
STUDIU BIBLIC 1 noiembrie 

Scopul lecției: Să ne determine la a trăi în unitate și la a colabora în marea lucrare de 
evanghelizare a lumii. Slava lui Dumnezeu se vede și din unitatea Bisericii Sale.

1. De ce este absolută nevoie de unitate 

Ideea centrală: Odată cu proslăvirea lui Hristos, lucrarea misionară rămâne pe umerii 
ucenicilor, iar pentru ca aceasta să fie eficientă și Dumnezeu să fie glorificat este nevoie de unitate 
desăvârșită.

Unitatea este un imperativ, nu o opțiune, și ea trebuie să fie una cu legături puternice. Domnul 
cere ca ucenicii să fie în chip desăvârșit una (v.23). Unitatea nu trebuie să fie doar în unele lucruri, 
ci în toate! De cele mai multe ori, unitatea este frântă din cauza unor ritualuri care aruncă o 
lumină diferită asupra moralei creștine și a unității doctrinare. Credincioșii care cred același lucru 
ar trebui să trăiască la fel, fiindcă doar așa validează prin viață mesajul proclamat. 

În fiecare lucru Domnul Isus căuta slava Tatălui și, prin această rugăciune (numită și Rugăciunea 
de Mare Preot), El intenționează același lucru: glorificarea lui Dumnezeu! Ca urmare a acestui 
lucru, și Fiul va fi proslăvit cu slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii (anterioară 
întrupării, v.5), prin lucrarea de proclamare a Numelui lui Dumnezeu pe pământ. Rugăciunea 
aceasta este făcută cu numai câteva ore înainte de cea mai grea parte a misiunii Sale. Proslăvirea 
lui Dumnezeu depindea de lucrarea Sa, pe care El era hotărât să o finalizeze prin moarte pe cruce, 
dar și de activitatea de misiune a ucenicilor, prin care lumea urma să cunoască mijlocul mântuirii, 
să le fie schimbată viața prin Duhul Sfânt și astfel Dumnezeu să primească toată slava! Lucrarea 
ucenicilor este continuarea lucrării Domnului Isus, iar pentru aceasta era nevoie de putere divină. 
Prioritatea Sa în rugăciune erau mesagerii mântuirii, ucenicii care urmau prin Duhul Sfânt să 
devină misionari (martori) ai lucrării Domnului Isus Hristos pe pământ.Textul vorbește de 
misiune, despre credința lumii (v.21) și despre cei care vor crede prin mărturisirea lor (v.20). 
Această parte a rugăciunii Domnului Isus este concentrată pe misiunea ucenicilor în lume. 
Pentru că misiunea autentică se face în unitate, Domnul cere pentru ucenici o unitate desăvârșită, 
după modelul divin. Lucrarea evanghelistică este o îmbinare a lucrării umane de propovăduire cu 
cea divină de convingere, iar fără unire cu Dumnezeu și unitate între ucenicii misionari, în 
acțiune, gândire și intenție, nu există eficiență. Izbânda este în unitate și Biserica trebuie să fie un 
Trup compact, în care fiecare mădular să își cunoască locul și să-și îndeplinească funcția. Din 
aceasta derivă sănătatea Trupului și eficiența lucrării. Domnul Isus Însuși, în cadrul rugăciunii 
Sale, mărturisește că de unitatea credincioșilor depinde credibilitatea mesajului lor și 
recunoașterea originii Persoanei Sale.

Unitatea dorită de Domnul Isus trebuie să fie una identică cu cea care este între Dumnezeu Tatăl 
și Domnul Isus Hristos (v.22). Pentru că această unitate nu este doar între credincioși, ci și cu Tatăl 
și Fiul (expresia părtășiei autentice, 1Ioan 1:3); ea trebuie să fie desăvârșită.Domnul motivează 
nevoia unității credincioșilor spunând că:

c) Prin cunoașterea Numelui Tatălui (v.26). 

a) Numai așa lumea va crede în misiunea Sa (v.21). 

b) Numai așa lumea va pricepe dragostea divină (v.23). 

c) Numai așa oamenii vor putea împărtăși slava cerească (v.24). 

Domnul insistă asupra unității, pentru ca noi să înțelegem importanța ei. Cum se realizează 
unitatea? Ce trebuie să facem noi ca să se realizeze? De cine depinde realizarea ei? Pentru că 
Domnul apelează la Tatăl ca ucenicii să fie una, înțelegem că această unitate este o activitate 
divino-umană, adică pentru realizarea ei participă atât Dumnezeu (prin Duhul Sfânt), cât și 
credinciosul. Este datoria credinciosului de a căuta unitatea, iar Dumnezeu ne pune la dispoziție 
mijloacele, iar unul dintre ele este prezența Duhului Sfânt în credincios.

3. Modelul unității în misiune

2. Cum se realizează această unitate și care sunt implicațiile ei

Unitatea deplină se realizează doar:

b) Prin slava primită de la Domnul Isus (v.22). 

Domnul Isus privea la lucrarea lor viitoare, punând accent pe cel mai important lucru în această 
lucrare: unitatea! Dar nu poate fi orice fel de unitate, ci una după modelul divin, exprimată și 
manifestată de Domnul Isus în relația cu Tatăl. Atât de strânsă era legătura Lui cu Tatăl, încât El 
arată clar că nu putea lucra independent, ci doar în cooperare și unitate deplină cu Tatăl: 
Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl 
făcând; și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai (Ioan 5:19). Numai în aceste condiții Dumnezeu 
este proslăvit! Unitatea este promovată și susținută doar atunci când ucenicii au un obiectiv 
comun (proslăvirea lui Dumnezeu – aceasta ne ajută să nu deviem de la cale), când sunt în același 
duh și au aceleași convingeri. Pentru o lucrare reală de succes, este nevoie de o unitate ca cea dintre 
Domnul Isus și Tatăl, unitate care se manifestă în principal ca:

a) Unitate relațională deplină.

b) Unitate spirituală deplină. 

Concluzii

c) Unitate doctrinară deplină.

a) Prin ajutorul divin oferit de Dumnezeu credincioșilor (v.21).

O misiune de succes se face în unitate. Așa cum Hristos a fost în unitate cu Tatăl, și noi trebuie să 
fim una cu Hristos și unii cu alții, pentru a avea izbândă în misiunea încredințată nouă. 
Dumnezeu Își primește slava și Își manifestă slava doar atunci când poporul Domnului lucrează 
în unitate și păstrează unitatea cu El. Rugăciunea Domnului Isus își află împlinirea prin 
pogorârea Duhului Sfânt, la Cincizecime, care realizează unitatea desăvârșită a credincioșilor. Ei 
sunt chemați să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii (Efes.4:3). Duhul Sfânt este cel care 
realizează unitatea Trupului lui Hristos (botezați de același Duh, 1 Cor. 12:13) – toți avem un singur 
Duh, care a sădit în inimile noastre o singură nădejde; toți avem același Domn (Isus Hristos), cu 
care ne-am unit prin botez (El fiind Capul Trupului) și în care avem o singură credință 
mântuitoare (dată odată pentru totdeauna, Iuda 3); și toți avem un singur Dumnezeu și Tată, care 
lucrează prin toți și care este în toți (Efes. 4:4–6). 

Rolul unității în misiunea Bisericii
Text: Ioan 17:20-26, Verset cheie: Ioan 17:21



Pentru persoanele care se confruntă și cu 

probleme de sănătate de altă natură precum și 

cu diferite nevoi, ca Dumnezeu să se îndure de 

ele și să le ofere alinare și speranță.

Pentru alegerile din 3 noiembrie din Statele 

Unite. Dumnezeu să binecuvânteze Statele 

Unite ale Americii cu un lider care să respecte 

valorile creștine.

Pentru lucrarea de misiune de la sate, în mod 

special pentru bisericile care aparțin de 

Biserica Betel: Blajova, Chevereș, Folea, 

Nițchidorf, Voiteni. 

Pentru izbăvire din această pandemie. Să ne 

rugăm pentru smerire, revărsarea unui Duh 

de rugăciune peste biserici, pentru ca toți 

credincioșii să caute în această vreme, fața lui 

Dumnezeu și să se abată de la căile rele. „Dacă 

poporul Meu peste care este chemat Numele 

Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa 

Mea şi se va abate de la căile lui rele - îl voi 

asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi 

tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Pentru mai multă credință. Să ne ajute 

Dumnezeu să putem să ne încredem pe deplin 

în El, chiar și atunci când nu înțelegem de ce 

trecem prin anumite perioade sau situații.

Pentru o inimă slujitoare și plină de dragoste. 

Să ne punem pe deplin la dispoziția 

Domnului, să căutăm să Îl slujim din toată 

inima și să fim receptivi la nevoile semenilor.

Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE

LA MULTI ANI!

Servicii online. În săptămânile care vor 
urma, serviciile divine ale bisericii noastre se 
vor desfășura în regim online, atât pe site-ul 
bisericii cât și pe platformele de socializare. 
Buletinul bisericii de asemenea, va fi 
disponibil numai online. Mai multe 
informații, în buletinele următoare.

Dărnicie. Membrii bisericii care doresc să 
se închine Domnului și prin dărnicie, o pot 
face la biserică sau prin transfer bancar, într-
unul din următoarele conturi:

Draskovics Elisabeta

Lungu Cozmin

Chirileanu Traian

Berce Gabriel

Ionuț Amalia

Cociuba Cristian

Drăgoi Paul

Guianu Denisa

Cojocaru Ana

Isac Gheorghina 

Iuga SimonaBădițoiu Eugen

Ciupe Ștefan

Sabo Mihaela

Neagoie Ioan

Trif Saveta

Mateiu Elisabeta

Nedelcu Paraschiva

Nițulescu Veronica

Rascovici Maria

Turcu Dorotea

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

11:00-12:00  Serviciu divin:

18:00 - 19:00  Serviciu divin:

  “Pe cine ocrotește Dumnezeu”

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

MARTI (online)

  Mesaj: PETRU BULICA

19:00 - 20:00  Seară de tineret:

  (Apocalipsa 3:10)

  Închinare

  Închinare

DUMINICĂ (online)
10:00-11:00 Studiu biblic (zoom)

  “Dumnezeu vrea să facă ceva     

  (Isaia 43:16-19)

  Închinare

  nou în viața ta”

  Închinare

JOI (online)  

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  această lume?”

19:00 - 20:00  Serviciu divin:

  Mesaj: DANIEL STOICA

  “Ești încurajat sau descurajat în 
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SALUTUL BISERICII 

BETEL ÎN 2020:

Cautati mai întâi Împaratia 

lui Dumnezeu si neprihanirea

 Lui si toate aceste lucruri 

vi se vor da pe deasupra.              

Matei 6:33

Buletin duminical AN XX I Nr. 43 | 01.11.2020
BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR.1 BETEL  

LEI: RO66 RZBR 0000 0600 0299 9609

EURO: RO31 RZBR 0000 0600 0570 6248

DOLARI: RO33 RZBR 0000 0600 0299 9621

SWIFT: RZBRROBU, Raiffeisen Bank


	Page 1
	Page 2

