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   Predică - pastor Alexandru Neagoe

  9:00  -  9:50    Rugăciune - Tiberiu Janai

DUMINICĂ   

11:00-12:30   Serviciu divin:

   Laudă & închinare, cor

MARŢI
19:00-21:00  Seară de tineret:

   Laudă & închinare

   

10:00-10:50  Studiu biblic - Alexandru Szucs

   Mesaj - Ana Pașcalău & Alexandru Neagoe

   Cina Domnului

18:00-20:00  Serviciu divin:

   Laudă & închinare, cor

   Predică - pastor Petru Bulica

   “Biserica lui Hristos, ambasada Cerului pe

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

   Efeseni “ (Efeseni 4:17 - 5:4)

  

19:00 - 20:30   Rugăciune - Cornel Bejinar

    (ul)  în lupta cu o  “Nu ești singur
   dependenţă  (partea I)”

   pământ: Studiu asupra Epistolei către

JOI  

   Fanfara 

   Serviciu divin:

La multi 
ani!

Bădiţoiu Eugen

Trif Saveta

Cîrja Ioan

Eva Domnica

Remeș Ana

Iuga Simona-Ortenzia

Sabo Mihaela-Alexandra

Dumitru Antonia

Neagoie Ioan

Berce Gabriel

Pătălău Lavinia-Andreea

Cociuba Cristian

Chirileanu Traian-Mihai

Guianu Denisa-Rodica

Humita Mariana

Isac Gheorghina-Ramona

Draskovits Elisabeta

Rascovici Maria

Ionuţ Amalia-Rebeca

Turcu Dorothea-Sonia
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Binecuvântări copii: duminică, 10 noiembrie, ora 11.

Pelerinaj în Israel ! Agenţia de turism Tamicris Tours 
va organiza un pelerinaj în Israel anul viitor, în mod 
special pentru Biserica Betel, în perioada 26-30 mai. 
Detalii la avizier, Naomi Caracoancea (0720012359) 
și la sediul agenţiei, situată vizavi de Biserica Betel.

Cărţi Pitt Popovici. La standul de cărţi din hol se pot 
achiziţiona cărţi scrise  de fratele Pitt.

Ziua Internaţională de rugăciune a femeilor 
baptiste “Să luminăm prin slujire”. Luni, 4 
noiembrie, ora 18. Să ne unim rugăciunile cu cele ale 
surorilor noastre din lumea întreagă!

Jubileu 30 de ani. Duminică, 8 decembrie, în cadrul 
serviciului divin de dimineaţă, biserica noastră va 
organiza un jubileu cu ocazia împlinirii a 30 de ani de 
la inaugurarea locașului de cult, aducându-ne în 
același timp aminte și de rolul pe care Biserica Betel l-
a avut în începuturile Revoluţiei din 1989.

Motive de
RUGĂCIUNEAnunturi ,

Pentru situaţia politică din ţara noastră. Ne rugăm 
Domnului pentru investirea noului guvern precum 
și pentru alegerile prezidenţiale care vor avea loc în 
această lună. Fie ca Dumnezeu să pună în fruntea 
ţării oameni integri, cu un caracter plăcut Lui.

Pentru persoanele care se confruntă cu probleme 
de sănătate - Jannes De Jong, Gheorghe Mocuţa 
Sr, Teodor Pantea, familia Pașca, Ovidiu Pătălău, 
Ioana Păunescu, Dan Rusalin, Simona, Ștefan 
Silaghi, Tinu, Vasile Zghimbe, fratele și nepotul 
surorii Geta Mateiu - pentru ca Dumnezeu să 
lucreze în trupurile și în sufletele lor și să le vindece.

Pentru bisericile misiune - Blajova, Biled, 
Chevereșu Mare, Folea, Niţchidorf, Voiteg - precum 
și pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care în 
cadrul serviciului de dimineaţă va predica la 
biserica din Chevereșu Mare iar în cadrul serviciului 
de după amiază, la biserica din Folea. 

__________________

Eu - zice Domnul - te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, 
te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fi ca un cal sau ca un măgar 
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În aceste versete, Dumnezeu ne oferă una dintre cele mai mari lecţii cu privire la călăuzire, din întreaga 
Scriptură. Mai întâi, există o promisiune preţioasă pentru noi, o bază pe care putem construi o credinţă mare. 
Această fundaţie este dorinţa Lui de a ne conduce și de a ne călăuzi în toate! La începutul capitolului, 
descoperim că această promisiune este oferită unui popor special - celor al căror păcat este acoperit și în care 
nu există înșelăciune; care au mâna Domnului grea asupra lor; care sunt evlavioși și se roagă într-o perioadă în 
care sunt auziţi; în care sunt ascunși și protejaţi de necazuri; și care cântă cântece de izbăvire. Cu toate acestea, 
Cuvântul lui Dumnezeu spune că cineva ar putea fi un credincios care se bucură de toate beneficiile spirituale 
fiind un copil al lui Dumnezeu și totuși, să fie ca un catâr încăpăţânat atunci când vine vorba de a se supune 
îndrumării Sale. Dumnezeu a spus despre Israel: „Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: 
"Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele” (Psalmul 95:10).Pe scurt, Dumnezeu spunea: „După 
toţi acești mulţi ani în care au primit îndrumarea Mea îndurătoare și eliberările miraculoase, ei încă nu au nici cea 
mai mică idee despre modul în care lucrez! Și nici măcar vreodată nu au încercat să înţeleagă principiile Mele de 
îndrumare.” Dumnezeu vrea ca un popor care Îl cunoaște suficient de bine ca să înainteze la cel mai mic îndemn, 
dar cei mai mulţi credincioși nu petrec suficient timp în prezenţa Lui pentru a-L cunoaște în acest fel. Elitele 
israeliene erau copii cu cap de catâr, prea egocentrici pentru a avea încredere în Dumnezeu cu privire la viitorul 
lor. Își doreau o cale rapidă și ușoară de ieșire din locurile grele și nu au învăţat nimic din îndrumările 
supranaturale care i-au dus de la sclavie la marginea Ţării promise. Dumnezeu dorește să avem o cunoaștere 
stabilă a căilor Sale și o asigurare constantă a îndrumării Sale asupra noastră. 

care se apropie de tine doar dacă sunt legaţi cu un frâu și cu o zăbală! (Psalmul 32: 8-9)

Îi vei urma îndrumarea?



  

PROVOCĂRILE PREOŢIEI SALE: 

Pericolul imaturităţii spirituale
Evrei 5:11-6:20, Evrei 6:12

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

2. Importanţa urmăririi maturizării (6:1-3)

Foarte mulţi credincioși consideră că imaturitatea spirituală îndelungă este o opţiune nevinovată pe calea 
credinţei. Autorul Epistolei către Evrei nu privește așa, dimpotrivă, avertizează asupra ruinării definitive care 
poate surveni în viaţa celor ce lâncezesc și nu se îndreaptă spre maturitate. Pasajul studiat este o digresiune de 
la argumentul principal, menit să atragă atenţia cititorilor la importanţa ascultării de îndemnurile Cuvântului. 
Pasajul se împarte în patru paragrafe:

Chiar dacă autorul i-a avertizat asupra imaturităţii, nu înseamnă că problema lor nu se poate rezolva. Ei, la fel ca 
și noi, trebuie să se îndrepte spre maturitate, cu toată energia. În acest sens, sunt chemaţi să lase adevărurile 
începătoare ale lui Hristos pentru a merge spre cele desăvârșite (6:1).  Aceste adevăruri sunt: pocăinţa de fapte 
moarte și credinţa în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morţilor și judecata 
veșnică. Cititorii nu sunt îndemnaţi să renunţe la bazele credinţei în Evanghelie ci spre învăţăturile comune cu 
iudaismul dar care sunt specifice creștine. Autorul subliniază unicitatea și superioritatea lui Hristos faţă de 
Legământul Mozaic. Așadar, autorul îi îndeamnă să lase acele învăţături începătoare, generale și să se îndrepte 
spre cele distinctiv creștine, care arată că Hristos este superior, unic, atotsuficient. Însă chiar și maturizarea este 
realizată în dependenţă totală de suveranitatea lui Dumnezeu (v. 3).

Explicaţii contextuale și exegetice:

1. Problema comunităţii - imaturitatea spirituală (5:11-14)

Autorul nu își poate continua argumentul despre Isus ca Mare Preot, nu din cauza dificultăţii subiectului, ci din 
cauza imaturităţii spirituale în care se găseau cititorii. Aceștia s-au făcut “greoi la pricepere” (v.11). Această 
lenevire a cititorilor este o lâncezire sau reticenţă în ascultare (2:1-4; 3:7-19). Această imaturitate era boală lungă 
în viaţa comunităţii. Autorul îi compară cu niște copii care nu se pot hrăni cu hrană tare deși au devenit creștini 
de multă vreme și ar fi trebuit să fie învăţători.

Scopul: Să ne avertizeze asupra pericolului imaturităţii spirituale cu scopul de a trezi dorinţa de a persevera în 
credinţă (credinţă însoţită de răbdare până la sfârșit) spre maturitate.

Ideea centrală: Imaturitatea și lâncezeala spirituală pot conduce spre apostazia definitivă, în timp ce singura 
soluţie pentru evitarea acestei căderi, este manifestarea unei dedicări pentru maturitate și perseverenţă pe 
calea credinţei.

1. Care sunt cauzele imaturităţii spirituale și ale greutăţii în a pricepe învăţăturile Scripturii în biserica din care faci 
parte?

1.  Caută modalităţi concrete în care să crești spiritual și propune-ţi un plan și o strategie pentru a le realiza: 
studierea atentă a Scripturii, viaţă de rugăciune mai ferventă, mărturisirea constantă a Evangheliei, părtășia în 
cadrul Bisericii și slujirea ei. 

5. Cu orice preţ, perseverează cu răbdare în credinţă, până la sfârșitul vieţii.

Sugestii practice:

2. Ce înseamnă să te hrănești numai cu lapte? Cum  poate supravieţui spiritual un astfel de creștin?

3. Cere-i unei persoane mature spiritual și de încredere, să te tragă la răspundere în legătură cu felul în care îţi 
trăiești viaţa - integritatea caracterului, relaţiile de familie și la locul de muncă, devotament faţă de Dumnezeu.

3. Nu pune accent pe acele lucruri în comun cu alte credinţe, pentru a avea teren comun de discuţie, în așa fel încât 
să neglijezi aspectele unice și distinctive ale Evangheliei. Aceasta va duce la nesiguranţă și imaturitate.

4. Cultivă în viaţa ta, devotament în lucrarea Domnului, dragoste faţă de slava lui Dumnezeu și slujirea continuă a 
sfinţilor.

Întrebări pentru discuţii:

4. Fii interesat de cei care o răresc cu participarea ala adunările bisericii. Absenteismul reflectă apatia spirituală și 
neglijarea vieţii de credinţă. Sună, fă o vizită, încurajează!

3. Care sunt factorii sau păcatele cele mai comune care îi fac pe unii să-L părăsească pe Hristos și Biserica?

4. Ce putem face în a ne îndemna unii pe alţii la perseverenţă în credinţă? 

2. Propune-ţi să învestești măcar într-o relaţie de ucenicie sau mentorare, prin care să ajuţi pe cineva să crească în 
credinţă. 

Autorul prezintă imposibilitatea restaurării la pocăinţă a celui apostat (4:6). Sunt cinci caracteristici ale celor 
apostaţi: “luminaţi odată”, “au gustat darul ceresc”, “s-au făcut părtași Duhului Sfânt”, “au gustat Cuvântul cel 
bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor”, “au căzut”.  Primele patru sunt binecuvântările iniţierii în 
convertire iar a cincea, “au căzut”, deși se poate referi la păcătuire sau rătăcire, se referă la păcatul apostaziei ( o 
respingere voită a lui Hristos împreună cu un tipar de neascultare și necredincioșie după ce au fost eliberaţi 
iniţial). Acestora le este imposibilă restaurarea  prin pocăinţă, ca judecată divină. Trebuie să reţinem faptul că 
oricine se pocăiește sincer, este restaurat de către Dumnezeu, fără excepţie, și primit de biserică, însă persoana 
apostată nu se poate pocăi, ca urmare a judecăţii divine, și prin urmare, dacă nu există pocăinţă, nu poate exista 
nici restaurare. În acest sens, ei nu pot fi “aduși la pocăinţă” (v. 6) Autorul avertizează  și recunoaște existenţa 
unei credinţe tranzitorii, efemere, o formă de convertire care, asemenea seminţei căzute în pământ stâncos, are 
toate semnele vieţii dar nu aduce rod (Marcu 4:16-17). De aceea, credincioșii adevăraţi sunt definiţi ca aceia care 
păstrează până la final nădejdea pe care au avut-o la început. 

Autorul revine la adresarea personală, persoana I, îi numește pe cititori preaiubiţi pentru a-i încuraja să înţeleagă 
că, deși apostazia este un pericol, nu înseamnă că ei se încadrează în această descriere. Dimpotrivă, sunt aspecte 
din roada lor trecută și prezentă care dovedesc faptul că ei nu fac parte din această categorie. Prin urmare, 
îndemnul principal este ca aceștia să manifeste toată pasiunea în așa fel încât să o rupă cu lenevirea imaturităţii 
spirituale și să urmeze credinţa, împreună cu răbdarea care duce la perseverenţă, căci numai așa vor moșteni 
promisiunile. Perseverenţa în credinţă trebuie clădită pe garanţia pe care însuși Dumnezeu a făcut-o prin 
jurământ că va împlini promisiunile făcute lui Avraam, valabile și pentru noi. Această nădejde sau speranţă este 
scăparea noastră (6:18) și este ancora sufletului care ne aduce în prezenţa lui Dumnezeu, mijlocită de Hristos, 
Marele nostru Preot (6:19).

Aplicaţii:

1. Ia în considerare faptul că boala prelungită a imaturităţii spirituale poate duce la moarte sigură.

2. Caută să crești spiritual și să te maturizezi prin aprofundarea implicaţiilor Evangheliei în viaţa ta.

3. O averizare severă asupra pericolului apostaziei (6:4-8)

4. O încurajare la perseverenţă (6:9-12)
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