Studiu biblic
pentru astazi

Epistolele lui Petru, Iacov, Ioan și Iuda:
FUNDAMENTELE BISERICII DINTRE EVREI
Text: 1 Petru 1:1-4; Iacov 1:1-8; 3 Ioan 1-14; Iuda 1-4, 2 Petru 1:20-21

Deși titlul de „rob” sau sclav, nu era un titlu de onoare pentru lumea fără de Hristos (ei considerau că un câine are
mai multă onoare decât un rob, sau sclav), totuși Iacov, ca alți apostoli, poartă cu multă bucurie acest titlu de
onoare ce indică atât apartenența (robii erau cumpărați de stăpânii lor) cât și misiunea (robul slujea cu
devotement pe stăpânul său). Aici Iacov afirmă că el este sub stăpânirea lui Dumnezeu și a lui Isus (ce mod
impresionant de a recunoaște Domnia lui Hristos!) pe care Îl slujește cu devotament, ca un sclav. La fel ca Petru, și
Iacov se adresează celor „douăsprezece seminții care sunt împrăștiate”, adică credincioșilor dintre evreii care
locuiau dincolo de granițile Palestinei (Iacov 1:1). Provocarea pe care le-o face Iacov acestor credincioși este să
„privească ca o mare bucurie când trec prin felurite încercări” (Iacov 1:2). Aceasta înseamnă că perspectiva pe
care o aveau ei asupra vieții lor le-ar fi determinat și biruința pe care o obțineau în diferite circumstanțe (cu
precădere în cele dificile). Sau, altfel spus, atitudinea lor avea să le determine acțiunile lor.
3. Mărturie în mijlocul lumii (3 Ioan 1-14).

Ideea centrală:
În această lecție vom încerca să surprindem câteva dintre temele majore pe care apostolii Petru, Iacov, Ioan și
Iuda le-au transmis unor Biserici dintre evrei, ce aveau nevoie de încurajare și îndreptare în viața lor de
credință.

Apostolul Ioan descrie aici, în Epistola sa, una dintre cele mai frumoase forme de mărturie creștină când spune:
„toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie” (3 Ioan 12). Ce mărturie neobișnuită în contextul în care
alți credincioși manifestau o mărturie extrem de negativă! Ioan, descrie, de fapt, trei tipuri de mărturie creștină:
a) Mărturia bună a lui Gaius (3 Ioan 1-8).

Scopul lecției: Să urmărim câteva dintre ideile centrale ale epistolelor scrise de apostoli pentru Bisericile
dintre evrei și să descoperim frumusețea și puterea Evangheliei care se adresează unor credincioși cu o vastă
cultură religioasă (iudaică), dar începători în umblarea lor cu Domnul Isus.

c) Mărturia neobișnuită a lui Dimitrie (3 Ioan 12-14).

Explicații contextuale și exegetice:

4. Împotrivire în mijlocul atacurilor spirituale (Iuda 1-4).

Observați în textul pentru studiu câteva detalii semnificative din universul acestor mesaje transmise de
apostolii Domnului credincioșilor dintre evrei:

Iuda, autorul acestei Epistole, este fratele lui Iacov, deci și frate a Domnului Isus. El, însă cu modestie, se identifică
pe sine ca fiind „rob al lui Isus Hristos” (Iuda 1). Iuda deci, se gândea să scrie ceva despre tema mântuirii, când,
deodată, Duhul Sfânt l-a „silit” să schimbe subiectul și să „sune din trâmbiță” pentru adunarea oștirii Domnului ce
să se angajeze urgent în lupta „pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna” (Iuda 3).
Comandantul acestei oștiri este Isus Hristos („singurul nostru Stăpân și Domn” v.4), iar soldații sunt reprezentați
de credincioșii care au căpătat „mântuirea noastră de obște”, sau „sfinții”, așa cum îi numește Iuda (Iuda 3). Nu
numai că acești „sfinți” sunt „chemați” de Domnul, dar ei sunt și „păstrați pentru Isus Hristos” (Iuda 1). Aceasta
însemnând că ei sunt supravegheați cu atenție și protejați de Însuși Hristos. Ei au un loc special în inima și în planul
lui Dumnezeu, în contrast cu „oameni neevlavioși” care trăiesc în „desfrânare” cad de la credință și vor suferi, în
consecință, condamnarea pentru faptele lor (Iuda 4). Acești apostați, nu sunt credincioși autentici care, în timp,
au căzut de la credință, ci sunt „oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și
tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos” (Iuda 4). Or, pentru aceasta este nevoie de o chemare
la luptă spirituală pentru păstrarea credinței nealterate și vii în Adevărul lui Isus Hristos. Dumnezeu nu caută
voluntari, ci soldați devotați pentru lupta spirituală de păzire a Adevărului descoperit de Dumnezeu în Isus
Hristos. Dacă ești credincios lui Dumnezeu într-un mod autentic, atunci întrebarea nu este dacă vrei sau nu să fii
un soldat al oștirii Domnului, ci dacă vei fi sau nu un soldat devotat Planului Divin de luptă pentru credința
adevărată.

1. Nădejde în mijlocul necazurilor (1 Petru 1:1-4).
Petru se identifică pe sine, în Epistola sa, ca fiind „Petru, apostol al lui Isus Hristos” (1 Petru 1:1). Așa cum știm,
numele său era Simon, însă Isus i-a dat acest nume nou, Petru, care înseamnă „piatră” sau „stâncă” (Ioan 1:3542). Echivalentul aramaic al numelui său este „Chifa”. Deci, Petru avea trei nume diferite, iar uneori era
identificat ca fiind „Simon Petru” (Luca 5:8). Această combinație de nume poate sugera și cele două naturi ale
celor credincioși: natura veche (Simon) care este predispusă căderii, și natura nouă (Petru) care poate obține
biruința prin Hristos. Prin urmare, Petru, el cel înnoit și chemat de Isus Hristos, adresează această Epistolă
„către aleșii care trăiesc ca străini” (1 Petru 1:1). Ideea era aceea că domiciliul lor (cetățenia lor, cum spune
Pavel) era în altă parte decât acolo unde locuiau pentru o vreme (Filipeni 3:20). Petru se mai referă la acești
credincioși evrei ca fiind „străini și călători” (1 Petru 2:11). Poate datorită acestui fapt, creștinii, care erau
„străini” în lume, erau considerați și „ciudați” de către această lume, pentru că ei nu participau la potopul de
desfâu al lumii (1 Petru 4:4). Creștinii aveau standarde morale și de viață, diferite de standardele lumii fără
Dumnezeu în care trăiau. Datorită acestei situații ei aveau de suferit, tocmai datorită stilului lor diferit de
viață. Acești credincioși (aleși cum îi vede Petru), nu sunt doar „străini”, ci sunt și „împrăștiați” (diaspora – un
termen tehnic care desemnează pe cei ce locuiau în afara Palestinei) (1 Petru 1:1). Lor le adresează Petru
această Epistolă pentru a le aminti de speranța pe care a aveau în Hristos, Cel pe care-L crezuseră și pe care-L
slujeau în diaspora. De aceea, Petru poate fi considerat a fi „apostolul speranței” așa cum Pavel poate fi
considerat a fi „apostolul credinței”. Ca și credincioși, și noi avem o „nădejde vie” prin credința pe care ne-o
punem în „învierea lui Hristos” (1 Petru 1:3). Această nădejde ne ajută să ne „încingem coapsele minții” noastre
și să ne focalizăm pe „harul” care ne va fi adus la „arătarea lui Isus Hristos”, acea „moștenire nestricăcioasă și
neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi” (1 Petru 1:13, 4).
2. Bucuria în mijlocul încercărilor (Iacov 1:1-8).
Iacov, deși este fratele Domnului, totuși el se prezintă pe sine aici ca fiind „rob al lui Dumnezeu și al Domnului
Isus Hristos” (Iacov 1:1).

b) Mărturia negativă a lui Diotref (3 Ioan 9-10).

Întrebări pentru discuţii:
1. Cât de mult investești pentru veșnicie?
2. Cauți să obții întâietate în diferite întâlniri comune cu frații și surorile din Biserică? Ce comunică dorința noastră
după întâietate?
3. Cum te afectează încercările din viață. Te simți doborât sau entuziasmat de încercări?
4. Ce mărturie neobișnuită cunoști printre credincioșii din jurul tău. Cum te-a impresionat?
5. Ce trebuie să facem în lupta noastră pentru credința adevărată?
6. Care sunt temele majore ale Epistolelor scrise pentru credincioșii dintre evrei?
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Anunturi

Rugaciune

Curs de cateheză: în fiecare duminică, de la ora 9:00,
în sala de protocol a bisericii. Sunt invitați toți cei
care doresc să se boteze dar și cei care doresc să afle
mai multe despre credința creștină.

Pentru fratele Pitt Popovici care în decursul
ăptămânii următoare (12 septembrie) va împlini
ssăptămânii
vârsta de 100 de ani
ani!! Mulțumim Domnului pentru
viața sa de slujire exemplară și ne rugăm ca El să-l
întărească și în continuare!

Curs de creștere spirituală pentru cei care s-au
botezat la ultimul botez (luna iunie) - în această
2018
dimineață, de la ora 9:00.
Rugăciune pentru noul an școlar: în cadrul
serviciului divin din această seară.
Ședință comitet (prezbiteri & diaconi): luni, 10
septembrie, ora 19:00.
Binecuv
ântări copii: duminică, 16 septembrie,în
Binecuvântări
cadrul serviciului divin de dimineață. Vă rugăm să
trimiteți din timp, o copie după certificatul de
naștere al copilului.
Conferință misiune la Arad. În perioada 27-29
septembrie va avea loc la Arad, un important
eveniment creștin intitulat "Împreună în misiune Mission Romania 2018". În cadrul evenimentului
organizat la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, în
colaborare cu cele trei culte evanghelice din
România, vor conferenția renumiți pastori români,
americani și coreeni. Mai multe detalii cu privire la
înscrieri precum și alte informații, puteți găsi la
avizierele din hol și din curte sau pe pagina de
Facebook - Mission Romania 2018.

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care în
această seară va predica la Biserica Poarta Cerului
din Timișoara.
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care în aceast
aceastăă
dimineață va predica la Biserica Baptistă Sfânta
Treime din Lupeni.
Pentru fratele pastor Titus Jurca (Caransebeș) care
urmează să fie supus unei operații pe cord deschis.
Pentru fratele Doru Nicolici, pentru recuperare în
urma accidentului suferit.
ănuț Tanc, pentru recuperare
Pentru fratele D
Dănuț
deplin
deplinăă în urma operației la mâna fracturat
fracturatăă în
ă.
timpul misiunii în Republica Central African
Africană.
ăvescu, Bianca, familia Istrati,
Pentru Vanita Groz
Grozăvescu,
Eva Moldovan, Viorica (Arad), ca Dumnezeu să
continue să lucreze în trupu
rile și suflet
ele lor și ssăă
trupurile
sufletele
le aducă vindecare.

La Multi Ani!

Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de naștere următorii membri ai Bisericii Betel:
Aurora Bahnean, Olimpia Budea, Lucian Ciorba, Maria Condrea, Debora Costea, Viorica Crețu, Adela Filipescu,
Doina Gherghina, Dorel Ianculescu, Eva Jurca, Daniela Lala, Teodor Lazăr, Marghita Lupău, Mihaela Micicoi,
Floarea Moșoarcă, Andreea Pârvu, Lenuța Paul, Doriana Paunovici, Lelița Popa, Victoria Popa, Daniel Popescu,
Geta Rafailă, Constanța Râmneanțu, Sorin Rauca, Monica Rediș, Mihaela Sfera, Gh. Sohoreanu, Petre Stanoievici.
binecuvântării din partea lui Dumnezeu!
Le dorim multe bucurii și multe binecuvântăr
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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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