7

GROZEA MIHAELA

16

VAGNER MARIA

19

BEZEDE STEFANIA

22

NEAMTU STEFAN

27

STANA STELIAN

27

FORRAY ROMAN DANIEL

28

ARDELEAN STEFANIA

29

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune
si scoala
de sabat

Felician
Rosca

Denisa
Brînzan

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupamasa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Sabat II

Sabat III

LUCIAN
FARA

NICOLAE
RADU

VASILE
ARDELEAN

SABATUL 1 (1 oct. 2016) – Sabat de post și
rugăciune pentru proiectul România pentru Hristos
2017
SABATUL 5 (29 oct. 2016) – Sabat in natură- Băile
Herculane

DANIEL DUMITRIU

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 17

GABRIELA
POPOVICI

Vineri ora 19

TEOFIL BRINZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRINZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

TEOFIL BRINZAN

Sâmbăta ora 17

TEOFIL BRINZAN

Vineri ora 19

MAXIM DOREL

Sâmbăta ora 9-9,30

CONV. MEDICILOR

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

CONV. MEDICILOR

Sâmbăta ora 17

CONV. MEDICILOR

Vineri ora 19
Sâmbăta ora 9-9,30
Ora 9,30-10,45
Sâmbăta ora 11-12
Sâmbăta ora 17

Sabat IV
EDUARD
VARGA

Sâmbăta ora 9-9,30

IOAN CÂMPIAN
TĂTAR
IOAN CÂMPIAN
TĂTAR
ŞCOALA DE SABAT
IOAN CÂMPIAN
TĂTAR
IOAN CÂMPIAN
TĂTAR

Ora 9,30-10,45

FELICIAN ROSCA
VIOLETA
BODNARIU
ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 17

NICOLAE RADU

Vineri ora 19
Sâmbăta ora 9-9,30

prezbiter de serviciu – Dorel Maxim

apusul soarelui:
18,26

Liebling

Sabat I

DANIEL DUMITRIU

apusul soarelui:
18,37

Sabat I

Vineri ora 19

apusul soarelui:
18,50

Orga

Sabat II
8 octombrie

UZA VIORICA

Sabat III
15 octombrie

6

Sabat IV
22 octombrie

GABOR MARIA

apusul soarelui:
19,03

4
apusul soarelui:
19,16

ARDELEAN IOAN

Sabat I
1 octombrie

DATA
NAŞTERII

Sabat V
29 octombrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

PROGRAMUL
BISERICII ADVENTISTE
DE ZIUA A ŞAPTEA
Timişoara II

str. Independenţei nr.19
www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20
1 octombrie - Sabatul Bibliei
8-15 octombrie – Săptămâna de consacrare
22 octombrie – Ziua administrării creștine
a vieții + Dar pentru proiectele speciale ale
Conferințelor (colectă)
29 octombrie – Ziua Sola Scriptura

Cele cinci Sola
Cele cinci Sola sunt formulări (sau
sloganuri) latinești apărute în timpul reformei
protestante care rezumau credințele de bază ale
reformatorilor, accentuând contrastul cu
învățătura Bisericii Catolice din vremea aceea.
Sola graţia ("Numai prin har")
Mântuirea vine numai prin harul său
"favoarea" lui Dumnezeu - nu ca ceva meritat
de păcătos. Aceasta înseamnă că mântuirea este
un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu, făcut
de dragul lui Cristos. Această doctrină este
opusul îndreptățirii prin fapte și intră în conflict
cu unele aspecte ale doctrinei romano-catolice
a meritului. De asemenea, se afirmă
monergismul în mântuire: numai Dumnezeu
acționează pentru a-l mântui pe păcătos.
Puterea de mântuire nu revine păcătosului în
nici o măsură, spre deosebire de sinergism sau
arminianism. Luteranismul afirmă că doctrina
nu trebuie să fie susținută în dauna gratia
universalis (învățătura că Dumnezeu dorește
într-adevăr mântuirea tuturor oamenilor).
Sola fide ("Numai prin credință")
Justificarea (adică, declarația de nevinovăție
dată de Dumnezeu) e primită numai prin
credință, nu prin fapte bune, deși în teologia
protestantă clasică credința este automat
însoțită de fapte bune. Această doctrină poate fi
rezumată în formula "Credința dă justificarea și
fapte bune", care e în contrast cu formula
romano-catolică "Credința și faptele bune dau

justificarea". Acest punct e uneori numit cauză
sau principiul material al Reformei, fiind
principala diferență doctrinară pentru Martin
Luther și ceilalți reformatori. Luther o numea
"doctrina în funcție de care biserica stă sau se
prăbușește". Se afirmă astfel excluderea totală a
oricărei alte dreptăți care să îl justifice pe
păcătos în afara dreptății "străine" (dreptatea
altcuiva) ce e numai a lui Cristos. Sola fide
exclude din justificare chiar dreptatea sfințirii
păcătosului sau a noii sale "ascultări de
credință".
Sola scriptura ("Numai prin Scriptură")
Biblia e singurul Cuvânt inspirat și autoritar
al lui Dumnezeu, fiind accesibilă tuturor (cu
alte cuvinte, e limpede și se interpretează
singură). Această doctrină se opune direct
învățăturii Bisericii Romano-Catolice că Biblia
poate fi interpretată corect numai de Sfânta
Tradiție Apostolică, de Magisterium (adică
papa și episcopii) și de conciliile ecumenice.
Uneori, acest punct e numit cauză sau
principiul formal al Reformei, fiind sursă și
norma cauzei sau principiului material amintit
mai sus. Adjectivul (sola) și substantivul
(scriptura) sunt în cazul ablativ, nu în
nominativ, pentru a indica faptul că Biblia nu
există prin ea însăși, ci este un instrument al lui
Dumnezeu prin care se apropie de om.
Solus Christus ("Numai Cristos"; uneori
sub forma Solo Christo, "numai prin
Cristos")

Cristos este singurul mediator între
Dumnezeu și om. Nici Fecioara Maria, nici
sfinții, nici preoții (în afara lui Cristos, "Marele
Preot") nu pot acționa ca mediatori în a aduce
mântuirea. Această doctrină e în opoziție cu
doctrinele romano-catolice ale mijlocirii
sfinților și funcției preoțești.
Soli Deo Gloria ("Glorie numai lui
Dumnezeu")
Toată laudă i se cuvine numai lui
Dumnezeu, numai prin voința și acțiunea sa
îndeplinindu-se mântuirea-nu numai darul
ispășirii atotsuficiente făcute de Isus pe cruce,
ci și darul credinței în acea ispășire, credință
creată de Duhul Sfânt în inima credinciosului.
Reformatorii credeau că ființele umane - chiar
sfinții canonizați de Biserica Romano-Catolică,
papii și ierarhia ecleziastică - nu sunt vrednice
de slava care li se aduce.

