
  (Efeseni 4:17–32, 4:31)

  “Relația cu Dumnezeu”

JOI 

  “Pericole în misiunea Bisericii”

19:00 - 20:15 Studiu biblic: ALEX NEAGOE

  Fiul lui Dumnezeu?”

DUMINICĂ 

  (Coloseni 1:15-17)

  “Cine este și de ce s-a întrupat

11:00-12:15 Serviciu divin:

  Închinare, fanfară

  Mesaj: PETRU BULICA

MARTI 

  Închinare

  Mesaj: VICTOR OLARIU

19:00 - 20:15 Seară de tineret:

  “La ce ținem mai mult? La trup    

  Închinare, cor

  (Romani 8:18-27)

18:00 - 19:15 Serviciu divin:

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG 

  sau la suflet?”
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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi

Cursul de cateheză, destinat celor care 
doresc  să se boteze dar și celor care doresc să 
afle mai multe despre credința creștină, are 
loc în sala de protocol a bisericii, în fiecare 
duminică, de la ora 10:00.

Studiu biblic 2021. În curând, la standul de 
cărți: pliant pentru Biblie - 1 leu; calendar de 
perete - 5 lei; manual ianuarie - iunie - 10 lei.

La multi ani!

Horvat Slavita

Bulica Sebastian Giurici Gianina

Căprariu Angela

Cuțaru DorinBejan Alexandru Mureșan Maria

Pechtol Elena

Popescu Samson

Rediș Ioan Jr.

Rusovan Daniel

Rogobete Silviu
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ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI

în care mai puteți contribui 

financiar, la ajutorarea 

persoanelor și familiilor 

nevoiașe din biserica noastră. 

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

E MAI FERICE
SĂ DAI

24 decembrie - Ajunul Crăciunului 

25 decembrie - Crăciunul 

- ora 18 - Programul tinerilor, mesaj

- ora 10 - Corul mixt, mesaj

- ora 18 - Corul copiilor, mesaj

27 decembrie

- ora 10 - Corul mixt, mesaj

- ora 18 - Corul de clopoței, mesaj

31 decembrie - Revelionul

- ora 18 - Închinare, corul mixt, mesaj

- ora 18 - Corul mixt, mesaj

1 ianuarie 2021 - Anul Nou 

Programul 
serviciilor

de sarbatori

„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 izbăvire din această pandemie. Să ne 

rugăm pentru smerire, revărsarea unui duh de 

rugăciune și ca toți credincioșii să caute în 

această vreme, fața lui Dumnezeu.

Pentru toți cei care în ultima perioadă, au 

pierdut persoane dragi. Fie ca Dumnezeu să le 

mângâie și să le aline suferința.

Pentru țară, ca Dumnezeu s-0 binecuvânteze 

cu prosperitate și conducători înțelepți, 

dătători de legi conforme cu voia Sa.

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 lucrarea de misiune a bisericii și a 

fiecăruia dintre noi.



STUDIU BIBLIC 13 decembrie

Pericole în misiunea Bisericii
Text: Efeseni 4:17–32, Verset cheie: Efeseni 4:31

Scopul lecției: Să ne atragă atenția asupra unor pericole ce pot împiedica împlinirea misiunii Bisericii.

Cum putem fi născuți din nou? Nașterea din nou este un act divin, tainic al lui Dumnezeu Tatăl și a lui 
Dumnezeu Duhul Sfânt, în urma acceptării lucrării de mântuire a Fiului. Ca rezultat al acestui act obținem o 
viață spirituală nouă.Nașterea din nou este exclusiv lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Ioan ne ajută să 
înțelegem acest lucru în Ioan 3:13. Faptul că nu avem nicio contribuție la nașterea din nou o evidențiază atât 
Iacov (Iacov 1:8), cât și Petru (Petru 1:3), iar termenul folosit aici e naștere.Nașterea din nou se realizează prin 
credință. Doar prin credința în Domnul Isus (Ioan 3:14–16).
Cum pot deveni oameni nenăscuți din nou membri în biserica locală? Pornind de la definiția Bisericii 
(o comunitate formată din oameni născuți din nou), ne întrebăm cum se poate ca în biserica locală să existe 
persoane nenăscute din nou? 1 Ioan 2:19 afirmă că se poate ca în biserica locală să fie și persoane nenăscute din 
nou.Unii vor să scape de consecințele păcatelor lor . Alții doresc binecuvântări pământești. Alții sunt presați 
de anturajul creștin. 

1. Lipsa nașterii din nou (3 Ioan 1:1–14)

Ideea centrală: Misiunea Bisericii este să arate slava lui Dumnezeu, dar îndeplinirea acestei misiuni poate fi 
pusă în pericol de prezența în biserica locală a unor oameni nenăscuți din nou, imaturi din punct de vedere 
spiritual, neroditori sau lipsiți de sfințenie

De la începutul ei, urmând mandatul Domnului Isus, Biserica a fost motivată și mobilizată să facă misiune. 
Cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit datorită zelului misionar al primilor creștini. În paralel cu lucrarea 
Bisericii, diavolul a făcut tot posibilul să zădărnicească această lucrare spirituală. În acest studiu vom analiza 
patru cauze care pot să afecteze și chiar să pună în pericol misiunea Bisericii: lipsa nașterii din nou, lipsa 
maturității spirituale, lipsa rodirii și lipsa sfințeniei.

Care sunt implicațiile lipsei nașterii din nou? Cel nenăscut din nou, chiar dacă este trecut în registrul unei 
biserici, nu face parte cu adevărat din Biserica lui Hristos. Domnul Isus a punctat două lucruri majore despre 
importanța nașterii din nou: dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu dacă un 
om nu se naște din apă şi din Duh (naștere din nou) nu poate să între în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3:5). 
2. Lipsa maturității spirituale (Efeseni 4:17–23)
Maturitatea creștină este o poruncă a Domnului Isus. Termenul tradus cu „desăvârșit” înseamnă întreg, 
perfect, pe deplin crescut, matur, adult. Care e portretul credinciosului imatur spiritual? Credinciosul imatur 
este cel aflat la începutul vieții de credință, când nu i se pot încredința responsabilități și are nevoie de 
îndrumare și ajutor pentru dezvoltare spirituală.Credinciosul imatur nu poate primi în încredințare lucrări 
sau responsabilități, fiindcă nu are capacitatea de om mare. El nu are puterea necesară, nu are cunoștința 
necesară și nu privește lucrurile cu responsabilitate.Credinciosul imatur este expus erorii, amăgirii și 
influenței celor care vor să profite de naivitatea lui, fiindcă el nu este fundamentat în doctrină. Pentru că nu are 
discernământul maturității, este tentat să accepte orice idee și învățătură. Maturitatea creează deprinderi și 
automat impune cunoașterea voii lui Dumnezeu.Credinciosul imatur este expus reîntoarcerii la trăirea de 
necreștin (Efes.�4:17,�18). Fiind copil în credință, va cădea foarte ușor și des, vechile deprinderi și relații îl vor 
face vulnerabil, fiindcă nu este deprins încă să gândească duhovnicește.

Fiecare credincios, indiferent de darurile pe care le-a primit, are mandatul de a-și face partea spre creștere și 
zidire personală și reciprocă. De ce trebuie credinciosul să fie roditor? Din pricina credinței căpătate.

3. Lipsa rodirii (2 Petru 1:5–13)

Cum putem să ne dezvoltăm spiritual? Motivația pentru care credinciosul trebuie să caute să crească 
spiritual: identificarea cu Domnul Isus Hristos, împărtășirea „chipului lui Dumnezeu” (reflectarea 
atributelor Lui). Maturizarea se vede atunci când credinciosul începe să acționeze responsabil, căutând să 
facă voia lui Dumnezeu. Modelul este Domnul Isus Hristos, care a iertat, a iubit, a arătat milă, bunătate și 
îndurare. Dacă credinciosul nu elimină din viața lui lucrurile care întristează pe Duhul Sfânt, dezvoltarea 
spirituală va fi oprită. 

Ce trebuie să facă credinciosul pentru a rodi? Să-și dea toată silința. Apostolul Petru îndeamnă 
credinciosul să se arate dispus să-și facă partea. Adică, să facă tot ce depinde de el, să se implice nemijlocit, să 
facă toate diligențele spre arătarea practică a binecuvântărilor oferite de El. Să-și canalizeze energia în mod 
corect. Să-și dovedească caracterul creștin. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, 
dragostea de frați și iubirea de oameni nu sunt prezentate aici ca ceva gradual, ce se realizează treaptă cu 
treaptă. Adică, nu le realizăm pe rând, ci ele trebuie luate toate legate unele de altele.
De ce e periculoasă lipsa sfințirii în viața credinciosului? Lipsa sfințirii îl împiedică să fie diferit de cei 
necredincioși. Credinciosul ce nu caută sfințirea va fi caracterizat de aceleași trăsături morale negative ce vor 
caracteriza oamenii în zilele din urmă. Lipsa sfințirii îl împiedică să cunoască adevărul. Cel ce nu caută 
sfințirea, caută mereu argumente de tot felul pentru a-și justifica starea. Cel sfințit nu mai este interesat de 
argumente lumești, ci de a rămâne în Adevăr! Lipsa sfințirii îl împiedică să progreseze.
De ce trebuie să dorească credinciosul sfințirea? Pentru unii credincioși motivele pentru care sfințenia ar 
trebuie căutată sunt neclare. Poate din această cauză dorința de curăție pe parcursul vieții creștine nu este 
vizibilă.Pentru a păstra o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu (1 Tim.�1:5). Credinciosul care vrea să aibă o 
conștiință curată înaintea lui Dumnezeu nu poate face acesta decât prin dorința de sfințire. Pentru a fi eficient 
în lucrarea lui Dumnezeu (2� Tim.� 2:20,� 21). Credinciosul ce vrea să devină un „vas” de cinste, de 
întrebuințare bună, nu poate fi altfel decât prin sfințire. Pentru a-i vedea pe necredincioși întorși la Domnul (1 
Petru 3:15, 16) Chiar dacă este vorba în mod direct de partenerii necredincioși, ideea apostolului Petru este 
aceea de a avea o viață de sfințenie prin care să atragem spre Domnul pe cei necredincioși.Pentru a evita 
disciplinarea sau chiar mânia lui Dumnezeu (2 Cor.� 5:11; 7:1). Credinciosul are toate motivele și resursele 
pentru a se sfinți. Dacă refuză lucrul acesta, va suporta consecințele deciziilor lui.
Concluzii

Din ce cauze zăbovesc unii credincioșii în imaturitate? Mulți credincioși nu se dezvoltă spiritual, fiindcă 
nu sunt preocupați de disciplina spirituală – Cuvânt, rugăciune, ucenicie – care conduc spre maturizare în 
credință. Unii sunt imaturi din cauza indiferenței și lipsei de preocupare pentru voia lui Dumnezeu. 
Neglijarea vieții spirituale și punerea altor interese pe plan principal duc la rămânere în starea de imaturitate. 
Această indiferență și neglijență spirituală se manifestă prin părtășie slabă cu Hristos și cu Trupul Său, 
Biserica, prin gânduri îndreptate spre lucrurile păcatului, prin insensibilitate față de adevăr.Unii credincioși 
sunt imaturi din cauza păstrării vechii identități. Viața creștină este o continuă transformare, care înseamnă 
renunțare la tot ceea ce este vechi și care aparține naturii anterioare convertirii; și în același timp, împărtășirea 
tot mai mare a vieții lui Isus Hristos.Unii credincioși sunt imaturi din cauza neglijării Scripturilor. Lipsa 
cercetării Cuvântului lui Dumnezeu face ca credinciosul să nu aibă bazele necesare consolidării credinței și 
nici hrana necesară creșterii spirituale.

Nașterea din nou este o condiție obligatorie pentru toți cei care vor să devină membri ai Bisericii lui Hristos. 
Din nefericire nu toți membri bisericii locale sunt oameni născuți din nou. Prezența oamenilor nenăscuți din 
nou în biserică este un pericol pentru biserică, pentru că vor face mereu probleme, atât prin atitudinea 
firească, cât și prin trăirea lumească și mărturia compromisă. Starea de imaturitate spirituală este periculoasă, 
fiindcă aduce prejudicii atât vieții personale, cât și comunității credincioșilor. Bisericile cu membri imaturi 
spiritual sunt biserici slabe, în care credincioșii sunt conduși de firea pământească și care nu sunt capabili să 
digere bucatele tari și nici să priceapă adevăruri spirituale profunde. Conștientizând pericolul lipsei de rodire, 
credincioșii trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a nu fi leneși sau neroditori. Lipsa de rodire a 
unui mădular aduce prejudicii Bisericii, lăsând imaginea unor consumatori extrem de pretențioși, dar și 
ambițioși în a se împlini pe sine, fără interes în mântuirea altora. Omul născut din nou are ca rod sfințirea, iar 
ca răsplată, viața veșnică. Creșterea în sfințenie este creșterea în cunoașterea lui Hristos și în asemănarea cu 
Hristos, astfel încât frumusețea caracterului Său devine vizibilă în viața credinciosului.
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