Studiu biblic
pentru astazi

FAMILIA - imaginea legământului
Text: Geneza 6:1-22, Evrei 11:7
Ideea centrală: Dumnezeu este Creatorul familiei. În urma creației, Dumnezeu i-a unit pe cei doi (Adam și Eva) prin
legământ. La baza formării oricărei familii stă legământul.
Scopul lecției: Scopul lecției este ca să readucă imaginea și binecuvântarea legământului în viața de familie
asigurând astfel binecuvântarea lui Dumnezeu și implementarea voii Sale.
Introducere
Imaginea legământului în Scriptură este una complexă cu multiple implicații, ea definind în primă fază modul de
raportare a lui Dumnezeu la umanitatea căzută așa cum au afirmat și reformatorii, Dumnezeu nu a fost forțat de
presiuni exterioare pentru a mântui omul, nu a avut multiple opțiuni din care să aleagă pe cea mai bună și nici nu
putea realiza mântuirea noastră doar la un nivel ideatic. Domnul Isus Hristos a venit să împlinească legământul
făcut de Tatăl pentru salvarea noastră.
1. Legământul – moartea superficialității

De ce ar trebui să mă botez?
- Deoarece este o poruncă a Domnului Isus

Textul abordat din Geneza aduce înaintea noastră pe de-o parte dorința lui Dumnezeu de a salva omenirea chiar
printr-o singură familie în fața depravării fără precedent în care aceasta (omenirea) a ajuns, iar pe de cealalată
parte legătura puternică stabilită prin legământ în cadrul familiei lui Noe. Deși putem numi o serie de alte cuvinte
ca fiind antonimele cuvântului legământ
legământ,, cred că superficialitate descrie cel mai bine nu doar ideea, ci și realitatea
din spate. Fuga de angajament înaintea Domnului care presupune o disciplinare personală, o renunțare la ambiții
egoiste, mofturi copilărești se materializează într-o viață cu o formă de religie, dar lipsită complet de putere.
Legământul căsătoriei presupune același angajament, nu față de propria persoană ci față de un factor extern mult
mai puternic decât dorințele sau problemele de o clipă ce apar independent de voința noastră.Este puternic nu cel
ce se refugiază în lucruri ușoare, mici și egoiste ci acela care își ordonează și modelează viața de familie prin
legământ înaintea lui Dumnezeu.

Fapte 18:8 - "...mulţi dintre corinteni, care îl auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi.”

2. Legământul – imaginea harului

- Botezul este o mărturie publică a schimbării produse în viata mea

Un legământ sau testament este o înţelegere formală, solemnă, care impune obligaţii. Pot intra în legământ 2 sau
mai multe persoane care sunt în acord reciproc cu privire la condiţii. Un legământ poate fi iniţiat de un superior cu
condiţii care impun obligativitate asupra persoanelor de rang inferior. Cel mai mare exemplu de legământ între
este legământul harului. În marele legământ al harului prin răscumpărare, au intrat cele trei Persoane ale
Dumnezeirii, fiecare fiind de acord cu el. Acest legământ a fost făcut înainte de creaţie, iar beneficiarii lui sunt aleşii
lui Dumnezeu, prin credința în Hristos. Căsătoria și relațiile din familie, în mod special cele dintre soț și soție sunt
folosite în Scriptură pentru a descrie felul de raportare a lui Dumnezeu la poporul evreu iar mai apoi al Domnului
Hristos la Biserica Sa. În fiecare din aceste raportări imaginea harului este evidențiată în raport cu legământul, atât
poporul cât și Biserica fiind introduse și păstrate prin har în legământ. În relația de căsătorie și de familie
legământul este tot o imagine a harului dar de data aceasta pentru toți cei care o compun datorită așezării lor sub
autoritatea și protecția lui Dumnezeu.

1 Petru 3:21 - "...botezul...mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu".

3. Legământul – imaginea credincioșiei
Nu există o asociere mai potrivită și mai reală a termenului credincioșie decât cea cu Persoana lui Dumnezeu.
Legământul, fie că vorbim de cel edenic, adamic, noahic, avraamic, palestinian, mozaic, davidic sau Noul
Legământ prin Domnul Hristos, este fundamentat pe hotărârea Sfintei Treimi, mila față de umanitate și
credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia este abilitatea determinată de a păstra termenii înțelegerii indiferent de
acțiunea ori reacțiunea celuilalt. În dreptul fiecărei promisiuni majore a lui Dumnezeu Scriptura menționează
fundamentul credincioșiei Sale. Legământul dintre soți nu are la bază siguranța materială, siguranța sănătății, a
unui trai lipsit de probleme (tocmai de aceea avem sintagmele: la bine și la rău, în sănătate și boală, în sărăcie și
ții.
belșug) ci credincioșia unuia față de celălalt, aceasta fiind și rațiunea și puterea prin care depășim greutățile vie
vieții.

Matei 28:19-20 - Isus a spus: "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui,
al Fiului şi al Sfântului Duh.”
- Ca să urmez exemplul lui Isus
Marcu 1:9 - "În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan".
- Botezul demonstrează că sunt cu adevărat credincios

- Botezul marchează intrarea în fami
lia Bisericii
familia
Fapte 2:41 - "Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au
adaus aproape trei mii de suflete."
Care este semnificatia botezului?
1.El simbolizează moartea şi învierea mea împreună cu Isus Cristos.
Coloseni 2:12 - "...fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El...”
2.El ilustrează noua mea viaţă ca şi creştin
2 Corinteni 5:17 - "Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi."
Botezul nu te face credincios, el arată că tu crezi deja. Botezul nu te mântuieşte ci credinţa în Cristos o
face. Botezul este ca o verighetă: este simbolul exterior, al legământului pe care l-ai făcut deja în inima
ta cu Isus Cristos.
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Anunturi

La
Multi
Ani!

40 de ani Corul “HARMONIA”! Mulțumim lui
Dumnezeu pentru cei 40 de ani de activitate ai
Corului ““Harmonia”!
Harmonia”! Cu ocazia acestui eveniment, vă
invităm la un program special care va avea loc în
aceast
aceastăă seară, de la ora 18:00.
Ședință prezbiteri & diaconi: luni, 18 iunie, ora 19
19..
țul de rug
Lan
ăciune - 2018
vineri, 22 iunie, ora 18:00 Lanțul
rugăciune
întâlnire de rugăciune, evaluare și reorganizare.
Micul dejun cu rugăciune al bărbaților din Biserica
Betel - sâmbătă, 23 iunie, ora 8:00.
Duminică, 24 iunie, la încheierea serviciului divin de
dimineață, va avea loc o întâlnire de informare a
capilor de familie din Biserica Betel.
Nuntă Daniel Grozav & Alexandra Duță - 24 iunie.
Prezentare proiect Tineri din Oltenia la Brădățel duminică, 24 iunie, în cadrul serviciului de seară.
Curs pentru familii tinere - ssâmbătă,
âmbătă, 29 iunie.
Temele abordate includ: Rolul biblic al soțului și soției,
Comunicarea în familie, Prevenirea și depășirea
conflictelor, Creșterea copiilor
copiilor.. Coordonator - pastor
Ale
Alexx Neagoe. Înscrieri, pe betelbaptist@gmail.com.
Binecuvânt
ări copii: duminică, 1 iulie, dimineața.
Binecuvântări
Club de vacanță pentru copii la Betel - 2 iulie, între
orele 12:30-16:00. E
veniment organizat împreună cu
Eveniment
echipa pastorului Gearl Spicer, One Heart Church
Church,,
Atlanta. Vino împreună cu prietenii tăi!

CLASE DE COPII
PE PERIOADA VERII
În perioada 24 iunie - 9 septembrie, la biserica
noastr
noastrăă vor funcționa două grupe de școală
duminicală pentru copii, dup
dupăă cum urmează:
-PREȘCOLARI & CLASA I - la demisolul bisericii,
între orele 10:00-12:30.
-ȘCOLARI clasele II - VIII - etaj II, orele 10:00-11:00.

S a lu tu l B is e r ic ii
B e te l in 2 0 1 8

4

Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de
naștere următorii membri ai Bisericii Betel:
Doriana Andriș, Ana Cocârlă, Alin Curt, Gabriela
iță, Michaela Hernea, Tiberiu Kun, Viorica
Diacon
Diaconiță,
Morar, Sidonia Neagoie, Ion Olariu, Constantin
Oprina, Iancu Radomir-Gherman, Angel
Surducan, LiviuTărniceriu.
Le dorim multe bucurii și multă binecuvântare din
partea lui Dumnezeu!

Rugaciune

P R O G R A M U L S Ă P T Ă M Â N II

Duminica
9:00 - 9:50
30
10:00 -12:
-12:30

Pentru sora Vanita Groz
ăvescu și fratele Gigi Stancu
Grozăvescu
ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu mult har, în
suferința prin care trec.

redică - pastorPetru
P
Predică
pastor Petru Bulica
Botez nou testamental - pastor Alex Neagoe

Duminica
18:00 - 20:00

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
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Serviciu divin
divin::
Corul ”Harmonia”
Binecuv
ântarea celor recent botezați
Binecuvântarea

Amalia - rezolvarea problemelor de la serviciu.
Pentru toți copiii și tinerii care se afl
aflăă în perioada
examenelor.

Serviciu divin:
C
or
Cor

Pentrucei care se vor boteza în această dimineață,
pentru statornicie în credință și dedicare deplină
față de Cristos.
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care ast
ăzi va
astăzi
predica la Biserica Baptist
Baptistăă “Betel” din Londra.

Rugăciune

Predic
Predicăă - pastor Jean Chiforeanu

Joi
19:00 - 20:30

Rug
ăciune - pastor Ioan Bugn
ărug
Rugăciune
Bugnărug
Serviciu divin
divin::
Fanfara
Predică - pastor SamyTuțac

