
Minune nedoritd in biserica din Ierusalim 

Minune nedoritd in biserica 
din Ierusalim 

Faptele Apostolilor 5: 1-11 (1 Timofei 6:10) 

Scopul lecJiei: Sa ne faca sa vedem cat de periculoasa este o 
pocainta partiala. 

Versetul de aur: ,, Caci iubirea de bani este riidiicina tuturor 

relelor; # unii, care au umblat dupa ea, au 
ratiicit de la credinfa ~i s-au strapuns 
singuri cu o mulfime de chinuri. " (1 
Timofei 6: I 0) 

Texte suplimentare de citit: Marcu 12:29-31; Matei 6:33; 
Luca 12:22-34; lacov 5: 1-3; 1 Petru 1: 18-21 

Exista pe pamant doua lucruri care au pe ele in mod clar ~i 

vizibil amprenta ve~niciei: Biblia ~i Biserica. 
Biserica este marea iubire a Domnului Isus, este Mireasa Lui 

~i este in mana Lui-eel mai sigur loc care exista. (Apocalipsa 1 :20) 
Cat de importanta este astazi o biserica locala pentru Domnul 

Isus? Daca ar fi existat in Sodoma o biserica cu zece membri, ea ar fi 
ramas in picioare pana astazi. 0 biserica mica dintr-un sat, pentru 
Dumnezeu este la fel de importanta ca ~i una mare. 

Biserica nu este o institutie perfecta, pentru ca este formata din 
oameni imperfecti, care tind spre desavar~ire ~i se silesc ca maine sa 
fie ma.car putin mai buni decat au fost ieri. 

Duhul Sfant lucreaza acum ~i pregate~te biserica pentru locul 
pe care Domnul Isus ii pregate~te in ve~nicie. Astazi ea este unealta 
vizibila cu care lucreaza acum Dumnezeu pe pamant. Satana ura~te 
foarte mult biserica, pentru ca ii stain cale ~i ii incurca in uneltirile lui 
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~i in realizarea planurilor sale diabolice. Pana biserica este pe pamant 
el nu-~i poate realiza scopul pe care-I are, sa faca din toata lume~ 
inchinatorii lui. Satana incearca compromiterea ~i distrugerea ei ~i 0 
ataca din interior ~i exterior. 

Cand a ie~it poporul Israel din Egipt, odata cu ei au ie~it mul~ 
oameni care nu raceau parte din Israel, dar erau cu ei. (Exodul 12:38) 
Ei sunt nmniti ,,adunatura", nu adunare. 

F enomenul acesta se repeta ~i astazi in multe cazuri ~i 
reprezinta patrunderea elementului lumesc in biserica. Ei sunt in 
biserica dar nu fac parte din ea. Nu sunt legati de nimic, nu due nimic 
~i nu se poate con tape ei niciodata. 

Anania ~i Safira, o familie unita, sunt membri in Biserica din 
Ierusalim, dar nu sunt madulare in Trupul lui Hristos. in Faptele 
Apostolilor 4:31 citim ca toti au fost umpluti de Duhul Sfant, iar in 
Faptele Apostolilor 5:3 citim ca Anania ~i desigur ~i sopa lui, au fost 
umpluti de Satana. Cum este posibil a~a ceva? 

Biserica din Ierusalim a fost o biserica buna, era prima 
Biserica Cre~tina, a avut pastori buni, sfintii apostoli, avea un scop 
bun, ~i cu toate ca erau multi, aveau toate de ob~te. Averea 
duhovniceasca ~i materiala a bisericii nu era particulara, ci colectiva. 
Atata vreme cat averea materiala nu era scopul lor principal, au avut 
parte de har imbel~ugat. Dar cand unii oameni au inceput sa se 
gandeasca mai mult la lucrurile materiale decat la cele spirituale, 
harul nu s-a mai simtit. 

Tot ce se face in biserica ~i prin ea, trebuie racut de buna voie ~i 
din dragoste fata_ de Dumnezeu. 

Exemplu: Barnaba, un levit din Cipru a vandut un ogor pe 
care-I avea ~i banii i-a pus la picioarele apostolilor ~i pentru asta a fost 
foarte apreciat. (FapteleApostolilor4:36,37) 

_Anania ~i Safira vor ~i ei sa fie apreciati ~i ii imita pe Barnaba. 
Cu ? smgura excepfie. Ei promit toti banii, dar nu-i dau toti, de~i 
pretmd ca au dat tot. 

. . Daca t~ ~itai_ de_ l~ distanta, Anania ~i Safira aratau ca toti 
ceilalt1 membn dm B1senca, darnu erau. Ei au fostumpluti de Satana. 
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J. METODA LUI SATAN DE A-I iN$ELA PE OAMENI 

1. Satana cautd in bisericii oameni de care sii se f oloseascii. 

Satana cautaoameni care sa-1 asculte ~i sa stea la dispozitia lui. 
Cred ca in Biserica din Ierusalim a in~ercat la ~ai_multi oam~mi sa-i 
traga sub influenta sa, dar a fost respms. Anama ~1 Safira au mceput 

:a-~i piece urechea la ~oapta lui ~i au fost in~elati. 

2. Satana strecoarii glinduri diabolice in inima oamenilor 

Totdeauna el incepe sa lucreze la nivelul mintii. Dae~ ga~d~l 
pacatos nu este scos repede din minte ~i ~nlocui! cu un verset dm B1bl!e 
sau cu O rugaciune in Numele Domnulm Isus, s1gur se va transforma m 

fapta. ,. . ,. . ,. d 1 A~a a racut ~i cu Iuda. La mceput 1-a pus ~n mmte gan u 
vanzarii, apoi a intrat in inima lui. (Cite~te loan 13 :2 ~127) ,. 

A~a a racut ~i cu Anania ~i Safira. La inceput a fost un gand, 
apoi le-a umplut inima ~i ei nici nu ~i-au dat seama. 

3. Satana ii une~te pe cei ce glindesc la /el 

Oamenii rai se aduna in acela~i loc, cu acela~i scop ~i se simt 
bine impreuna. Anania ~i Safira sunt o familie unita. Ce b~e s~ 
inteleg. Ce bine ar fi fost daca nu s-ar fi inteles, cand este vorba sa fact 
ceva rau. Poate ca s-ar fi salvat unul pe altul de la moarte. 

Pacatul are putere sa-i uneasca pe oamenii nelegiuiti, pentru 
scurta vreme. Iar dupa ce s-a inraptuit pacatul, ii dezbina in sute de 
parti. . . ~ 

Oamenii care gandesc la fel au acela~1 duh ~1 se aduna 
impreuna ca sa faca raul. Core, Datari ~i Abiram s-au unit _impreuna 
intr-o rascoala nelegiuita. Dar au ~i murit impreuna. (Numen 16: 1) 
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4. Satana sugereaza o predare parfiala 

Daca nu-i poate impiedica de la pocainta, atunci el incearca sa 

negocieze ~i propune o predare paqiala. ,,Daca tot vreti sa dati ceva la 

biserica, este bine, dar de ce sa dati tot? ~titi voi ce urmeaza sa se 

intample in lume? Nu credefi ca ar fi bine sa aveti ceva pus deoparte? 

Dar am promis ca dam tot. Dar cand ap promis, ap ~tiut cat o sa primiti 

pe mo~ioara. ~i apoi nimeni nu ~tie cu cat ati vandut mo~ioara. Ati 

vazut voi pe alpi sa dea mai mult?" 
Astfel de ganduri diabolice i-au convins pe Anania ~i Safira sa 

ascunda o parte din bani, iar restul sa-i dea la biserica. 

Oamenii vor sa-1 impresioneze pe Dumnezeu cu ce dau, cu ce 

fac, dar El se uita lace este oprit ~i lace este netacut. 

5. Satana ii face pe oameni sd mintd fi sa se prefacd 

A~a cum este el, a~a vrea sa-i faca ~i pe oamenii care asculta de el. 

Daca ascultam de Dumnezeu, Duhul Sfant ne va face sa 

semanam cu Domnul Isus. Depinde tare mult pe cine vom crede ~i de 

cine vom asculta. 

IL CUM SA EV/TAM DEZASTRUL 

1. Printr-o predare totald 

Jumatatile de masura nu sunt bune in nici un domeniu. Dar in 

cele duhovnice~ti sunt ucigatoare. Nimeni nu va rezista multa vreme 

in aceasta stare. De aceea, pana nu este prea tarziu, sii-L cautam pe 

Dumnezeu din toata inima ~i sa predam in mana Lui toate sectoarele 

vietii noastre. 

2. Prin umplerea noastrd cu Duhul Sflint 

Daca Anania ~i Safira ar fi fost plini cu Duhul Siant, eel rau 

314 

Minune nedoritd in biserica din Ierusalim 

n-ar mai fi avut loc in inima lor. Sa-L lasam pe Duhul Siant sa 

controleze in intregime viata noastra ~i sa traim dupa indemnurile Lui. 

(Romani 8: 5-6) 

3. Prin impotrivirea la tot ce este rdu 

Cel rau va cauta sa ne ispiteasca in toate felurile, dar nu ne va 

putea obliga sa pacatuim, daca nu vrem. Putem fi biruitori daca vrem. 

(Iacov4:7) 

4. Prin strlingerea Cuvlintului Jui Dumnezeu in inima 

Cuvantul lui Dumnezeu ne va da puterea de care avem nevoie 

ca sa-1 biruim pe eel rau. 
Domnul Isus 1-a biruit pe Satana in pustie, cand a fost ispitit, 

folosind ,,sabia" Cuvantului. (Psalmul 119: 11; Coloseni 3: 16) 

Ill DE CE I-A PEDEPSIT DUMNEZEU A$A DE ASPRU 

Anania a murit pe loc. Dupa trei ceasuri a murit ~i nevasta lui. 

Nu Petru a chemat moartea sa vina peste ei din cer, ci Dumnezeu a 

intervenit in mod direct ~i i-a omorat. 

J. Pentru ca piicatul /or a Jost indreptat impotriva lui 
Dumnezeu 

,,N-ai min tit pe oameni, ci pe Dumnezeu." 
,, .. . ati ispitit pe Duhul Domnului." 
Dumnezeu a vazut ~i a ~tiut ce are sa se intample daca raul nu 

se starpe~te imediat. Anania ~i Safira au pacatuit ~i impotriva Duhului 

Stant care calauzea biserica. 
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2. Pentru cii. pii.catul Lor a Jost indreptat impotriva bisericii 

Dumnezeu a vrut sa pastreze Biserica Lui curata, Domnul Isus 
vrea sa infati~eze Biserica Lui inaintea lui Dumnezeu curata, fara 
pata, fara zbarcitura. Dar Satana cauta sa pateze biserica, ~i ce este mai 
trist, sunt oameni care-1 ajuta sa faca acest lucru. 

Ce tragedie mare este sa arunci cu noroi in Biserica Domnului 
chiar tu care faci parte din ea. Dumnezeu nu tolereaza a~a ceva. ' 

3. Pentru ca Dumnezeu a vrut sa ne dea o lecfie 1i un 
avertisment 

,,Toti cei ce au auzit aceste lucruri au fost cup~i de frica." 

Concluzie: 
Multe lucruri s-au schimbat m lume de atunci, dar Satana a 

ramas la fel, cu acele~i scopuri de a-i ~ela pe oameni ~i de a pa.ta 
Biserica Domnului Isus. 

-Va mai aduceti aminte ce ati promis la inceput? Ati dat tot ce 
atipromis? 

-Credeti ca mai exista ~i astazi oameni ca Anania ~i Safira, sau 
au murit deja? 

- Atunci tinerii au participat la inmormantarea celor doi, acum 
participa la mmormantari? 

- Daca nu faci o juruinta, nu-i pa.cat, dar daca ai facut-o ~i n-ai 
implinit-o, este pacat. (Efeseni 5:4-6) 

-Cat de mult apreciati voi Biserica Domnului Isus? 
-Cum este darnicia m biserica voastra? 
- De ce credeti ca unii oameni vor ,,scaunul" lui Barnaba, dar 

cu faptel~ lui Anania ~i Safira? 
-Ince alte feluri credeti ca se poate ispiti Duhul Domnului? 
-Ce metode folositi ca sa biruiti ispitele celui rau? 
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Schita prescurtata a lecµei 

Minune nedorita in biserica din lerusalim 
Faptele Apostolilor 5: 1-11 (1 Timotei 6:10) 

Introducere 

I. Metoda Jui Satan de a-i in~el~ pe oame~i _ 
1 Satana cauta in biserica oamem de care sa se folose~sca 2: Satana strecoara ganduri diabolice in inima oamemlor 
3. Satana ii une~te pe cei ce gandesc la fel 
4. Satana sugereaza o predare partiala _ s. Satana ii face pe oameni sa minta ~i sa se prefaca 
II. Cum sl evitlm dezastrul 
1. Printr-o predare totala 
2. Prin umplereanoastracuDuhul Stant 
3. Prin impotrivirea la tot ce este rau A • • _ 

4. Prin strangerea Cuvantului lui Dumnezeu m muna 
Ill. De ce i-a pedepsit Dumnezeu a~a de aspruA . 
1. Pentru ca pacatul lor a fost indreptat 1mpotnva lui 

Dumnezeu · b' · · · 2. Pentru ca pacatul lor a fost indreptat impotnva 1se~c11 . 
3. Pentru ca Dumnezeu a vrut sa ne dea o lect1e ~1 un 

avertisment 
Concluzie: . . 1 8 . . - Satana nu ~i-a schimbat planurile cu pnvrre a 1senca 

Domnului. ·· a _ Sa nu ne la.slim impresionati de ce vor sa arate oamenn, s ne 
uitam ~i lace vor sa ascunda. . . . . ? _ in ce feluri credeti d\ mai poate :fi 1sp1ttt Duhul Domnului • 

-Cum este darnicia in biserica voastra? 
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