Studiu biblic
pentru astazi

FAMILIA CREȘTINĂ
cadrul binecuvântării prin urmași
Text: Psalmul 127:1-5, Geneza 1:28
Ideea centrală:
Copiii sunt o binecuvântare din partea Domnului și nu un produs al întâmplării ori al ingeniozității
tehnologice.
Scopul lecției:
Scopul acestei lecții este să conștientizeze părinții de binecuvântarea pe care o au prin copii și să îi asigure
de purtarea de grijă a lui Dumnezeu în procesul de creștere și formare a lor.
Introducere
Împreună cu porunca de a crește și a stăpâni pământul, dată primilor oameni în grădina Eden, Dumnezeu
le-a poruncit și să se înmulțească. Înțeleptul Creator a creat omul parte bărbătească și parte femeiască, ia pus împreună ca familie și a binecuvântat generațiile cu copiii în acest cadru și model.
1. Prezența copiilor în familie este întotdeauna o binecuvântare
Poporul lui Dumnezeu, din mijlocul căruia s-a născut și cântat acest psalm iar mai apoi transmis nouă, a
prețuit mult nașterea copiilor în familii. Până acolo încât priveau familiile fără copii care fiind blestemate.
În Vechiul Testament sunt multe exemple, ca Ana, care nefiind binecuvântată cu copii, cere insistent și cu
inimă curată Domnului un copil, iar Domnul o binecuvântează cu mai mulți.
Trăim vremuri cumplite în care pe de-o parte avem familii care pot avea copii și, şi totuşi, milioane aleg să
avorteze ori să abandoneze, punând copilul pe același nivel cu un lucru de care atunci când te saturi sau nu
mai ai nevoie îl arunci pur și simplu, iar pe de cealaltă parte alții care sunt îngrozoți de-a dreptul să aibă
copii de frica resurselor cu care-i vor crește.
În vechime, cea mai ticăloasă și blestemată practică la care chiar poporul evreu a ajuns să fie parte a fost
jertfirea copiilor în cinstea zeului Moloh. Dumnezeu este Cel care crează viața și orice nou început, orice
linie genealogică continuată prin naștere de copii este un motiv de bucurie și celebrare a victoriei vieții
asupra morții.
2. Deși copiii sunt încredințați părinților, Cel care poartă de grijă este Dumnezeu
Psalmul debutează cu o imagine fantastică a supremației lui Dumnezeu în purtarea de grijă față de
căminul credinciosului atât în formare cât și în protecție. Omul se îngrijorează mult, uneori exagerat de
mult amplificând nerealist puterea sa de a rezolva toate problemele. Din acestă îngrijorare se nasc
temeri mai mari, preocuparea obsesivă asupra detaliilor, pierderea din vedere a imaginii de ansamblu,
lipsa păcii, depresiile și multe alte anomalii.

Ce e de făcut în acest caz? Tot Scriptura ne lămurește. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei dar biruința este
a Domnului. Ca părinți, facem tot ce ne stă în putință pentru copiii noștri, conștienți fiind însă că Cel care ne
dă sănătate, putere și toate clelalte resurse este Domnul. Puterea noastră este mică atât pentru muncile de
fiecare zi cât și în fața dușmanului feroce, diavolul, dar puterea Stăpânului nostru este o resursă nesecată
de binecuvântare.
3. Adevărata moștenire este în caracter
Frământările părinților se învârt nu numai în jurul siguranței de zi cu zi ci și în dreptul moștenirii de care vor
beneficia copiii. O capcană perfidă a celui rău este să lege mintea părinților de lucruri materiale. Sunt azi în
lume și între noi nepermis de mulți părinți care aleargă de dimineața până seara, unii la mii de kilometri
depărtare de copii pentru a le asigura un trai mai bun și o moștenire mai mare, lipsind astfel copiii în prezent
de nevoie stringentă de apropiere părintească, iar pentru viitor de un mod sănătos nu doar de a cheltui ci și
de a lucra ei înșiși.
Când Domnul se uită înspre aceste lucruri și vorbește poporului Său, îndemnul este să povestească, să
învețe și să transmită acele lucruri care formează un caracter plăcut în tinerele vlăstare, ținându-i aproape
de Sursa tuturor binecuvântărilor, de Dumnezeu. Generațiile tinere au adus blestem asupra lor și asupra
țării nu când nu au avut toate cele necesare, nu când nu au avut siguranța unui acoperiș ori cămara plină ci
când- potrivit cu exemplul din Judecători capitolul 2, părinții lor au fost pre(a)ocupați cu ale războiului și s-a
născut o generație de oameni care nu cunoșteau pe Domnul și nici ce a făcut El pentru părinții lor.
Aplicații
1. Ia un timp special și mulțumește Domnului pentru copiii tăi. Sunt un dar din partea Lui.
2. Decide să păstrezi un echilibru sănătos între investiția în lucruri și cea în caracter și apropierea de Domnul
a copiilor tăi
3. Dacă nu ai copii, amintește-ți că sunt mulți abandonați, poate Domnul te călăuzește spre unii din ei.

ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Liceul Teologic Baptist Timișoara
Clasa a V-a - perioada 1.03.2018 15.06.2018
Clasa a IX-a, specializarea matematică-informatică - admitere în urma repartizării computerizate
Clasa a IX-a, profil teologic - admitere în urma probei de aptitudini și a rezultatelor Evaluării Naționale
Calendar susținere proba de aptitudini
aptitudini::
10-11 mai 2018 Eliberarea fișelor pentru probele de aptitudini la școlile de proveniență
14-15 mai - îînscrierea
nscrierea pentru probele de aptitudin
aptitudinii
esfăşurarea probei de aptitudini
18 mai, ora 10.00 - d
desfăşurarea
fişarea rezultatelor finale ale admiterii în urma Evaluării Naţionale
27 iunie - aafişarea
Informaţii şi înscrieri:
La secretariatul Liceul Teologic Baptist Timișoara, str. Ady Endre, nr. 20, luni-vineri, între orele 10.00-15.00,
tel. 0256 208 601, email office@ltbtm.ro, web: www.ltbtm.ro
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Anunturi
Bun venit pe lume David! În familia Bejan Alex și Daniela s-a
ăscut un b
ăiat. Fie ca Dumnezeu să-l binecuvinteze!
n
născut
băiat.
ăiat s-a născut și în
Bun venit pe lume Rafael-Emanuel! Tot un b
băiat
ă-l binecuvinteze
familia Istrati Gabriel și Geanina. Dumnezeu ssă-l
binecuvinteze!!
8:00.
Repetiții cor copii - în aceast
aceastăă după amiază, de la ora 118:00.
Ieșire corul de copii la Brădățel 8-10 iunie. Părinții copiilor care
2018
vor merge la Br
ădățel, sunt
rugați să achite taxa de înscriere până
Brădățel,
la data de 15 mai.
Curs
ul de cateheză este destinat celor care doresc să se boteze
Cursul
sau să afle mai multe despre credința creștină și se desfășoară
duminica
duminica,, de la ora 9:00, în sala de protocol a bisericii.
ă - ast
ăzi, de la ora 9:00. Începând cu
Curs de creștere spiritual
spirituală
astăzi,
duminica viitoare, cursul se va desfășura de la ora 10:00.
Toți cei care sunt implicați sau care doresc ssăă se implice în
organizarea ÎNTÂLNIRILOR DE TINERET de marți seara de la
6 aprilie,
Betel, sunt invitați la o scurtă întâlnire de pregătire, luni, 116
ora 19:00.
Serile de tineret se vor relua ma
rți, 17 aprilie, de la ora 19:00.
marți,
ă Daniel Moisiuc & Marinela Popovici - sâmbătă, 21 aprilie,
Nunt
Nuntă
ora 13:00, Biserica Betel.
ări copii - 22 aprilie (diminea
ța), 6 mai (seara)
Binecuvânt
Binecuvântări
(dimineața),
(seara),, 10 iunie
(diminea
ătura cu pastorii bisericii și
ța). Părinții sunt rugați să ia leg
(dimineața).
legătura
să trimită din timp, o copie după certificatul de naștere al copilului.
Dacă doriți să direcționați 2% din impozitul pe venit bisericii
ompletaţi declarația 230 și împuternicirea
noastre, vă rugăm să ccompletaţi
și să le predați la biserică până la data de 20 mai!
Botez nou-testamental - duminic
ă, 17 iunie, diminea
ța.
duminică,
dimineața.
Tabere și activit
ăți la Brădățel în luna mai
ăra
activități
mai:: 10 - 12 mai: Tab
Tabăra
pentru seniori; 14 - 18 mai: S
ăptămâna de voluntariat șșii preg
ătire a
Săptămâna
pregătire
taberei pentru noul sezon
ați șșii
sezon;; 18 - 20 mai: Weekend pentru ttați
copi
i.
copii.
A trecut la Domnul sora Crainic Viorica (85 ani). Înmormântarea a
avut loc săptămâna trecută. Fie ca Dumnezeu să mângâie familia
îndoliată.
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Be t e l
în 2018
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Dumitru Bahnean
Josef Rakoci
Patrițiu Miclea
Alexandra Ciorba
Paula Ciorba
Eugenia Lupu
EmanuelaTudorache
Andrada Ciupe
Claudia Crănicean
FloareTâlvan
Andreea Săraru
SamyTuțac
Lidia Dancea
Ana Isac
Rodin Dumitrescu
Icoana Despău
Andreea Icobescu
Lucian Pop
ElenaTuțac
Daniel Fofiu
Angela Bottscheller
Gheorghe Isac
Ioan Manciu
Cornelia Molin
Ana Morar
Doru Racovicean
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15.04
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15.04
15.04
16.04
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17.04
17.04
17.04
17.04
17.04
17.04
18.04
19.04
19.04
19.04
19.04
20.04
21.04
21.04
21.04
21.04
21.04
21.04

Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape.
Fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii.
1 Petru 4:7
Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara

Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
Duminica
9:00 - 9:50
10:00 - 11:00
11:10 -12:30

Rugăciune
S
tudiu biblic & rug
ăciune - pastor AlexNeagoe
Studiu
rugăciune
Alex Neagoe
Serviciu divin:
C
or
Cor
Predic
Predicăă - pastor Petru Bulica

Duminica
18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor, fanfar
fanfarăă
Predic
Predicăă - pastor SamyTuțac

Marti
19:00 - 21:00

Sear
Searăă tineret:
Închinare
redică - pasto
Închinare,, p
predică
pastorr Petru Bulica
Cinci motive ca săNU te implici în lucrare

Joi
19:00 - 20:30

Rug
ăciune -pastor Gabriel Rusu-Hack
Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfar
Fanfarăă
Studiu Faptele Ap
ostolilor - pastor Ioan Bugnărug
Apostolilor

