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.
Colectă pentru Africa. Colecta din cadrul
serviciului divin din această dimineață este
destinată lucrării din Africa Centrală.
Ședință de comitet prezbiteri & diaconi luni, 7 decembrie, ora 19:00.
Îndoieli și nedumeriri: tinerii întreabă,
pastorii răspund (MASĂ ROTUNDĂ). Este
ceva ce îți dă bătăi de cap în viața de credință –
a ta sau a altor tineri din jurul tău? Ai o
întrebare ce te frământă și pe care ți-ai dori să
o împărtășești unei persoane cu mai multă
experiență spirituală? Vino la întâlnirea
tinerilor de la Betel, marți, 8 decembrie, ora
19.00. Vino pregătit să întrebi, poate chiar să
răspunzi, dar mai ales să primești ce a pregătit
Dumnezeu pentru tine!
Deces. A trecut în veșnicie sora Lidia Iovănaș.
Domnul să mângâie familia îndoliată.

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru țară, ca Dumnezeu s-0 binecuvânteze
cu prosperitate și conducători înțelepți,
dătători de legi conforme cu voia Sa.
„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 toți cei care în ultima perioadă, au
pierdut persoane dragi. Fie ca Dumnezeu să le
mângâie și să le aline suferința.
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.

Henz Ana
Lelea Violeta
Micuț Maria
Moisiuc Marinela
Moțec Ștefan

DUMINICĂ
11:00-12:15

Serviciu divin:
Închinare, cor
Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE
“Biruitori când totul pare
pierdut” (Apocalipsa 3:14-22)
Cina Domnului

18:00 - 19:15

Serviciu divin:
Închinare, cor
Mesaj: IOAN BUGNĂRUG
“De la frustrare la sărbătoare”
(Isaia 55)

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.
Pentru fr. pastor Ioan Bugnărug care în această
dimineață, va predica la Biserica Baptistă din
Chevereș.

MARTI

LA MULTI ANI!
Boițiu Lidia
Briscan Floare
Coț Teofil
Dincă Elena
Grosu Dumitru
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19:00 - 20:15

Nica Vasile
Oprea Silvia
Pobega Andrei
Rășinar Cosmin
Savi Marinică

Scurtu Liliana
Sentici Vasile
Șipoș Ioana
Tîrziu Maria
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Seară de tineret:
Închinare
Masă rotundă
Îndoieli și nedumeriri: tinerii
întreabă, pastorii răspund

JOI
19:00 - 20:15

Studiu biblic: PETRU BULICA
“Rolul disciplinării în misiunea
bisericii”
(Fapte 5:1–16, 1 Corinteni 5:11)

E MAI FERICE
SĂ DAI
Ne apropiem cu pași repezi de cea
mai îndrăgită perioadă a anului,
Sărbătoarea Nașterii Domnului.
Vrem să fim și în acest an greu
încercat, o binecuvântare pentru
cei aflați în nevoi, cu precădere
pentru persoanele și familiile
nevoiașe din biserica noastră.
Contribuțiile financiare pentru
această acțiune, se pot face
astăzi și pe 13 decembrie.

STUDIU BIBLIC

6 decembrie

Rolul disciplinării în misiunea Bisericii
Text: Faptele apostolilor 5:1–16, Verset cheie: 1 Corinteni 5:11

Ideea centrală: Sfaturile pe care alegi să le urmezi în viață te vor afecta în mod dramatic pe tine și pe cei din
jurul tău, deopotrivă, dar vor marca și viitorul tău și al acestora.
Scopul lecției: Să învățăm să alegem în mod responsabil doar sfaturile care vin de la Dumnezeu.
Biserica Primară a avut un impact deosebit în societatea păgână a secolului. Orice analiză obiectivă a
teologiei și practicii Bisericii trebuie să includă și seriozitatea cu care apostolii și adunările locale au abordat
păcatul și consecințele lui. Atunci când păcatul a fost evident, Duhul Domnului a adus judecata.
I. Remarci cu privire la disciplinare
Disciplinarea a fost și este punctul cel mai sensibil din viața Bisericii, datorită atitudinii subiective a
membrilor ei. Exemplul regelui David, după păcatul lui cu Batșeba, este grăitor. Fiindu-i pusă înainte o
potențială vinovăție a unui om din împărăție, el este extrem de dur însă când Natan îl identifică pe el ca
fiind persoana în cauză, David cere iertare.
1. Definirea disciplinării
Disciplina poate fi percepută ca fiind acea deprindere cu o ordine strictă, respectarea unor reguli specifice
unei comunități, set de reguli, rânduieli. Uneori poate lua aspectul punitiv, de pedeapsă/sancționare sau
coercitiv, de constrângere dar de cele mai multe ori are în sine ideea de pedagogie, îndrumare, învățare.
Dumnezeu ne învață să avem o viață disciplinată, fără excese de tot felul, ci în deplină ascultare de El.
Apostolul Pavel vorbește de disciplinarea trupului, ca o condiție a sportivului pentru obținerea laurilor
victoriei, în timp ce creștinul este îndemnat să preia dorința de disciplinare a sportivului pentru o cunună
veșnică de slavă (1 Cor. 9:24–27). Disciplina este și acea parte din viața Bisericii, când cineva care nu vrea să
aibă o viață potrivită cu viața de credință este disciplinat de către Biserică, cu scop recuperativ. Disciplina
constă în mustrare, ridicarea drepturilor și excluderea din Biserică. Reprimirea celui exclus se va face, la fel,
pe baza mărturisirii.
2. Motivarea disciplinării
La baza disciplinării cuiva nu ar trebui să stea motivații subiective, de răzbunare sau de răutate, ci în
dragoste, disciplina este dorința și datoria de a-l recupera și îndrepta pe cel căzut. Biserica este chemată să își
exercite îndatorirea de a face disciplină. Pentru a rămâne în ascultare de Dumnezeu și de Scriptură, Biserica
este chemată în a face disciplina de care este nevoie, iar cel disciplinat este chemat să asculte și să se îndrepte
potrivit Cuvântului lui Dumnezeu.
II. Remedii folosite în disciplinare
1. Disciplinarea personală exercitată în Biserică
Apostolul Pavel folosește argumentele din exemplul ostașului ce este gata să accepte disciplina militară,
chiar dacă aceasta înseamnă, oboseală, supărare, veghe sau multă muncă. Apoi avem disciplina sportivului,
ce respectă regulile jocului chiar dacă nu îi plac, ca să fie încununat la final. Avem și exemplul plugarului ce
își face partea cu multă trudă și așteaptă răbdător rezultatul, ce depinde de îndurarea divină. Tot așa și
credinciosul trebuie să accepte disciplina personală cât și cea a grupului de credincioși ce formează Biserica.

2. Disciplinarea graduală exercitată în Biserică
În Evanghelia după Matei 18:15–18, Domnul Isus vorbește despre etapele ce trebuie urmate cu privire la
cineva al cărui păcat a dus atingere unui semen. Prima etapă este cea a mustrării personale. A doua etapă
este cea a mustrării cu martori. Următorul pas, în cazul în care cel ce a păcătuit nu se îndreaptă, este
confruntarea cu martori, care să ateste bunele intenții ale celui ce dorește reabilitarea și totodată, să
întărească convingerea că cel ce a greșit are motive de îndreptare. A treia etapă este cea a mustrării publice.
Dacă nici prezența martorilor nu mișcă inima celui ce a greșit, pasul următor este confruntarea publică, tot
în vederea câștigării celui ce a păcătuit. Dacă nici așa nu se îndreaptă, soluția este punerea lui în poziția de
„păgân” și de „vameș”, adică unul care nu a auzit niciodată Evanghelia, dar unul care are nevoie de pocăință.
3. Disciplinarea direct publică exercitată în Biserică
Avem situații în care păcatul făptuit de cineva este public și aduce atingere întregii comunități creștine.
Atunci apostolul Pavel ne învață că mustrarea trebuie făcută direct public, fără alți pași intermediari. Când
cel mustrat în taină, dar care nu vrea să se îndrepte, ignoră atenționarea sau atunci când păcatul este unul
notoriu, care aduce atingere întregii comunități, mustrarea trebuie făcută public, cu înțelepciune,
credincioșie și frică de Cuvânt. Chiar și această mustrare publică, potrivit Scripturii, se face cu scopul
recâștigării celui ce a căzut.
4. Modelul disciplinării oferit în cartea Faptele apostolilor 5:1–11
În pasajul citit putem identifica trei aspecte definitorii pentru disciplină în cadrul Bisericii.În primul rând,
avem asumarea de către slujitori. Disciplina trebuie exercitată de către Biserică și trebuie să fie hotărârea
Bisericii, dar cei care trebuie să aibă inițiativa sunt cei mandatați de către Duhul Sfânt de a sluji în Biserică.
În al doilea rând, avem promptitudinea acțiunii de disciplinare. În al treilea rând, avem confruntarea
directă.
III. Rezultatele disciplinării
Principalul rezultat urmărit de către cei cate sunt învredniciți de Dumnezeu cu slujirea Bisericii lui Hristos
este acela de a păstra mărturia Bisericii, ca și prin aceasta cei ce sunt necredincioși să fie câștigați.
1. Evanghelia predicată este și Evanghelia trăită
Biserica lui Hristos din zilele noastre este chemată să își păstreze credincioșia în lume, chiar dacă
întunericul în care trăim este mare. Găsim suficiente pasaje în Scriptură care ne învață ideea de disciplinare
cu scopul păstrării mărturiei neștirbite. Dacă disciplinarea este una cu adevărat biblică, rezultatele nu vor
întârzia să apară. În biserică, după moartea dramatică a celor doi soți, o mare frică a cuprins toată adunarea.
„Frică” nu în sensul de „teroare”, ci de conștientizare a faptului că sfințenia, integritatea, nu trebuie să fie
considerate aspecte marginale ale vieții celui credincios, ci un mod de viață. Oricine ignoră imperativul
unei vieți curate înaintea lui Dumnezeu și a semenilor, trebuie să-și asume consecințele, iar de cele mai
multe ori acestea sunt dramatice, iremediabile, ca în cazul acestei familii.
2. Evanghelia predicată este și Evanghelia iertării
Există și un alt scop al disciplinării, și anume reabilitarea celui ce a păcătuit, în urma pocăinței sincere și
publice (având în vedere faptul că păcatul a fost unul public, iar măsurile luate au publice, la fel trebuie să
fie și pocăința, publică). Cel care s-a pocăit are dreptul la reabilitare în Biserica lui Hristos, în urma
pocăinței reale. Mesajul este clar: „pe cine iertați voi, îl iert și eu”. Păcatele de felul acesta se pot considera
iertate nu doar în urma unei cereri de iertare, ci și în urma renunțării la trăirea în păcat și a unei pocăințe
autentice. Disciplinarea are ca scop trezirea celui care a păcătuit și, dacă este posibil, chiar reabilitarea lui,
pentru ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi.
3. Evanghelia predicată este și Evanghelia prevenirii
Un alt scop al disciplinării este conștientizarea pericolului care ne pândește pe fiecare de a ne îndepărta de
Domnul prin păcat. Domnul Isus a avertizat ucenicii și ne avertizează și pe noi cu privire la veghere. Mereu,
în mesajele Lui, suntem avertizați despre necesitatea sporirii atenției, a vegherii. E important să înțelegem
că nimeni nu este imun față de păcat. De aceea, atunci când se face disciplinarea, se înțelege foarte bine că
suntem obligați să avem o „conduită preventivă” față de păcat. Apostolul Pavel îl învață pe Timotei cu
privire la cei ce ajung să alunece într-o viață de păcat, că trebuie avertizați înaintea tuturor, ca și ceilalți să
aibă frică. Aici nu este vorba de teama de a fi prins și mustrat în public, ci este teama că ar putea cineva
păcătui și prin asta ar putea cauza prejudicii Evangheliei lui Hristos.

