Biserica Creştină din Hunedoara

Studiu Biblic
Lecţia 1
Acest studiu se adresează tuturor celor ce doresc să urmeze Cuvântul lui
Dumnezeu: „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2Timotei 3:16).
Studiul meu nu are ca scop dezbinarea creştinilor, impunerea unor păreri cu
privire la Biblie, prozelitismul sau polemica de cuvinte, scopul său fiind de a ne
ajuta să înţelegem mai bine relaţia noastră cu Isus Hristos şi de a fi „zidiţi pe
temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”
(Efeseni 2:20).
Nu vor accepta toţi aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, căutând scuze, pretexte, din lipsă de umilinţă, din teama de a vedea deranjate cunoştinţele lor deja
bine instalate.
Noi am dori ca Duhul Sfânt să ne dea o credinţă de modă veche, un „Adânc
care cheamă un alt Adânc”, „Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi
să ne păzim neîntinaţi de lume” (Iacov 1:27, Iacov 1:17, Galateni 5:22-26).
Nimeni nu poate să ajungă în cer învăţând mecanic Cuvântul, descoperirea,
şi dând la o parte trăirea în sfinţenie şi în pace. În Evrei 12:14 Cuvântul spune:
„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”
Adevărul este Cuvântul trăit (Ioan 17:17), nu învăţat mecanic pentru a-L
spune altora, zeificându-ne firea pământească. Noi ar trebui să cerem Duhul
Sfânt, ca El să ne dea ungerea de sus. În Romani 8:9b, Biblia spune: „Dacă nare cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”. Cine este Hristosul? E Dumnezeu
(Romani 9:5). Cine este Dumnezeu? „Dumnezeu este Duh” (Ioan 4:24).
Dumnezeu este Duh Sfânt: „Sfânt, Sfânt, Sfânt” (Apocalipsa 4:8).
Dacă nu acceptăm Duhul Sfânt să ne călăuzească, ne va călăuzi roada firii
(Galateni 5:19-21; Psalmul 50:16-22) care ne va duce în rătăcire (Proverbe
6:16-19; 1Timotei 4:1,2; 2Timotei 3:1-5; 2Timotei 4:3,4).
Dacă acceptăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, se va vedea în noi roada
Duhului (Galateni 5:22-26).
Robii Domnului nu se ceartă (2Timotei 2:24-26), au roada luminii (Efeseni
5:9), Duhul Sfânt îi călăuzeşte în tot Adevărul, iar ungerea rămâne în ei (1Ioan
2:27) şi le dă înţelepciunea care vine de sus, curată, paşnică... (Iacov 3:17,18).
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Cum ne cheamă?
Biserica Creştină din Hunedoara, creştinii din Hunedoara (Fapte 11:25,26).
În Fapte 26:28,29 Pavel îl îndeamnă pe Agripa şi pe ceilalţi de lângă el să se
facă creştini. Pentru acest nume se poate suferi (1Petru 4:16).
Traducătorii Bibliei au pus subtitlul de „Cei dintâi creştini” versetelor 37-47
din Faptele apostolilor capitolul 2, în care ni se prezintă formarea Bisericii originare.
În Dicţionarul de mitologie generală (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
Bucureşti 1989, de Ghe. Vlăduţescu), la pagina 120, referitor la creştinism se
spune că este: «Religie universală cu vechime bimilenară... constituindu-se
într-o comunitate de adepţi, numită „Biserica Creştină”, care se consideră
„trupul lui Christos”».
În Dicţionarul Biblic (Editura „Cartea Creştină” Oradea), la pagina 283 se
spune: „Luca a cunoscut bine biserica din Antiohia Siriei, locul unde a fost
folosit numele pentru prima oară (Fapte 11:26). Forma latinizată nu prezintă
nici un obstacol. Contextul descrie evenimentele din anii 40 ai primului secol
d.Cr. şi Peterson a susţinut că persecuţia condusă de Irod Agripa I (Fapte 12:1)
a dat naştere numelui Christiani ca o paralelă cu numele duşmanilor lor,
Irodianii... A fost un nume potrivit: a concentrat atenţia asupra faptului că
elementul distinctiv din această religie era faptul că era centrată în jurul
Persoanei lui Cristos...”.
Prin acest simplu studiu din cadrul Bisericii Creştine din Hunedoara solicităm respectarea modelelor stabilite din vremea apostolilor. Începănd de la
înviere şi până la înălţarea Sa, Domnul nostru a petrecut 40 de zile învăţându-şi
ucenicii (Luca capitolul 24). Domnul înviat, care li S-a arătat, le-a poruncit
apostolilor Lui să păzească toate lucrurile pe care El le-a poruncit (Matei 28:20;
Fapte 1:1-3).
„Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti,
în Hristos.” (Efeseni 1:3)
„Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.” (Romani 15:33)
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