
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA NOIEMBRIE

    - 11 Noiembrie – Ziua Internaţională de 
rugăciune pentru biserica persecutată 

                Evrei 13: 3 
“Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, 
ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei 
chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup.”

- bătrânii bisericii aflaţi în suferinţă pe patul de 
spital sau la domiciliu ca Domnul să-i 
intărească;

- organizarea unei seri de evnghelizare pentru 
tineri, în luna Decembrie;
- pace în Orientul Mijlociu, pace în Israel;
- bunătatea arătată de Dumnezeu faţă de 
poporul român, libertatea de care se bucură 
bisericile în această ţară;
- înţelepciune cu privire la alegerile care vor 
avea loc pe data de 9 Decembrie, Dumnezeu să 
pună în fruntea ţării conducători după voia Lui;
- biserica prigonită, pentru fraţii şi surorile care 
fac misiune în ţările musulmane;
- păstorul bisericii şi familia lui.

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Vineri   – Rugăciune, Studiu bliblic cu tinerii 
bisericii (suspendat) (19:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Andrei Sofia - 9 Noie; 
2. Sîrbu Alina – 12 Noie; 
3. Strunoaie Mihaela – 1 Noie; 
4. Vireag Gheorghe – 11 Noie; 
5. Horvat Cristina – 13 Noie; 
6. Nedelcu Violeta – 6 Noie; 

 
      DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul I, Nr. 11 – NOIEMBRIE 2012

GRATIS

Disciplina în Biserică. 1 Cor. 5:1-5.

Disciplina în Biserica creştină este o lucrare care se face în cinstea lui Dumnezeu şi 
scoate în evidenţă calitatea Bisericii de a menţine rânduiala, curâţind răul din 
mijlocul ei şi descurajând păcatul.
În această epistolă Pavel primeşte informaţii din 3 surse:
               1:11 = de la ai Cloei.
               5:1 = de pretutindeni sau din ,,gura satului”.
               7:1 = de la cei din Biserică, mi-aţi scris.
    Pavel începe cap. 5 cu o mare supărare, din cauza unui păcat extrem de grav. 
Trei lucruri învăţăm de aici:
           1. Identificarea păcatului.
Să ştiţi că nu-i uşor să identifici păcatul, dar e necesar.
Un membru al Bisericii a trăit în curvie cu mama lui vitregă. Câteva lucruri 
ciudate: întâi el nu are nici cea mai mică intenţie să mărturisească păcatul. Doi, 
păcatul lui a devenit public, aşa încât pretutindeni se vorbea de el. Trei, ceva chiar 
şocant, Biserica a aflat şi ea de acest păcat, dar în loc să se mâhnească, se făleşte.
Noi am putea să găsim multe circumstanţe atenuante pentru a justifica păcatul, ca 
de exemplu faptul că trăim în lume, care e un mediu neprielnic, sau faptul că 
suntem oameni şi ,,a greşi e omeneşte”, sau faptul că cei veniţi în Biserică au venit 
din lume şi au adus cu ei în mod inconştient lucruri lumeşti.
Ce trebuie însă să ştim este că: ,,nu păcatul ridică probleme înaintea lui 
Dumnezeu, ci nepocăinţa noastră de păcat”. Mielul lui D-zeu este soluţia 
necesară şi suficientă pentru orice păcat.
Mai devreme sau mai târziu păcatul va ieşi la iveală. (Diavolul are o cortină şi o 
tobă). 

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

  
              2. Implicaţiile păcatului.
- sunt de ordin personal, se pedepseşte singur:
      - prin pierderea discernământului. Rom. 1: 21-22.
      - prin necinstirea trupului. Rom. 1:24.
      - prin punerea sub blestem. Rom. 1:28.
- sunt de ordin comunitar, îl pedepseşte Biserica.
      - prin mustrare.
      - prin excludere.
- sunt de ordin etern, îl pedepseşte Dumnezeu
      - nu se are în vedere faţa omului. Rom. 2:11.
      - va fi judecat cu dreptate. Evr. 13:4.
      - îşi pierde locul din Împărăţie. Efes. 5:5-7; Gal. 5:19-21.
2 cazuri în Vechiul Testament:
Ruben Gen 35:22 - consecinţa Gen 49:4; 1 Cron. 5:1.
Absalom. 2 Sam. 16:22, 2 Sam. 15:16; 20:3.
            3. Înlăturarea păcatului.
Biserica trebuie să se întristeze când cineva păcătuieşte şi să ia hotărâri ferme sub călăuzirea 
Duhului Sfânt. Ap. Pavel lucrează aşa: v. 3-5. 
De ce se face disciplinarea?
- pentru binele celui căzut. Toate fazele disciplinării trebuie în aşa fel aplicate ca să fie câştigat 
cel ce a păcătuit. ,,Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut” şi ,,nu este voia Tatălui 
vostru din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi” Mt. 18:11, 14.
A da pe cineva pe mâna Satanei, înseamnă a-l da afară din Biserică.
Păcatul l-a aşezat oricum ,,în afară”(Apoc. 21:15), sau în perimetrul celui rău. Dacă este tolerat 
de Biserică, acesta s-ar putea să creadă că totul este sau va fi bine până la urmă. Disciplinarea 
urmăreşte tocmai darea pe faţă a realităţii şi convingerea celui în cauză de seriozitatea păcatului. 
A nu te pocăi de păcat înseamnă a alege de bună voie împărăţia celui rău. Binele făcut acestui 
om e cuprins în expresia: ,,pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului 
Isus”. Unii zic că se referă la suferinţe fizice folosite pentru a frânge puterea poftelor şi 
obiceiurilor păcătoase. Sau o moarte în timp, nu dintr-o dată, cu scopul de-a i se da omului 
respectiv posibilitatea să se pocăiască.
- pentru binele Bisericii.v.6-8,,Măturaţi aluatul cel vechi”Biserica este proprietatea lui D-zeu şi 
este ocrotită de îngerii lui D-zeu. Lumea este proprietatea celui rău. (1 Ioan 5:19). Biserica este 
chemată să judece păcatul în lumina Scripturii. Nu orice păcat merită aceiaşi pedeapsă, dar orice 
păcat este ceva rău şi trebuie judecat.

MEDITAŢIE 

Dacă în 2 Cor. 2:5-11 este vorba de aceiaşi persoană, constatăm că decizia de disciplinare nu s-a  
luat în unanimitate, adică unii din Biserică conştient sau inconştient au luat decizia toleranţei faţă  

de păcat, fără să ştie că de fapt puţin aluat dospeşte toată plămădeala.

- pentru slava lui Dumnezeu. V. 9-13. Dumnezeu primeşte pe păcătoşi, dar nu le permite să 
rămână tot păcătoşi. Fără pocăinţă de păcat nu este iertare şi fără iertare nu este mântuire. În 
Biserică e rânduială stabilită de D-zeu. Trebuie s-o cunoaştem şi aşa să ne raportăm la fraţii 
noştrii.
Nu judecăm motivele ce stau la baza păcatului, dar judecăm păcatul şi-l aducem la lumină în 
adunarea lui D-zeu, pentru a păstra reputaţia de sfinţenie a Bisericii şi pentru a-l trezi pe fratele 
vinovat. Dumnezeu este Stăpânul şi El îi va judeca pe cei de afară. 
Excluderea: este înlăturarea din Biserică a acelor membri care vinovaţi fiind, stăruiesc în 
păcat. ,,A da afară”, A da pe mâna Satanei, nu înseamnă că acelui om i s-a luat mântuirea, pentru 
că nu Biserica mântuie, ci înseamnă ruperea legăturilor spirituale cu acel om.
Scopul excluderii rămâne acelaşi: proclamarea sfinţeniei lui D-zeu, dar şi recuperarea 
păcătosului.
Disciplina în Biserica Dumnezeului Celui Viu, are temei scriptural, teologic, logic, ideologic şi 
raţional. Capul Bisericii este Domnul Isus Hristos, iar Duhul Sfânt îi dă lumină ca să înţeleagă 
că într-un Univers creat de un Dumnezeu al ordinii, ea, Biserica nu poate trăi pentru a-şi împlini 
menirea, decât dacă trăieşte şi slujeşte în rânduială.

Amin.


