Studiu biblic
pentru astazi

FAMILIA CREȘTINĂ
zidirea unui altar curat
Text: Faptele Apostolilor 5:1-11, Faptele Apostolilor 4:33

2. Altarul nu se moștenește, ci este rezultatul dedicării personale
Asemeni acestei familii nefericite, alte și alte familii cred că un altar se moștenește ori se
împrumută sau se ridică doar în situații de criză. Adevărul e că fiecare familie are ADN spiritual
distinct iar unirea dintre cei doi și rezultatul acestei uniri (copiii) rezultă în realități unice ale
dedicării față de Dumnezeu.
Rugăciunea, cititul Scripturii, cântarea, timpul petrecut împreună în jurul mesei, timpul în discuții
unii cu alții fără interferențele tehnologice moderne sunt materialele din care este construit
altarul familiei. Cine are un astfel de altar nu se clatină niciodată
niciodată..
În viața de familie, totul începe și se termină la altar, harul lui Hristos descris în capitolul 4:33 este
rezultatul unei astfel de apropieri de Domnul.

Idea centrală:

3. Fiți sfinți după cum Eu sunt sfânt!

Biruința familiei creștine are la bază altarul închinării și ca mireasmă curăția sufletului.

Mintea noastră poate merge în cele mai înalte locuri și poate primi încurajare și motivație
dumnezeiască pentru o viață sfântă. În același timp, lăsată liberă, poate coborâ în cele mai negre
văi ale adâcului încălțată fiind cu presupuse motivații religioase.

Scopul lecției:
Conștientizarea familiilor de nevoia unei vieți curate trăite în prezența Domnul și conștientizare
a prezenței Sale pretutindeni.
Introducere
Textul de față este un exemplu dramatic apărut în perioada de început a bisericii creștine în una
din familiile ce o compuneau. Biserica - familia lui Hristos avea să fie diferită de orice altă
instituție pământească și să traseze norme, principii și standarde pentru orice familie de pe
pământ.
Chiar și exemplele dramatice cum este cel al lui Anania și Safira servesc drept pildă în felul în care
ne raportăm ca familii la persoana și lucrarea lui Dumnezeu.
1. O familie sănătoasă va funcționa mereu în jurul unui altar
Imaginea altarului provine din vremea vechi-testamentală fiind o parte integrantă a vieții de
închinare a poporului evreu. Conceptul de altar este unul cu semnificații spirituale profunde,
aducând împreună pe om și Dumnezeu în dorința de reconciliere, pe baza unei jertfe.
Desigur că nu la un altar istoric ne referim, ori la unul făcut de mâini omenești ci mai degrabă, în
cuvintele apostolului Pavel, trupurile noastre ca jertfe vii.
Altarul ardea împreună cu jertfa orice sentiment al mândriei personale, al ambițiilor nerealiste și
al dependențelor false de lucrurile acestei lumi, aducând în viața celui venit acolo smerenie,
dedicare, mulțumire, teamă, uimire, supunere. Sunt exact realitățile care stau la baza unei
binecuvântate uniri dintre un bărbat și o femeie.
Anania și Safira erau în acte o familie, soț și soție, mergeau chiar la biserică și de ochiul uman
superficial puteau fi percepuți ca oameni dedicați. Ochiul Domnului însă a văzut dincolo de
aparenţă, scoțând la iveală altarul propriului eu, al imaginii fals create, al dorinței de a imprsiona,
al imitării faptelor religioase.

Este experiența celor doi, experiență condamnată pe loc de apostolul Petru și pedepsită cu
aceeași promptitudine de Dumnezeu. Curăția a fost și rămâne marea provocare pentru mintea,
inima și altarul familiilor noastre.
Aceata a fost marea isptită de-a lungul veacurilor pentru poporul evreu. Au amestecat mereu
jertfele pentru Dumnezeu cu mireasma ambițiilor personale ori cu condimentele plăcerilor firești.
Întruparea, moartea, înălțarea lui Hrisos și revenirea Sa după cei aleși este cel mai clar mesaj al lui
Dumnezeu despre importanța curăției. Nici unul nu am fost curați înaintea sfințeniei lui
Dumnezeu.
Fiul Său a trebuie să moară pentru ca noi să avem harul incredibil de mare de a fi schimbați. Acum,
prin Duhul, Hristos își curățește Biserica Sa pentru a o prezenta înaintea Tatălui fără pată.
Apostolul Ioan ne spune că cine are speranța aceasta în el (a revenirii Domnului) se curățește.
Aplicații
1. Ia-ți un timp cu familia și discută despre acest altar. Îl aveți? Este în centru?
2. Cât de importantă este sfințirea în familia ta? Cum lucrați la ea practic?
3. Este mărturia voastră ca familie în concordanță cu realitatea din inimă?
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Anunturi
Seară de rugăciune - vineri, 1 iunie, începând cu ora
19:00.
Bun venit noilor membri ai Bisericii Betel!
Duminică, 3 iunie, în cadrul serviciului divin de seară,
sunt invitați pentru a fi prezentați bisericii, toți
membrii care s-au transferat la biserica noastră în
anii 2017-2018. Aceștia sunt : Bejan Daniela, Beșeleu
-Alexandra, Cotuna
Cristina
Ioan, Ianoșel Carmen,
Cristina-Alexandra,
2018
Dragomir-Ioan Septimiu, Guianu Mihai, Hergane
Floarea, Ianoșel Sorin-Marius, Ianoșel Valerica,
Mihăilescu Marilena-Iasmina, Moisiuc Daniel,
Moisiuc Marinela, Moțec Heide-Rene, Moțec MariaSimona, Moțec Ștefan, Neagoie Sorin-Daniel,
S
ăraru Andreea, Sârbu Gheorghe, Sârbu Lucia,
Săraru
Szucs Alexandru, Szucs Manuela, Țucudeanu
Eleonora-Maria, Țucudeanu Zamfir-Cătălin, Gruia
Daniel, Venter Dorothea, Lucuța Petru, Costea
Virgil, Costea Andreea.
Ieșire corul de copii la Brădățel
Brădățel:: 8-10 iunie.
Fundaţia Jubilate și Biserica Betel invită frații și
surorile din Timișoara și din împrejurimi,
împrejurimi, la o seară de
cântări, sâmbătă, 9 iunie, ora 18:00. Vom învăţa
cântări noi din culegerea Jubilate volumul 2. Veniți să
ne unim cu o inimă și un glas în închinare!
Binecuvânt
ări copii - duminic
ă, 10 iunie, în cadrul
Binecuvântări
duminică,
serviciului divin de dimineaț
ă.
dimineață.
Nunțile lunii iunie. Daniel Melciu & Simona Iftimia 9 iunie, or 13:00, Betel; Mihai Coman & Iulia Ciobanu 16 iunie, ora 13:00, Moșnița.
Colect
ă pentru Biserica Baptistă Maghiară Colectă
duminică, 10 iunie.
Întâlniri tineret. Ultima întâlnire de tineret din acest
an școlar va avea loc marți, 12 iunie.
Botez nou-testamental - duminic
ă, 17 iunie, în
duminică,
cadrul serviciului divin de dimineaț
ă.
dimineață.
Deces. A trecut în veșnicie sora Natalia Pop.
Dumnezeu ssăă mângâie familia îndoliată.
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Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua
legislație privind protecția datelor cu caracter
personal, biserica noastră se va conforma noilor
prevederi legale și nu va mai publica data de naștere
a membrilor bisericii.
Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de
naștere următorii membri ai Bisericii Betel:
Laura Bahnean, Daniela Bejan, Iuliana Bugnărug,
Tiberiu Bulzan, Aurel Cornea, Carmen Cotârlă,
Simona Iepure, Silvia Joldeș, Emanuela Nicolici,
Gheorghe Perneac, Ion Pop, Andreea Rakoci,
Stelian Rus, Maria Stanciu, David Stoica, Andreea
Tîrziu, Lidia Tuțac, Darmin Dieac, Grigore Ianoșel,
Liliana Panciu, Dorina Stanciu.

P R O G R A M U L S Ă P T Ă M Â N II

Duminica
9:00 - 9:50
0:00 -12:
00
1
10:00
-12:00

Le dorim multe bucurii și multă binecuvântare din
partea lui Dumnezeu!

Rugaciune
Pentru copiii și familiile care în acest week-end se
afl
aflăă la Surduc.
Amalia - rezolvarea problemelor de la serviciu.
Pentru copiii care sunt în perioada tezelor și
studenții care intr
intrăă în perioada de sesiune.
Pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui Dumnezeu
și pentru a face voia Lui. Domnul să ne ajute să ne
străduim în fiecare zi să trăim asemenea lui Isus,
iubind ascultarea de Dumnezeu, rugăciunea și
Cuvântul Său, dar și trăirea plină de dragoste față de
semeni.

S fâ r ș it u l t u t u r o r lu c r u r ilo r e s t e a p r o a p e .
F iț i în ț e le p ț i d a r ș i v e g h e a ț i în v e d e r e a r u g ă c iu n ii.
1 P e t r u 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

Rugăciune
Serviciu divin de Rusalii:
C
or
Cor
redică - pastor Alexandru Neagoe
P
Predică

Duminica
18:00 - 20:00

Serviciu divin
divin::
Cor
Cor,, fanfar
fanfarăă
Predic
Predicăă - pastor Ioan Bugnărug

Marti
1 :0 0
19:00 - 2
21:00

Seară de tineret:
Închinare
Predică - pastor Ioan Bugn
ărug
Bugnărug
Când tinerii se roagă

Joi
19:00 - 20:30

Rug
ăciune - Adrian Pătășan
Rugăciune
Serviciu divin
divin::
Fanfara
Predică - pastor Alexandru Neagoe

