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STUDI U BIBLIC
pe ntru as tăz i

OFENSIVA ÎMPOTRIVA CREDINȚEI DATĂ SFINȚILOR:
PROFILUL ÎNVĂȚĂTORILOR FALȘI
Iuda 4:19,
4:19, Iuda v. 4
Ideea centrală: Bisericile locale trebuie să se păzească de învățăturile false care contrazic Scriptura,
care își au originea în poftele corupte, care sunt pe placul firii păcătoase și care justifică un
comportament imoral.
Scop: Să-i atenționeze pe credincioși cu privire la învățăturile false care pot pătrunde în bisericile
locale.
Observații contextuale și exegetice:
Audiența lui Iuda este definită teologic (v. 1), nu geografic, de unde posibila concluzie că autorul are în
vedere o rețea de comunități iudeo-creștine. Deși, inițial, își propusese să le scrie pe tema generală a
„mântuirii pe care o împărtăşim împreună” sau a „mântuirii noastre de obște” (v. 3a), Iuda se vede
„silit” să abordeze un subiect specific
specific,, impus de o situație urgentă și gravă: îndemnul de a lupta pentru
„credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” (v. 3b). În aceste comunități „s-au
strecurat” (v. 4), adică au pătruns cu motivații ascunse, anumiți „profeți” sau învățători ambulanți
care predicau și practicau libertinajul („care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru”).
Caracterizarea favorită pe care Iuda le-o face acestora, în textul grecesc, este „[oameni] fără
Dumnezeu
”. De asemenea, ei sunt dintre cei „care nu au Duhul
Dumnezeu”.
Duhul”” (v. 19) și care „tăgăduiesc pe singurul
nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos
.” Dumnezeul Triunic le este străin acestor predicatori ambulanți.
Hristos.”
Libertinajul sexual, îmbuibarea sau învățătura dată după poftele firii, în vederea obținerii unor
foloase materiale (vv. 11b, 16), sunt câteva caracteristici ale vieții lor imorale.
În două rânduri, modul lor de viață este sumarizat prin expresia „a trăi după poftele lor” (vv. 16, 18).
„Pofta firii” este singura autoritate care le guvernează viața fiind „oameni supuşi poftelor firii” (v. 19).
Ei nu se supun autorității „Stăpânului și Domnului Isus Hristos” (v. 4), nici călăuzirii Duhului (v. 19), nici
învățăturilor apostolice (vv. 1718) și nici autorității bisericii locale (v. 8c). Este discutabil dacă sintagma
„batjocoresc dregătoriile” sau „îi blasfemiază pe cei glorioși” (v. 8d) se referă la batjocorirea îngerilor
ca protectori ai ordinii lăsate de Dumnezeu în creație sau ca intermediari ai legii lui Dumnezeu.

Dacă acesta este sensul, atunci Iuda se referă la faptul că acești
învățători falși nu se supun niciunei autorități, nici din cer ..nici
nici
are sunt conduși.
de pe pământ, în afara poftelor proprii de ccare
Trebuie însă să fim rezervați în privința unei decizii exegetice
categorice, alte interpretări fiind de asemenea posibile.
Comportamentul arogant al falșilor învățători (v. 8b) este
justificat și chiar încurajat prin pretenția că acest mod de viață
le-a fost dat prin revelații speciale, cum ar fi „visele” de origine
divină (v. 8a).
Așadar, ei predică o altă revelație și o altă sursă de autoritate
pentru comportamentul afișat („visele”). Mai mult, ei pretind
cf. v. 8, 10) care
accesul la o învățătură diferită, tainică și elitistă ((cf.
mnului Isus C
însă contravine învățăturilor Do
ristos (v. 4) și a
Domnului
Cristos
apostolilor Săi (v. 17)
17),, și care infirmă „credința dată sfinților o
dată pentru totdeauna” (v. 3). Pe baza acestor considerente, o
parte a comentatorilor i-a încadrat pe acești predicatori
ambulanți în categoria „itineranților carismatici” care nu se
supun autoritatii Scripturii şşii bisericii locale.
De unde și sugestia de mai sus, că ar fi pseudo-profeți. În
secțiunea v. 4
19, Iuda își dezvoltă argumentul epistolar printr419,
o serie de intercalații
intercalații:: printre faptele imorale ale falșilor
sunt inserate aspect
învățători
e ale judecății lui Dumnezeu (v
învățătorisunt
aspecte
(v..
57, 11c, 13b, 1415).
Este felul lui Iuda d
e a spune că nicio faptă imorală a falșilor
de
învățători nu va scăpa de dreapta judecată a lui Dumnezeu.
Dumnezeu este credincios cuvântului Său. Dacă a pedepsit
păcatul în perioada VT (v
(v.. 57, 11), la fel vvaa proceda cu păcatul
ezent (v. 4, 13
pr
15, 23).
prezent
1315,
Întrebări pentru discuții:
1. Cât de bine este cunoscută Scriptura în bisericile de azi? Cât
de fidel este predicată Scriptura de la amvoane?
2. Care credeți că sunt cele mai periculoase învățături care au
pătruns (sau încearcă să pătrundă) în bisericile noastre?
3. Care sunt structurile de autoritate față de care trebuie să
are predic
manifeste supunere cei ccare
predicăă într-o biserică?
4. Cum putem birui ispitele sexuale, lăcomia alimentară sau
iubirea de bani? Identificați câteva moduri concrete și practice.

Amiel Drimbe (Institutul Teologic Baptist din București)
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Domnul este tăria mea și
temeiul cântărilor mele de laudă.
El m-a scăpat. El este Dumnezeul
meu pe care Îl voi lăuda.
El este Dumnezeul tatălui meu
și pe El Îl voi glorifica.
Exodul 15:2

Mulțumim lui Dumnezeu

Anunţuri

pentru modul în care a binecuvântat Biserica Betel
Colectă de Ziua Mulțumirii. Cu ocazia
!
în acest an, pentru familiile nou întemeiate, pentru
acestei sărbători, dorim să ne exprimăm
numărul mare de copilași care s-au născut și pentru
ță de Dumnezeu printr-o
mulțumirea fa
față
toți frații și toate surorile care alcătuiesc Biserica.

dărnicie deosebită. Astfel, în cadrul
serviciului de azi, vom avea o colectă pentru
lucrarea bisericii. Fondurile vor fi folosite
pentru finalizarea lucrărilor necesare
obținerii autorizației ISU. V
Văă mulțumim!

ZIUA MULTUMIRII

Masă & părtășie de Ziua Mulțumirii.
!
M
embrii și musafirii bisericii noastre sunt
Membrii
invitați la o masă de prânz și părtășie, care va
avea loc la încheierea serviciului din această
dimineață. S
erviciul divin de seară nu va mai
Serviciul
avea loc.

500 de ani de la Reforma Protestant
ă.
!
Protestantă.
Începând din 15 octombrie
octombrie,, în cadrul
serviciilor de duminică, vom parcurge
Buletin duminical
împreună o serie de mesaje privitoare la
Rugăciune
temele principale ale Reformei Protestante.
AN XVIII
!
Pentru toți cei implicați în lucrarea bisericii:
Ne rugăm ca și prin intermediul acestor
Nr. 41
pentru pastori, prezbiteri și diaconi; pentru cei
mesaje, Dumnezeu să lucreze la reformarea
08.10.2017
implicați în lucrarea muzicală; pentru cei ce
Bisericii, a familiilor și a vieților noastre.
mijlocesc prin rugăciune și pentru cei ce fac
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Curs
ul de catehez
ă, destinat celor care
!
Cursul
cateheză,
dărnicie; pentru cei ce se ocupă de copiii și
PROGRAMUL SERVICIILOR SAPTAMÂNII
doresc să se boteze sau să afle mai multe
tinerii bisericii și pentru cei din departamentul
despre credința creștină, se desfășoară în
media. El să răsplătească tuturor celor care
fiecare duminică, de la ora 9:00.
Serviciu divin special de Ziua Mulțumirii
susțin mai mult sau mai puțin vizibil, lucrarea
Duminica dimineata
Bisericii și răspândirea Cuvântului.
Cor, predică:pastor
predică: pastor SamyTuțac
În atenția membrilor bisericii! Rugăm
!
ora 10:00-12:30
!
În data de 4 noiembrie, la Arad, va avea loc a
membrii bisericii care și-au schimbat recent
12:30
Mas
Masăă de prânz & părtășie
doua ediție a evenimentului RUGĂCIUNE
adresa sau numărul de telefon, să anunțe
PENTRU NAȚIUNE. Să ne rugăm ca acesta să
aceste schimbări la secretariatul bisericii. Vă
Închinare
Marti - seara de tineret
aibă impact asupra țării noastre.
mulțumim pentru înțelegere!
ă: pastor Petru Bulica
Predic
Predică:
ora 19:00-21:00
!
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
Întâlnirile de tineret se reiau marți, 10
!
Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului să ne dea
octombrie, ora 19:00.
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea
ăciune: Daniel Neagoie
Rug
Rugăciune:
Joi seara
Logodnă. Duminică, 15 octombrie, va avea
!
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
Serviciu
divin:
ora 19:00-20:30
loc logodna Cristinei Bejinar cu Daniel Gruia.
speranță celor care își predau viața Lui.
Fanfara
Logodna va avea loc la Biserica Baptistă din
!
Vă invităm în zilele de luni, marți și vineri, de la
ă: pastor Petru Bulica
Predic
Predică:
Mal, județul Caraș -Severin.
ora 18:00, să ne rugăm împreună după cum
Studiu
Faptele Apostolilor 2:1-47
Cursuri muzicale pentru copiii și tinerii care
!
urmează: lunea pentru Biserică, marțea pentru
doresc să cânte în fanfară: luni, 16
persoanele care se confruntă cu probleme de
sănătate iar vinerea pentru misiune.
octombrie, ora 18:00,Biserica Betel
Betel..

