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Editorial
Felul în care o lucrare de succes începe este foarte
important. Studiind astfel de începuturi, poți învăța multe
lucruri folositoare, ca de exemplu contextul în care s-a produs
acest fenomen, oamenii care au contribuit la el, metodele ce
au fost folosite, limitările care au existat, și chiar greșelile
care s-au făcut. De asemenea, poți afla cât de mult s-a extins
și a durat acest succes și ce impact a avut în societate și
istorie. Un alt lucru foarte important pe care îl poți studia
este cât de repetabil a fost acest succes de către alții.
Toate acestea sunt adevărate câștiguri și ele îți pot da
o înțelepciune avansată, capabilă să te dirijeze în propriile
încercări de a face ceea ce este bine și de a avea un impact în
societate. Este foarte important însă să remarcăm faptul că un
astfel de studiu este neutru din punct de vedere al religiei,
cu alte cuvinte el va aduce aceleași beneficii și celui
credincios și celui necredincios. Când însă cel credincios
studiază începuturile unei lucrări de succes, el poate avea un
alt beneficiu care îi este exclusiv accesibil lui, și care le
întrece în importanță pe toate celelalte. Cel credincios știe că
în spatele tuturor succeselor bune se află un Dumnezeu
benevolent și iubitor, Dumnezeul mântuirii, Căruia îi pasă de
creația Sa și care dirijează întreaga istorie în direcția
victoriei binelui asupra răului. De aceea, câștigul principal
și inestimabil al credinciosului într-un astfel de studiu este
o mai bună cunoaștere a Mântuitorului și Iubitorului sufletului
său, Dumnezeu Tatăl, ceea ce și rezultă într-o metamorfozare a
credinciosului tot mai mult în chipul și asemănarea Tatălui
ceresc – iată cu adevărat un câștig așa de mare încât este
imposibil de evaluat.
Aceasta se produce în cel credincios atunci când studiază
orice început bun al unui lucru cu perspectiva corectă,
perspectiva credinței și atotprezenței Celui cu care avem de a
face. Cu cât mai mult deci acest câștig va fi amplificat și
adâncit atunci când studiem începutul celei mai dragi lucrări
ale divinității între oameni – nașterea Bisericii, Mireasa
Domnului Isus Hristos.
Acestui studiu îi dedicăm următoarele două cărți de școli
duminicale, de aceea se cuvine să ne bucurăm și să ne implicăm
cu tot entuziasmul în urmărirea periplului primelor biserici
aduse în ființă de Duhul Domnului pe scena istoriei umane după
moartea și învierea Mântuitorului. Dumnezeu să ne binecuvânteze
prin aceasta cu o mai bună cunoaștere a ființei și naturii Sale,
pentru a ne putea folosi și pe noi azi în astfel de lucrări de
amploare și pionierat cum au fost cele de la începutul secolului
întâi după Hristos. Amin.
(L.Murg)
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Bisericile Noului Testament
Introducere – Geneza Bisericii lui Hristos
„Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la
numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în
învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, și în
rugăciuni. Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni
și semne. Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și aveau toate de
obște. Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după
nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi,
frângeau pâinea acasă, și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei
lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. și Domnul
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.” F.A.2:44-47
Organismul prețios, cunoscut în Noul Testament ca Biserica lui Isus
Hristos, este o entitate unică. Integritatea și curăția sa trebuie să fie mereu
păstrate, și frumusețea ei evaluată corect de către fiecare creștin autentic
al timpului în care trăim. Biserica este un trup de credincioși născuți din
nou și botezați care au fost chemați, prin Evanghelie (2 Tesaloniceni 2:14)
într-o relație specială cu Dumnezeu.
A. ANTICIPAREA BISERICII sau Profețiile despre geneza Bisericii lui Hristos
Înființarea Bisericii - Un eveniment divin.
Mișcarea creștină nu a fost la origine un sistem religios care a apărut
și evoluat treptat de la elementele culturale ale lumii antice. Ea este
lucrarea lui Dumnezeu în Hristos și a avut un punct de plecare dramatic
prin inițiativă divină. Înainte de primăvara anului 30 d.Hr., Biserica lui
Isus Hristos nu a existat. Adevărat, ea a fost planificată cu mult timp
înainte și pentru apariția ei s-a dus o activitate de pregătire intensă mai
mult de trei ani cât a durat misiunea lui Ioan Botezătorul și cea a Domnului
Isus. Astfel Biserica a fost vestită:
a) Prin Profeți: Biserica în profeție
Există detalii semnificative, specifice în profețiile Vechiul Testament
privind stabilirea bisericii lui Hristos. Mai jos sunt redate câteva dintre ele:
1. A fost profetic anunțată în ideea că Împărăția lui Hristos (care este
Biserica – Mat.16:18-19) va fi stabilită în timpul zilelor Imperiului
Roman (Dan.2:44), desemnate ca „zilele din urmă” (Isa.2:2-4; Ioel
2:28).
2. A fost prevestită de profeți ca fiind Casa lui Dumnezeu (1 Tim.3:15)
pornind din Ierusalim (Isaia 2:2-4).
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3. De asemenea Scripturile Vechiului Testament au declarat că Biserica
va fi extinsă la nivel internațional, în cele din urmă, „toate națiunile”
vor veni grămadă la el – muntele Domnului (Isaia 2:2).
4. Profetul Isaia a făcut aluzie la fundația bisericii. El a descris o piatră
de temelie prețioasă care va fi stabilită în Sion (Isaia 28:16). Sionul
este Ierusalimul. Mai târziu, Apostolul Pavel extinde acest
simbolism, arătând că clădirea Casei lui Dumnezeu, a fost ridicată pe
învățătura apostolilor și profeților, și că Isus Hristos este „piatra din
capul unghiului” (Efeseni 2:19-20) – o evidentă aluzie la profeția lui
Isaia. Aceste profeții s-au împlinit cu precizie.
După potopul din zilele lui Noe, oamenii au devenit corupți din nou. În
Geneza 12:1-4, aflăm că Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și i-a promis că
prin sămânța sa toate națiunile vor avea parte de bunăvoința Domnului: „...și
toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”
În Noul Testament, în Galateni 3:8, apostolul Pavel reia același verset șil întărește: „Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti
neprihănite pe Neamuri, prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam
această veste bună: «Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine».”
În versetul șaisprezece al aceluiași capitol, el a spus: „Acum, făgăduințele
au fost făcute «lui Avraam și seminței lui». Nu zice: «și semințelor» (ca și
cum ar fi vorba de mai multe), ci ca și cum ar fi vorba numai de una: «și
seminței tale», adică Hristos.” În acest pasaj găsim promisiunea
binecuvântării națiunilor ca fiind îndeplinită în Hristos. În Efeseni 3:5,
apostolul Pavel vorbește despre taina lui Hristos, „care n-a fost făcută
cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită
acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul...” Citim deci că
taina lui Hristos nu era cunoscută altor generații.
Dar nu numai venirea și lucrarea Domnului Isus Hristos au fost profețite,
ci în profeții au fost cuprinse date despre formarea Bisericii, Organismul viu,
Trupul lui Hristos. În versetul 11, după planul veșnic, pe care l-a făcut în
Hristos Isus, Domnul nostru, el afirmă că intenția eternă a lui Dumnezeu a
fost ca prin biserică să fie cunoscută înțelepciunea variată a lui Dumnezeu.
În Vechiul Testament s-au făcut multe predicții cu privire la Biserică sau
Împărăție, printre altele că nu va fi distrusă niciodată. În Isaia 2:2-4, se arată
că, atunci când cuvântul lui Iehova va ieși din Ierusalim, Casa lui Iehova urma
să fie stabilită și toate națiunile vor curge în ea. În Zaharia 1:16, Dumnezeu,
vorbind prin profeți a spus: „Casa mea se va zidi în Ierusalim".
În Marcu 9:1, Isus le-a spus apostolilor: „Unii dintre voi, care stați aici,
nu vor gusta moartea până nu vor vedea că Împărăția va veni”. În Luca
24:44-53, avem înregistrarea scenei lui Isus Hristos întâlnindu-se cu apostolii
după învierea Sa din morți și citim; „Și El le-a spus: «Acestea sunt cuvintele
pe care vi le-am vorbit în timp ce eram încă cu voi, că toate lucrurile trebuie
să fie împlinite care au fost scrise în Legea lui Moise și în Profeți și în Psalmi
despre mine».” În versetul 47, Isus afirmă: „și ca pocăința și iertarea
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păcatelor să fie propovăduite în Numele Lui, printre toate națiunile, începând
de la Ierusalim”. Din nou vedem Ierusalimul ca loc de plecare al Bisericii.
De aceea, promisiunea față de toți patriarhii și profeții credincioși ai
tuturor veacurilor trebuia să se împlinească în Biserică, trupul lui Hristos
(Efeseni 5: 23-25). De asemenea, Ioan Botezătorul a profețit despre biserică,
numind-o Împărăția lui Dumnezeu: „El zicea: «Pocăiți-vă, căci Împărăția
cerurilor este aproape».” Matei 3:2.
b) De Isus Hristos însuși
„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, și să zică:
«Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape».” (Matei 4:17) În Matei
10:7 citim: „și pe drum, propovăduiți, și ziceți: «Împărăția cerurilor este
aproape!»” Cu aproximativ șase luni înainte de moartea Lui, Hristos a spus:
„Pe această stâncă voi zidi Biserica mea” (Matei 16:16-18). Cuvintele lui
Isus, „Îmi voi zidi Biserica”, au fost o prevestire, o anticipație a ceea ce
urma să se întâmple când a trimis Duhul Sfânt să locuiască în credincioși (Ioan
15:26-27; 16:13). Domnul Isus a trebuit să se supună crucii ca apoi să
experimenteze învierea. Deși atunci ucenicii nu au înțeles tot planul lucrării
lui Dumnezeu, ei urmau să-l înțeleagă doar după înviere, înălțare și coborârea
Duhului Sfânt. Doar după venirea Duhului Sfânt urmașii săi au început
lucrarea pe care le-a dat-o, să o facă printre toate neamurile (Matei 28: 19-20,
Faptele Ap.1:4-5).
În Faptele Apostolilor 1:1-12, avem înregistrate informații legate de
perioada celor 40 de zile de după înviere, când Hristos a petrecut mult timp
cu ucenicii Lui. El le-a spus apostolilor (versetul 4): „Să nu plecați de la
Ierusalim, ci să așteptați făgăduința Tatălui”. Apoi în versetul 8 e
înregistrată promisiunea: El a spus: „Veți primi putere, după ce Duhul Sfânt
va veni peste voi și veți fi martori ai mei atât în Ierusalim, cât și în Iuda și în
Samaria și până la marginile pământului.” În versetul 12, citim: „Atunci sau întors la Ierusalim”.
Apostolii au primit măsura botezului Duhului Sfânt așa cum li se
făgăduise. Au fost prezenți oameni din fiecare națiune, fiecare auzind
apostolii vorbind în limba sa, astfel încât fiecare să înțeleagă. Apostolul Petru
a predicat despre moartea, înmormântarea și învierea lui Isus Hristos. În
Faptele Apostolilor 2:37, Luca spune: „Ei au fost străpunși în inimile lor și
au spus: «ce trebuie să facem?»”. În versetul următor, răspunsul este dat.
„Pocăiți-vă și fiți botezați, fiecare din voi în Numele lui Isus Hristos pentru
iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința este
pentru voi și pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, în oricât
de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” În versetul 41 se
afirmă: „Atunci cei care au primit cu bucurie cuvântul Lui au fost botezați și
în aceeași zi li s-au adăugat aproximativ trei mii de suflete.” În versetul 47
citim: „Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. și
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.”
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B. FONDAREA BISERICII sau Geneza Bisericii
„Nașterea” și „primii pași” ai bisericii lui Hristos sunt prezentate în
Faptele Apostolilor cap. 2. Nașterea Bisericii a avut loc în Ziua
Cincizecimii. Sărbătoarea era ținută în luna Iunie și era o sărbătoare
națională pentru evrei. Sărbătoarea Cincizecimii avea mai multe scopuri:
• Să celebreze Sărbătoarea Secerișului grâului („Să ții sărbătoarea
secerișului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna
pe câmp...” Ex.23:16)
• Să păstreze amintirea dării legii de către Moise.
• Să marcheze Sărbătoarea Săptămânilor („Să ții sărbătoarea
săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grîului...” Ex.34:22)
• Să mulțumească Domnului la Sărbătoarea primelor roade prin
dărnicie („În ziua celor dintâi roade, când veți aduce Domnului un
dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii săptămânilor
(Cincizecimea), să aveți o adunare sfântă...” (Num.28:26)
Coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime a fost o „demonstrație”
vizuală, o dovadă „palpabilă”, că promisiunea Domnului Isus s-a împlinit.
Primul capitol din Faptele Apostolilor ne spune despre întâlnirea lui Isus
cu apostolii de pe Muntele Măslinilor, unde le spune că vor fi mărturisitorii
Lui față de toată lumea. El le spune, de asemenea, că trebuie să aștepte la
Ierusalim până când primesc putere de sus. Apoi El s-a înălțat și a dispărut
din ochii lor.
GENEZA BISERICII
În capitolul al 2-lea din Cartea Faptelor Apostolilor citim despre
începutul Bisericii. Apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt, le
spune ascultătorilor că ceea ce s-a întâmplat în ziua Cincizecimii are legătură
cu ce s-a întâmplat cu 50 de zile în urmă, și anume cu răstignirea și moartea
lui Isus din Nazaret, că absolut totul ce a survenit a fost în Planul lui
Dumnezeu.
• A fost planificat înainte de Creație (după sfatul hotărât și după
știința mai dinainte a lui Dumnezeu).
• S-a împlinit în istoria omenirii cu exactitate (vs.22-23).
• Isus din Nazaret a fost „omul” adeverit (aprobat de Dumnezeu).
• Făgăduința Duhului Sfânt a fost ca urmare a proslăvirii lucrării
Sale de către Tatăl.
Cincizecimea este ziua de naștere a Bisericii, iar aceasta se bazează pe
șapte principii cardinale:
1. Moartea lui Hristos - Voi L-ați răstignit - O moarte sângeroasă
(v.23)
2. Învierea lui Hristos - Dar Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți
- O înviere victorioasă (v.24)
3. Ascensiunea lui Hristos - O înălțare ca Domn vs.31-36
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4. Trimiterea Duhului Sfânt prin Hristos - O revărsare a Duhului
Sfânt (ca dovadă).
5. Botezul prin autoritatea Lui ca urmare a credinței în Hristos - O
ascultare de porunca lui Hristos.
6. Botezul „în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt
pentru iertarea păcatelor” - O mărturisire a credinței biblice în
Dumnezeul Trinitar.
7. Mântuirea în Numele lui Hristos – O însușirea a binecuvântării
venite prin lucrarea lui Hristos.
Fără aceste pietre de temelie, nu putea exista nici o biserică a Noului
Testament. Cu câteva luni înainte de moartea Sa, Isus a spus: „Pe această
piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16:18). El a vorbit despre o acțiune
viitoare, dar, după prima sărbătoare a Cincizecimii Evreiești survenită după
învierea Lui, Biserica e menționată ca fiind deja în existență.
Biserica a început în Ziua Cincizecimii, la cincizeci de zile după Paște,
după ce Domnul Isus a murit și a înviat. Cuvântul tradus „biserică" provine
din două cuvinte grecești care înseamnă împreună "chemați afară” (din lume
pentru Dumnezeu). Cuvântul este folosit în toată Biblia pentru a se referi la
toți cei care sunt născuți din nou (Ioan 3: 3, Romani 10: 9-10). Cuvântul
Biserică, atunci când este folosit pentru a face referire la toți credincioșii de
pretutindeni, este sinonim cu termenul Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23,
Coloseni 1:18).
Cuvântul Biserică apare pentru prima dată în Matei 16, când Domnul
Isus îi spune lui Petru: „Pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile
Hadesului nu o vor birui” (v.18). „Piatra” aici este declarația făcută de Petru:
„Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu” (v.16), nicidecum Petru însuși,
așa cum susțin unii.
Conform lui Efeseni 1:4, Biserica a fost în planul lui Dumnezeu
înainte de întemeierea lumii. Apostolul Pavel susține că înțelepciunea nespus
de felurită a lui Dumnezeu se face cunoscută „prin Biserică," în conformitate
cu „scopul etern" (literal, „planului veacurilor"), care a fost realizat prin
misiunea lui Hristos pe pământ (Efeseni 3:10-11).
C. CREȘTEREA BISERICII și Extinderea Bisericii lui Hristos
Cartea Faptele Apostolilor se concentrează în mod special asupra creșterii
remarcabile a Bisericii sub providența lui Dumnezeu și prin puterea Duhului
Sfânt. Evanghelistul Luca face consemnări deosebit de importante despre
extinderea Bisericii (F.A. 2:43-47; 5:14; 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20),
Faptele Apostolilor fiind o sursă importantă de informații despre creșterea
Bisericii primare.
Cartea Faptele Apostolilor consemnează în mod repetat creșterea
numerică și spirituală a Bisericii primare. De exemplu, paragraful din Fapte
2:42-47 constituie o adevărată fotografie a vieții ei interne. Prima Biserică din
Ierusalim a fost o Biserică răscumpărată pentru că cei ce o formau „au primit
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cuvântul Lui”, au acceptat mesajul lui Petru despre mântuire în
Răscumpărătorul, Domnul Isus Hristos. Biserica din Ierusalim a crescut ca
urmarea a acceptării Voii lui Dumnezeu, inclusiv a persecuției în urma căreia
membrii ei s-au răspândirii cu scopul evanghelizării altor regiuni. De
asemenea, Biserica din Ierusalim a crescut și ca urmarea unei bune cooperări
între credincioși. Creșterea Bisericii este posibilă numai prin prezența lui
Dumnezeu și a Fiului Său Isus Hristos, care spune: „Despărțiți de Mine nu
puteți face nimic”.
Sub raport numeric, într-o perioadă relativ scurtă, biserica a crescut
atât de rapid că aceasta a ajuns la cinci mii de bărbați adulți (F.A.4:4), plus
mii de femei și copii, și aceasta până la uciderea lui Ștefan (F.A.7:60). Se
pare că la un moment dat Biserica număra nu mai puțin de douăzeci de mii
de suflete. Acest lucru ar fi constituit mai mult de o treime din populația
orașului, estimată la aproximativ cincizeci și cinci de mii.
1. Caracteristici ale bisericii din Ierusalim:
• Persoanele individuale primesc și acceptă Evanghelia harului în Isus
și sunt primite în Biserică. Versetul 41 spune: „Cei care au primit cu
bucurie cuvântul Lui au fost botezați; și în acea zi au fost adăugate
aproximativ trei mii de suflete".
Nu ni se spune că toți au crezut, dar aceia care au primit darul gratuit
oferit de Dumnezeu au fost născuți de sus și regenerați la o viață spirituală
autentică, făcuți membri în Familia lui Dumnezeu și în comunitatea
răscumpăraților Lui. Biserica funcționează ca trup al lui Hristos, El fiind
Capul Trupului. Nașterea miraculoasă a Bisericii la Cincizecime este
demonstrarea puterii iubirii și harului lui Dumnezeu manifestate în salvarea
oamenilor din păcat prin Mântuitorul Isus.
• Au fost botezați (v. 41a). Botezul este semnul exterior al pocăinței.
Este semnul fizic că o persoană se identifică cu Hristos și își supune
viața lui Dumnezeu.
• Botezul este o poruncă, prima poruncă dată celor care se pocăiesc.
Domnul nostru Însuși a spus: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate
neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului
Sfânt” (Matei 28:19). El spune: „Cine va crede și se va boteza, va fi
mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16:16).
• Pentru cei născuți în Familia lui Dumnezeu rezultă în mod inevitabil
CREȘTEREA. Faptele Ap. 2:42 menționează că: „Ei stăruiau în
învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, și
în rugăciuni”. În textul original se spune: „Ei s-au dedicat continuu
învățăturii apostolilor”, învățăturii celor care l-au văzut pe Isus și au
primit-o direct de la El.
• Prima Biserică a dat dovadă că este răbdătoare și loială. Isus a spus
discipolilor Săi în Ioan 15:4: „Rămâneți în Mine, și Eu voi rămânea
în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu
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rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduceți roadă, dacă nu
rămâneți în Mine”.
• Prima Biserică a crescut continuu în învățătura Cuvântului. Biserica
are autoritatea și responsabilitatea de a predica, învăța, primi și
asculta de Cuvântul lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt.
• Prima Biserică a exercitat în mod continuu caracterul asemănării cu
Hristos: Frăția (koinônia – virtutea de a împărtăși ceva – Rom.15:26,
1Cor.1: 9, 10:16, 2Cor.6:14, 8: 4, 9:13, 13 : 14, Gal.2: 9, Flp.1: 5, 2:
1, 3:10, Flm.1: 6, Ev.13:16, 1 În.1: 3, 1: 6-7) este menționată în atâtea
texte ale Noului Testament. Ea a determinat creșterea ucenicilor lui
Isus în asemănarea Lui.
• Unitatea Bisericii din Ierusalim s-a bazat pe doctrina apostolilor.
Unitatea noastră trebuie să se bazeze nu pe doctrina omului, ci pe
doctrina apostolilor (Gal.1:6-10, 2Tes.3:16).
• Biserica din Ierusalim era unitară și activă, nu era letargică. Faptul că
doctrina a fost formulată și stabilită nu a însemnat că biserica a încetat
să-și facă lucrarea (1Cor.15:58).
• Unitatea bisericii din Ierusalim a dus la o creștere rapidă. Noii
convertiți nu apar la întâmplare, ci sunt rezultatul ascultării cu
devotare de Cuvântul lui Hristos (Mat.28:18-20).
• Duhul Sfânt i-a călăuzit pe noii credincioși ai Bisericii din Ierusalim
și ei s-au alăturat acelui nucleu al părtășiei creștine.
2. Practici ale Bisericii din Ierusalim (F.A.2:42-47 și 9:30-31)
• S-au dedicat propovăduirii învățăturilor apostolilor
• S-au devotat părtășiei sfinților
• S-au devotat frângerii pâinii
• S-au devotat rugăciunii
• S-au ocupat de îngrijirea celor nevoiași
• S-au devotat răspândirii Evangheliei către cei nemântuiți.
Acestea sunt doar câteva din aspectele lucrărilor din Biserica Primară. Ele
ne arată trăsăturile vieții de zi cu zi a credincioșilor. Luca descrie frumusețea
trăirii Bisericii care s-a înființat în Ierusalim și care se dezvolta în mod
continuu. El prezintă dăruirea și devotamentul primilor creștini în relația cu
Dumnezeu în serviciile de închinare.
3. Slujitori ai Bisericii din Ierusalim
Este clar din textele Scripturii că Biserica din Ierusalim a avut o bună
conducere și guvernare. Biserica Primară era condusă de Duhul Sfânt, dar
acest lucru s-a realizat prin stabilirea unui sistem de organizare.
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A. Apostolii - În biserica din Ierusalim, ca și conducători la început erau
Apostolii, care prezentau și explicau învățăturilor lăsate de Domnul
Isus Hristos.
B. Diaconii - Pentru nevoile materiale și ajutorarea celor nevoiași, au
fost aleși șapte diaconi.
C. Prezbiterii - Pe parcursul activității Bisericii din Ierusalim au fost
aleși și prezbiteri („atunci apostolii și prezbiterii și întreaga Biserică”
F.A.15:22, 23), care erau desemnați pentru fiecare biserică locală (cf.
faptul că Pavel și Barnaba au rânduit astfel de prezbiteri la
conducerea grupelor noi de creștini în misiunea lor de răspândirea
Evangheliei – F.A.14:23 „Au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică, și
după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în
care crezuseră”.
În biserica creștină primară, prezbiterii, în calitate de conducători ai
unei biserici locale, îndeplineau rolul de instructori pentru noii convertiți.
De asemenea, predicau și aveau grijă să fie luate măsurile necesare pentru
bunăstarea Bisericii (F.A.15:6; 1Tim.5:17; 1Pet.5:2).
Episcopii, prezbiterii erau aleși dintre creștinii cu calități morale și
spirituale deosebite, de obicei credincioși maturi din Biserica locală
(1Tim.3:1-13; 2Tim.4:1-5; Tit 5:9). Presbuteros (Prezbiter), Episcopos
(Episcop), Poimen (Pastor), Didascalos (Învățător), Euaggelistes
(Evanghelist), sunt fațete ale aceleiași funcții: PASTOR (1Pet.5:1).
Câțiva lideri proeminenți în Biserica din Ierusalim: Cei 12 apostoli,
cei 7 diaconi în mod deosebit diaconul Ștefan. Din relatările Cărții
Faptelor Apostolilor înțelegem că păstor purtător de cuvânt al Bisericii a
ajuns Iacov, fratele Domnului.
4. Avantaje ale Bisericii din Ierusalim:
• În această Biserică existau slujitori capabili să evalueze situațiile
și să își re-definească scopurile (F.A.6:2-5)
• Biserica avea standarde pentru oamenii care doreau să servească
(F.A.6:3)
• Apostolii promovau alți slujitori și ofereau binecuvântarea peste
acei aleși să servească (F.A.6: 6)
• Supraveghetorii Bisericii erau prudenți față de cei ce se adăugau
Bisericii, chiar și față de Saul până când s-au convins că era cu
adevărat mântuit (F.A.9:26-30)
• Slujitorii Bisericii erau exemple de viață, erau modele de urmat
(F.A.3:1)
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D. Concluzia
• Creștinismul a pornit de la Ierusalim. Ucenicii au împlinit porunca
Domnului lor și „au început la Ierusalim”. Evanghelia a fost
propovăduită pentru prima oară la Ierusalim, locul în care a murit și
a înviat Domnul nostru. Duhul Sfânt i-a înzestrat pe predicatorii
creștini și a convertit pe ascultătorii Evangheliei mai întâi la
Ierusalim. Biserica a luat ființă în Ierusalim.
• De asemenea, practicile fundamentale ale Bisericii au fost stabilite în
Biserica din Ierusalim. Nu în ultimul rând, structura Bisericii a fost
conturată pentru prima oară la Ierusalim, prin alegerea prezbiterilor
și diaconilor. La Ierusalim a avut loc de asemenea un conciliu
bisericesc ce a luat în discuție doctrina mântuirii și raportul Evreilor
cu Neamurile în Biserică. Decizia acestui conciliu a luat forma de
recomandare și nu de comandă.
• Biserica din Ierusalim a fost un fel de Biserică-mamă. Observați cum
a fost căutat consiliul apostolilor și bătrânilor atunci când au apărut
dificultăți de învățătură sau de practică; și cum Bisericile dintre
neamuri au trimis darurile lor caritabile săracilor sfinți la biserica
mamă.
• Biserica din Ierusalim a fost o Biserică-model. Orice model devine
eficient datorită ilustrării principiilor de lucru, nu prin simpla sa
formă.
• Cincizecimea a marcat începutul Bisericii lui Hristos, și acest început
a fost cu Biserica din Ierusalim. Tot ce știm despre biserica Domnului
nostru sau despre principiile prin care este guvernată, învățăm din
Noul Testament. Cei care iubesc pe Isus Hristos și ascultă de
Cuvântul lui constituie adevărata biserică, trupul lui Hristos. Prin
descrierea detaliată a caracteristicilor și a practicilor Primei Biserici
Domnul a avut în vedere ca Bisericile din toate timpurile să urmeze
modelul pozitiv ilustrat prin Biserica din Ierusalim în doctrină și
trăire.
(N.Sinitean)
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BISERICA DIN IERUSALIM
Text: Faptele Apostolilor 2:37-47; 4:32-37
Cuvântul de aur: Fapte 2:42 „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în
legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.”

INTRODUCERE
Biserica din Ierusalim a fost prima comunitate de creștini ce s-a
format ca urmare a lucrării Duhului Sfânt de a aduna în trupul lui Hristos
pe cei aleși pentru mântuire. În multe privințe această Biserică a fost un
model pentru celelalte Biserici ce s-au alcătuit în decursul vremii. În timp
ce unele practici ale Bisericii din Ierusalim au fost și sunt normative, altele
erau opționale, și prin urmare nu constituie o regulă pentru toate Bisericile
Domnului. În analiza ce o facem acestei Biserici se cuvine a face distincție
între practicile normative și cele facultative. Absența unei astfel de
distincții poate duce la așteptări nejustificate și la practici problematice.

OBIECTIVE
•
•

Să cunoaștem practicile primei Biserici și să înțelegem importanța lor
în viața bisericilor contemporane.
Să înțelegem rezolvările aduse de conducerea acestei biserici la
problemele cu care s-a confruntat și să vedem modul în care
principiile descoperite de prima biserică sunt operative astăzi.

SCHIȚA LECȚIEI
I.
II.
III.
IV.
V.

Practicile Bisericii din Ierusalim (F.A.2-4)
Personalitățile mai cunoscute ale Bisericii din Ierusalim (F.A.3,
6, 12, 15, 21; Gal. 2)
Problemele cu care s-a confruntat Biserica din Ierusalim
Prefacerile experimentate de Biserica din Ierusalim
Paradigmele oferite de Biserica din Ierusalim

ANALIZA LECȚIEI
I.

Practicile Bisericii din Ierusalim (cap. 2-4)

Practicile Bisericii din Ierusalim sunt descrise în capitolele 2-6 din Cartea
Faptele Apostolilor. Un studiu al acestor capitole revelează următoarele:
A. La baza credinței și trăirii membrilor Bisericii din Ierusalim stătea
învățătura Domnului Isus așa cum au recepționat-o și înscris-o
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B.

C.

D.

E.
F.

apostolii Domnului. Învățătura Domnului era o materie de studiu
intens a tuturor membrilor.
Părtășia sau legătura frățească era o prioritate importantă ce
membrilor Bisericii din Ierusalim. Această legătură frățească se
practica prin prezența la Templu, unde credincioșii acestei Biserici se
adunau pentru a fi instruiți și întăriți în umblarea lor cu Domnul.
Cina Domnului sau frângerea pâinii era o practică prețuită de primii
creștini. Valoarea participării regulate la această practică cerută de
Domnul este incontestabilă în domeniul sfințirii și motivării în slujire.
Rugăciunea era practicată de creștinii Bisericii din Ierusalim atât în
particular, cât și în comunitate. Orele de rugăciune ale Bisericii din
Ierusalim erau prețuite și participarea credincioșilor era nu formală,
ci substanțială. Textele biblice certifică puterea experimentată în
astfel de ore de rugăciune (F.A.1:14, 24; 2:42, 47; 3:1; 4:23-31; 6:6;
9:40; 12:5 etc.).
Asistența celor nevoiași prin practicarea comuniunii bunurilor
posedate de membri (F.A.2:44-45; 4:32-37; 6:1 etc.).
Practicarea evanghelizării personale era o caracteristică a
comunității bisericești din Ierusalim ce transpare din textele ce o
descriu. Fapte 2:47 arată că în urma trăirii cu grijă în societate,
Evanghelia aducea rod. Fapte 3 arată că o acțiune de binefacere a fost
folosită ca punct de plecare pentru evanghelizare. Fapte 6:7 certifică
progresul evangheliei prin activitatea de evanghelizare a membrilor
Bisericii. Fapte 8:1, 4-8; 11:19-21 arată succesul credinței prin
prezentarea Evangheliei în alte centre urbane. Cei câștigați la credință
erau adăugați ca membri în Biserică, și Biserica păstra evidența celor
cuceriți la credință (F.A.2:41; 2:47; 4:4 etc.).
Personalitățile mai cunoscute ale Bisericii din Ierusalim (F.A.3,
6, 12, 15, 21; Gal.2)

II.
•

•
•
•

Petru, Ioan, dintre cei doisprezece (F.A.8:14), și Iacov, fratele
Domnului erau apostoli și stâlpi ai Bisericii din Ierusalim (Gal.2:9).
Iacov a ajuns purtătorul de cuvânt al Bisericii (Gal.1:19; F.A.15:1321; 21:17).
Ștefan și Filip, doi din cei șapte diaconi ce s-au remarcat prin
activitatea lor de evanghelizare (F.A.6:5, 9-15; 7:57-60; 8:5-40 etc.).
Barnaba, un donator important al Bisericii (F.A.4:36-37)
Ioan Marcu, a cărui mamă primea în casa ei pe ucenicii Domnului!
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Cine erau cârmuitorii Bisericii din Ierusalim? La prima vedere s-ar părea
că erau apostolii Domnului. Dacă apostolii, în calitatea lor de apostoli ai
Domnului Isus erau cârmuitorii acestei Bisericii, atunci Bisericile ce nu îi
aveau pe apostoli ar fi fost dezavantajate. Dar la o analiză mai atentă vom
vedea că cei care cârmuiau Biserica din Ierusalim au fost prezbiterii acestei
Biserici, apostolii prezenți acolo fiind prezbiteri în relație cu Biserica din
Ierusalim (cf. F.A.21:17; 1Pet.5:1; 2In.1; 3In.1)
III.
Problemele Bisericii din Ierusalim
A. Tensiuni ce au atentat la unitatea Bisericii (F.A.6) – Plângeri (cu privire
la văduvele Grecilor ce erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor)
B. Tensiuni ce au atentat la sfințenia Bisericii (F.A.5) – Păcatul
(exemplificat prin Anania și Safira)
C. Tensiuni ce au atentat la securitatea Bisericii (F.A.4, 5, 7-8) - Persecuția
D. Tensiuni ce au atentat la puritatea Evangheliei (F.A.15) – Polemica cu
Iudaizatorii
IV.

Prefacerile Bisericii din Ierusalim

Care au fost prefacerile (soluțiile, schimbările sau realizările) acestei Biserici?
A. Diaconii
Ca răspuns la plângerile legate de neglijarea văduvelor celor ce vorbeau
grecește, Biserica a ales șapte diaconi pentru a supraveghea distribuirea
ajutoarelor. Cei șapte au fost aleși din rândul membrilor ce vorbeau grecește
(dovada numele lor grecești). Tensiunea ce amenința ruperea Bisericii a fost
înlăturată astfel.
B. Disciplina
Odată cu apariția păcatului în Biserică cei responsabili de sfințenia
membrilor au acționat imediat pentru păstrarea disciplinei. Pedepsirea
exemplară a celor doi membri afectați de minciună a fost făcută după ce au
refuzat să recunoască păcatul deși au fost îndemnați la pocăință și
recunoaștere. Rezultatul disciplinei a fost că o mare frică a cuprins pe toți cei
ce au știut cazul, și Biserica a crescut. Disciplina nu duce la scăderea Bisericii,
așa cum se crede în mod eronat, ci duce la creșterea ei.
C. Dispersia
Persecuția Bisericii nu a fost percepută de ucenicii Domnului ca o
catastrofă ce trebuie înlăturată, ci a fost acceptată ca o realitate despre care
Domnul Isus a instruit pe credincioșii Săi ca fiind inevitabilă și folositoare.
Ucenicii s-au rugat nu să fie oprită persecuția, ci să primească putere să
predice Evanghelia în ciuda persecuției (F.A.4). Rezultatul persecuției a fost
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că membrii Bisericii s-au răspândit prin zonele din jurul Ierusalimului și au
semănat astfel Cuvântul Domnului acolo unde au ajuns.
D. Doctrina
Când iudaizatorii au cauzat probleme noilor convertiți dintre Neamuri
pretinzându-le să se taie împrejur și să păzească Legea lui Moise, Biserica din
Ierusalim a convocat pe membrii ei într-un consiliu și a dezbătut teologic cele
două orientări din sânul creștinătății de atunci: Orientarea ce pretindea că
mântuirea este oferită exclusiv pe baza credinței, și orientarea ce pretindea ca
noii convertiți dintre Neamuri să devină iudei prin tăiere împrejur și prin
păzirea Legii lui Moise. Pe baza Scripturilor apostolii și Biserica din Ierusalim
a concluzionat că mântuirea este oferită Neamurilor ca și Iudeilor prin
credință, și Biserica, fiind o entitate deosebită de Evrei, nu are nici o obligație
să se așeze sub Lege.
V.
Paradigmele oferite de Biserica din Ierusalim
Ce paradigme (modele) găsim în Prima Biserică? În ce fel a fost această
Biserică paradigmatică pentru comunitățile de credincioși de-a lungul secolelor?
În privința celor patru lucruri în care stăruiau: Ucenicii au înțeles care
sunt lucrurile primordiale și au pus accentul pe ele. Stăruirea în învățătura
apostolilor, în legătura frățească în frângerea pâinii și în rugăciuni este o
necesitate pentru toate Bisericile Domnului.
În privința alegerii unor slujitori pentru probleme concrete cu care se
confrunta Biserica: Diaconii. Ce sunt? Sunt slujitori ai Bisericii cărora li se
oferă posibilitatea să slujească practic congregația în intenția de a degreva pe
predicatori și a rezolva orice situație ce ar putea să aducă sau să perpetueze
conflicte în Biserică. Fiecare Biserică trebuie să pună deoparte diaconi,
oameni care sunt calificați din punct de vedere spiritual și profesional pentru
a asista comunitatea bisericească în rezolvarea problemelor de administrație
cu care se confruntă.
În privința susținerii celor ce sunt în nevoi: Cum pot fi asistați în mod
real? Biserica din Ierusalim nu a stabilit un model de urmat când s-a organizat
într-o societate ce împărtășea în comun bunurile ce le aveau membrii. Situația
din Ierusalim a fost particulară și acțiunea a fost benevolă. Apostolii nu au
cerut nimănui să își vândă proprietățile și să doneze banii comunității.
Cuvântul lui Dumnezeu nu cere acest lucru de a membrii unei Biserici.
În privința soluționării problemelor doctrinare: Ce spune Cuvântul?
Petru și Iacov au citat Scripturile și întreaga Biserică a fost convinsă că
doctrina mântuirii prin credință trebuie salvgardată de excesele
iudaizatorilor. Inacțiunea în această privință ar fi dus la coruperea
Evangheliei harului. Orice Biserică trebuie să vegheze asupra doctrinelor
harului să fie cunoscute, să fie păstrate și apărate.
(D.Chiu)
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BISERICA DIN SAMARIA
Text: Faptele Apostolilor 8:1-40
Cuvântul de aur: Fapte 8:5-6. „Filip s-a coborât în cetatea Samariei, și
le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele
spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele, pe care le făcea.”

Introducere
Biserica din Samaria a luat ființă ca urmare a prigoanei religioase
declanșată de Saul în rândul credincioșilor din Ierusalim, marcată de
martirajul lui Ștefan, ce a dus la împrăștierea celor persecutați în zonele
limitrofe orașului. Samaria era parte integrantă din țara Israel, care la
divizarea împărăției a fost capitala regatului de nord. Ținutul Samariei era
plasat în centrul țării, având Iudeea la sud și Galileea la nord.
Samaritenii erau o populație hibridă, rezultată din contopirea
evreilor locali cu populațiile aduse de asirieni după cucerirea regatului de
nord în 722 î.H. Infuzia de păgâni aduși acolo pentru a compensa pe evreii
expatriați de Salmanasar, împăratul Asiriei, după cucerirea împărăției de
nord și arestarea lui Osea, împăratul Israelului, a dus la crearea unei
populații mixte și la apariția unui sistem de credință sincretist, ceea ce a
determinat ca relațiile cu Iudeii să se rupă (2 Împ.17:24).
În momentul izbucnirii prigoanei, ținutul Samariei nu era străin de
Evanghelie, deoarece o auziseră de la Domnul Isus, când a prezentat-o
unei femei la fântâna lui Iacov, în Sihar (Sihem) și întregii localități din
care aceasta făcea parte (Ioan cap. 4), cât și de la Ioan Botezătorul care a
predicat pocăința și a botezat în acea zonă (Ioan 3:23).
Protagonistul bisericii din Samaria este Filip, unul din cei șapte
diaconi ordinați pentru a se ocupa de administrarea ajutoarelor în
comunitatea evreilor eleniști (Fapte 6:1-6). Numele lui mai este legat de
convertirea unui diplomat Etiopian care se întorcea acasă dintr-o vizită
efectuată la Ierusalim, și de faptul că avea o familie credincioasă (Fapte
21: 8-9). Parcurgând acest studiu vom observa câteva ipostaze ale
propovăduirii Evangheliei în Samaria.

OBIECTIVE
1. Să ne reamintim faptul că cei credincioși au fost și vor fi
persecutați, deoarece sunt urâți din pricina Domnului Isus Hristos.
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2. Să redescoperim unul din cele mai importante obiective ale vieții
de credință, acela de a face ucenici din toate neamurile prin
diseminarea Cuvântului Evangheliei, celor necredincioși.
3. Să învățăm a discerne creștinii autentici de șarlatani (acei care
urmăresc avantaje materiale, poziții sociale, în detrimentul unei
pocăințe scripturale) și convertirea genuină de cea plăsmuită.

SCHIȚA LECȚIEI
I.
II.
III.
IV.
V.

Evanghelia Persecutată.
Evanghelia Proclamată.
Evanghelia Pervertită.
Evanghelia Parafată (Autentificată).
Evanghelia Perpetuată.

ANALIZA LECȚIEI
I.

Evanghelia Persecutată (vs.1-3)

După formarea Bisericii din Ierusalim și intrarea ei într-o fază de oarecare
stabilitate, autoritățile religioase ale Israelului au pornit o persecuție împotriva
acesteia. Acolo unde Dumnezeu a început lucrarea de mântuire a oamenilor
păcătoși, cel rău a intervenit prin ambasadorii lui să împiedice această lucrare.
Saul este unul din acei lideri care s-au remarcat din plin în dezlănțuirea acestei
prigoane.
a. Persecuția se manifestă printr-un efort comun al dușmanilor
(v.1a)
Odată cu apariția unei noi entități religioase, adică Biserica, vechiul
sistem religios al Israelului care funcționa la Templu s-a văzut amenințat,
iar liderii lor s-au adunat pentru a decide eradicarea acesteia. Textul ne
spune despre Saul că era un vajnic apărător al vechiului sistem religios
iudaic, care și-a dat consensul la condamnarea la moarte a lui Ștefan și a
obținut mandate de arestare de la Sanhedrin pentru credincioșii din
Damasc (Fapte 22:3-5).
b. Persecuția se manifestă prin amploare crescândă (v.1b)
În general persecuția religioasă odată ce a început, ia amploare. Așa sa dovedit în cazul persecuției romane, apoi a celei comuniste, și este
evidentă în cazul cel mai recent, al celei musulmane. Astăzi asistăm la o
escaladare lentă a persecuției religioase chiar și în lumea liberă, prin
accentuarea conceptului de corectitudine politică, prin rănirea
18 | P a g e

sentimentelor celor credincioși, sau prin promovarea forțată a conceptului
de inclusivism.
c. Persecuția se manifestă prin forță și teroare (v.3)
„Saul făcea prăpăd...” Această expresie ilustrează imaginea unui
animal sălbatic ce își devorează prada, și din păcate aceasta nu este singura
dată când Saul este portretizat astfel. În drumul spre Damasc, atunci când
Domnul Isus I se descopere, folosește o altă expresie care ilustrează același
lucru: „Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș” (Fapte
9:5). Niciodată persecuția, dacă i se oferă cursul natural, nu se menține la
forme ușoare, ci prin manifestarea forței, trece la teroare și chiar lichidarea
fizică a celor vizați.
Dumnezeu s-a folosit indirect de Saul înainte de convertirea lui prin
declanșarea prigoanei și împrăștierea credincioșilor din Ierusalim ca astfel
credința să fie răspândită în teritorii neatinse de Evanghelie, iar după
convertire, Dumnezeu l-a folosit în mod direct în proclamarea
Evangheliei, formând biserici în rândul Neamurilor.
II.

Evanghelia Proclamată (vs. 4-8)

Uciderea lui Ștefan și declanșarea prigoanei la Ierusalim a părut a fi o
înfrângere pentru Biserica primară, însă Dumnezeu a transformat-o într-o
mare biruință pentru El. Credincioșii care au fost nevoiți să plece s-au
răspândit în Iudeea, Samaria, Fenicia, Cipru și chiar Antiohia (Fapte
11:19), promovând lucrarea misionară. Cuvântul „împrăștiat” sugerează
împrăștierea semințelor de către semănător. Despre Apostoli însă, ni se
spune că au rămas în Ierusalim. În Samaria s-a oprit Filip, numit
evanghelistul, care își avea originea din acele părți. Prin această acțiune
Iudeii și Samaritenii devin frați în Hristos, după aproximativ 400 de ani de
dușmănie interetnică și inter-religioasă.
a. Proclamarea Evangheliei prin diseminarea Cuvântului (vs. 4-5)
Spre deosebire de Apostoli, care au umblat cu Domnul Isus trei ani și
jumătate, timp în care au fost pregătiți să mânuiască diferite situații pe
câmpul de misiune, Filip era un simplu credincios, dar plin de Duhul Sfânt
și pasionat de lucrare. El nu a făcut altceva decât să propovăduiască pe
Hristos acelor oameni din Samaria. Romani 1:16 ne spune că Evanghelia
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Cu siguranță Filip
a predicat cu pasiune, însă Duhul Sfânt a fost cel care a mișcat inimile
acelor oameni în urma auzirii Evangheliei, fapt care a dus la pocăința lor.
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b. Proclamarea Evangheliei prin miracole (vs. 6-7)
Încă de la începutul lucrării pământești a Domnului Isus, propovăduirea
Evangheliei a fost însoțită de semne și minuni, pentru ca oamenii să
realizeze că există o diferență între Vestea bună a Evangheliei cu lucrările
acesteia și lucrarea Celui Rău. Diavolul a făcut și el anumite lucrări prin
care i-a impresionat pe oameni, ducându-i în rătăcire, însă asemeni lui
Moise și Aron care au fost împuterniciți de Dumnezeu să facă lucrări care
nu au putut fi făcute de vracii lui Faraon, tot astfel a fost și în lucrarea
ucenicilor și a primilor creștini. Așadar propovăduirea lui Filip a fost
acompaniată de miracole pentru ca oamenii să vadă că puterea lui
Dumnezeu se manifestă ca în Iudeea și în același timp este total diferită de
cea a impostorilor spirituali care lucrau cu puterea Diavolului. Trebuie
menționat faptul că nici un om nu a fost mântuit datorită miracolelor, ci
datorită Cuvântului Evangheliei, pe care l-a auzit vestit. Miracolele au avut
rolul de a le îndrepta atenția oamenilor spre Cuvântul lui Dumnezeu, care
singur poate mântui (Romani 10:17).
c. Proclamarea Evangheliei prin experimentarea bucuriei mântuirii
(v. 8)
Predicarea lui Hristos însoțită de miracole a produs bucurie în rândul
acestor oameni. În primul rând pentru că aceștia au fost eliberați de povara
păcatului, de povara conștiinței care-i acuza de păcatele lor, apoi au fost
eliberați de boli fizice și de controlul spiritual pe care Diavolul îl exercita
asupra lor. Bucuria este caracteristică celui credincios, familiei sale,
comunității de credincioși din care face parte și, nu în ultimul rând, cerului.
III.

Evanghelia Pervertită (vs. 9-13, 18-25)

Oriunde există treziri spirituale apar și liderii apostați, care se folosesc de
mediu bisericesc creștin pentru a promova interpretarea defectuoasă a
Scripturilor și odată cu aceasta interesele lor personale. Dorința de a fi
deosebiți și a face miracole îi face să apeleze la practici „neortodoxe”
pentru a-și atinge scopul și în același timp de a-i duce pe oamenii naivi în
rătăcire, pervertind astfel Evanghelia. Unii pretind că au revelație nouă,
alții pretind că sunt apostoli, alții apelează la ritualuri oculte răsăritene
pentru a impresiona, iar alții ajung chiar să meargă la mormintele unor
vraci unde se întind peste acestea și se roagă pentru a primi din puterea lor
mistică.
a. Lider pervertit (v. 9)
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Se relatează despre Simon Magul că se distingea în acea comunitate prin
vrăjile pe care le făcea înaintea acesteia, dând impresia că „Aceasta este
puterea lui Dumnezeu care se numește mare.” În schimb el era un vrăjitor,
care lucra cu puterile demonice. În contrast, Filip era plin de Duhul Sfânt
și lucra împuternicit de Dumnezeu.
b. Mesaj pervertit (v. 10)
În urma propovăduirii lui Filip, Simon face același lucru pe care l-au făcut
ceilalți Samariteni, a crezut, s-a botezat și nu se mai despărțea de Filip.
Aderarea la comunitatea creștină îi aducea posibilitatea să continue cu
minunile sale (și el făcuse miracole și pusese pe oameni în uimire) și să
dea impresia că și el este la fel ca Filip. De fapt Simon s-a folosit de
terminologia creștină și de legătura lui cu Biserica din Samaria doar ca să
transmită un mesaj fals.
c. Practică pervertită (vs. 13, 18-24)
În al treilea rând Simon văzând că prin punerea mâinilor Apostolilor
credincioșii autentici au primit Duhul Sfânt, insistă să cumpere cu bani
„această putere,” deoarece voia să pună lucrarea Duhului Sfânt pe același
nivel cu arta magiei lui. Toți liderii apostați se folosesc de Scripturi pentru
a perverti doctrina, mesajul și practicile Bisericii lui Hristos. Practica
achiziționării de poziții și autoritate în Biserică cu bani se numește
„simonie” și provine de la numele acestui magician din Samaria.
IV.

Evanghelia Autentificată (vs. 14-17)

Deoarece Apostolilor li s-a interzis să slujească samaritenilor în prima
parte a activității Domnului Isus (Matei 10:15), aceștia, când au auzit
despre lucrarea lui Filip, au vrut să verifice autenticitatea trezirii spirituale
ce avea pe Filip în centrul ei, mișcare cu totul neașteptată în rândul
Samaritenilor.
a. Autentificată de ucenici
Vizita lui Petru și Ioan a avut scopul de a constata dacă pocăința
Samaritenilor este genuină. În același timp ucenicii trimiși la fața locului
au constatat că în noua economie a lui Dumnezeu, Samaritenii nu mai
reprezentau acea societate de mâna a doua, așa cum erau ei înclinați să o
considere pe baza evenimentelor ce surveniseră după exilul babilonian.
Acum verificaseră că ușa se deschisese larg pentru ca și Samaritenii să
intre în Biserica lui Hristos.
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b. Autentificată de Dumnezeu
După rugăciune și punerea mâinilor apostolilor, Samaritenii au primit
Duhul Sfânt, certificând faptul că Dumnezeu autentifica pocăința acestora
și înfrățirea lor cu credincioșii iudei. Această lucrare a fost numită de unii
comentatori „Rusaliile samaritenilor.” Să nu pierdem din vedere faptul că
un astfel de proces al primirii Duhului Sfânt prin punerea mâinilor a avut
loc doar de trei ori în istoria bisericii, atunci când s-a făcut tranziția de la
modul de lucru al Duhului Sfânt în Vechiul Legământ, la modul de lucru
al Duhului Sfânt în Noul Legământ (Fapte 8:17; 9:17; 19:6).
V.

Evanghelia Perpetuată (vs. 26-40)

Dacă în cazul pocăinței Samaritenilor, prin propovăduirea lui Filip,
Dumnezeu trece Evanghelia dincolo de evrei spre un popor semi-evreu,
prin convertirea famenului Etiopian, Dumnezeu trece Evanghelia și
creștinismul în teritoriul popoarelor păgâne africane.
a. Prin expunerea Cuvântului
Filip a fost îndemnat de îngerul Domnului să-l ajungă pe famenul Etiopian
ca să-l asiste în înțelegerea Scripturii. Acesta a adoptat o procedură
similară ca în Samaria. L-a prezentat pe Domnul Isus, ca mijloc de
răscumpărare a omului păcătos. Convertirea famenului a avut loc ,,fără
semne și minuni“, din contră supranaturalul apare după convertirea și
botezul famenului, când Filip este răpit. La început asistăm la o discuție
teologică prin exegeza unor texte profetice, începând cu Isaia. Filip este
elocvent și cumva strecoară ideea botezului, probabil din porunca
Domnului Isus, sau poate din practica convertiților de până atunci în
Ierusalim și Samaria. Filip nu face presiuni psihologice, nici apeluri
emoționale, dimpotrivă, el pare că-l temperează pe famen și-l face să
înțeleagă seriozitatea botezului (,,Dacă …“ v.37).
b. Prin botezul noilor convertiți
Consecința firească a acceptării mântuirii prin jertfa Domnului Isus
Hristos, este trecerea la actul botezului. Famenul a înțeles necesitatea
acestui act, de aceea îl întreabă pe Filip dacă poate fi botezat. Cuvântul
„baptizo” folosit aici provine de la rădăcina bapto cuvânt pe care grecii îl
foloseau când voiau să coloreze o piesă de îmbrăcăminte pe care o
cufundau în agentul de colorat. O altă utilizare a cuvântului „bapto” era
atunci când grecii voiau să scoată vin cu o cană dintr-un vas mai mare,
unde cana era cufundată total în vin pentru a se umple. Atât în Matei 28:19,
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cât și în textul nostru cuvântul botez transmite ideea că cel botezat devine
proprietatea Celui în numele căruia a fost botezat.

CONCLUZII
1. Opoziția, persecuția și înșelăciunea religioasă nu au putut opri
propovăduirea Evangheliei și formarea de ucenici, dovedind că puterea lui
Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor nu poate fi oprită.
2. În propovăduirea Evangheliei, Dumnezeu s-a folosit de oameni
special pregătiți, cum a fost Pavel, însă El s-a folosit și de credincioși
simpli, plini de Duhul Sfânt și pasionați pentru lucrare, ca Filip.
3. Impostura spirituală a fost prezentă între credincioși de la începutul
Bisericii, însă Dumnezeu a demascat pe impostori și metodele lor de lucru,
făcând ca Biserica să dăinuie printr- o pocăință autentică.
(C.Bradu)
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BISERICA DIN DAMASC
Text: Fapte 9:1-30
Cuvântul de aur: Fapte 22:14-15 „Dumnezeul părinților noștri te-a ales
să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit, și să auzi cuvinte din gura
Lui; căci Îi vei fi martor, față de toți oamenii, pentru lucrurile, pe care leai văzut și auzit.

INTRODUCERE
Nu avem multe amănunte despre Biserica Domnului din Damasc.
De fapt nicăieri în Faptele Apostolilor sau în altă scriere a Noului
Testament nu se pomenește această biserică în mod explicit, dar existența
ei este de necontestat. Capitolul 9 al Cărții Faptele Apostolilor ne oferă
informație suficientă pentru a creiona portretul acestei Biserici. Saul din
Tars cere de la Marele Preot din Ierusalim autoritate să întemnițeze pe
bărbații și femeile din sinagogile Damascului care umblau pe calea
credinței în Isus (Fapte 9.1-2). În Damasc erau bărbați și femei ce veniseră
la credința că Isus este Mesia. Erau destul de mulți, pentru a determina
conducerea religioasă a Ierusalimului să acționeze pentru a opri înmulțirea
lor. Desigur că acești credincioși erau organizați într-o Biserică, deoarece
convertirea lui Saul este primită cu bucurie de „ucenicii ce erau în
Damasc” (Fapte 9:19). Lecția aceasta are ca scop studierea trăsăturilor
Bisericii din Damasc din primul secol. Fiindcă parte a textului propus
pentru studiul nostru are o descriere narativă a convertirii lui Pavel, acest
eveniment va fi de asemenea în atenția noastră, datorita faptului că
Biserica din Damasc a jucat un rol important în viața lui Pavel.

OBIECTIVE
1. Să observăm importanța și impactul unei biserici gata să slujească
atunci când își înțelege misiunea ei unică
2. Să ne verificăm pe baza analizei făcute, să ne mobilizăm și să
acționăm ca membri ai Bisericii locale pentru a avea la rândul
nostru impact asupra societății

SCHIȚA LECȚIEI
I. Convertirea lui Pavel.
II. Intervenția bisericii prin intermediul lui Anania.
III. Activitatea lui Pavel în Damasc.
IV. Întoarcerea lui Pavel la Ierusalim și acceptarea lui de către
apostoli
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ANALIZA LECTIEI
I. Convertirea lui Pavel
Acest eveniment unic și spectaculos pe care Pavel l-a experimentat
pe drum spre Damasc a ajuns să fie cunoscut de toți, până acolo că oamenii
se referă la zisa „epifania Damascului” – (experiența Damascului) ca o
expresie menită să descrie schimbarea totală a opticii unui individ. Unii
comentatori consideră convertirea lui Pavel ca unul dintre cele mai
importante evenimente în sânul bisericii primare după înălțarea Domnului
Isus la cer. Dacă luăm în considerare lucrarea lui Pavel, călătoriile lui
misionare, epistolele atribuite lui precum și devotamentul pentru mesajul
Evangheliei, putem să ne alăturam și noi celor ce atașează o așa mare
importanță convertirii lui Pavel.
Activitatea lui Pavel, contribuția pe care a adus-o el la vestirea
Evangheliei prin călătoriile misionare și prin scrierile lui, atestă faptul că
bisericii din Damasc i s-a dat o misiune specială prin faptul că a participat
direct la convertirea acestui credincios. De fapt, orice biserică ce ascultă
de Cuvântul lui Dumnezeu, vestind Evanghelia și ocupându-se de noii
credincioși, are o misiune specială.
II. Intervenția bisericii din Damasc
Biserica din Damasc era o biserică mixtă, formată din evrei și neamuri.
Iată câteva din caracteristicile ei:
1. Dinamism: Biserica din Damasc avea activitate în ceea ce
privește vestirea Evangheliei (v.21). Cei ce îl ascultau pe
Pavel erau familiari cu numele Domnului Isus din moment ce
rămâneau uimiți de faptul că Pavel, cel ce lupta împotriva
acestui Nume, acum îl făcea cunoscut ca și Fiul lui Dumnezeu
2. Vigilență (atenție): Fără îndoială, toată biserica era informată
cu privire la Saul/Pavel și la activitatea lui. Aceasta explică
ezitarea lui Anania de a merge și a intra în contact cu Pavel.
Biserica are datoria de a fi atentă la pericolele care se abat
asupra ei.
3. Ospitalitate (accesibilitate): Vestea convertirii lui Pavel nu a
rămas de „necrezut” pentru Biserica din Damasc. Spre
deosebire de Biserica din Ierusalim, unde Pavel a căutat să se
„lipească” de ucenici dar „toți se temeau de el”, Biserica din
Damasc îl primește imediat și îl găsim pe Pavel imediat în
compania ucenicilor (v.19).
4. Ingeniozitate (cu inițiativă): Atunci când pericolul s-a abătut
asupra lui Pavel, ucenicii nu au rămas nepăsători sau
„paralizați” fără nici o reacție, ci au trecut la acțiune și l-au
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„salvat” pe Pavel printr-o metodă neconvențională, dar care a
rezolvat criza (v.25).
Anania, unul din ucenicii din Damasc, a fost folosit în mod
instrumental de Dumnezeu la vindecarea lui Pavel. De asemenea, acest
ucenic i-a transmis lui Pavel mandatul să ducă Numele Domnului înaintea
Neamurilor înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel.
Numele Anania înseamnă „Iahve este plin de Har” sau „norul Domnului”.
Este de origine evreiască și este menționat de mai multe ori în Biblie –
„Hanania”, Marele preot care l-a judecat pe Pavel (Fapte 23:2), soțul
Safirei (Fapte 5:1-11) din incidentul tragic ce s-a lăsat cu moartea celor
doi soți, precum și Șadrac, unul din cei trei tineri din Babilon a purtat
numele acesta.
Câteva informații despre acest ucenic din Cuvânt și din istorie:
a. Era evreu convertit la credința în Domnul Isus ca și Mesia.
b. Era respectat de evrei (Fapte 22:12)
c. Asculta de Domnul (v.17)
d. Era informat (v.13)
e. Nu știm dacă Anania a fost primul episcop al Bisericii din
Damasc (după cum susține Enciclopedia Catolică), dar
știm că a fost unul din slujitorii acelei Biserici, slujitor
ales de Domnul să reprezinte acea Biserică în lucrarea de
convertire și orientare a apostolului Pavel.
III. Activitatea lui Pavel în mijlocul Bisericii din Damasc
Imediat ce a intrat în legătură cu Biserica prin intermediul lui Anania,
viața lui Pavel a fost supusa unor schimbări spectaculoase:
a. Pavel își primește înapoi vederea (v.17)
b. Este umplut cu Duhul Sfânt (v.17)
c. Primește botezul (v.18)
d. Propovăduiește pe Isus (v.20)
e. Crește în credință (v.22)
Se menționează în v.22 că Pavel făcea de rușine pe iudeii care locuiau
în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. Acest amănunt ne face să
înțelegem de ce aceștia și-au pus în gând să îl omoare așa că cel ce
persecuta pe alții a ajuns să fie persecutat.
IV. Întoarcerea la Ierusalim
Textul ne relatează faptul că după experiența Damascului, Pavel
s-a întors la Ierusalim. Cum era de așteptat de la un nou convertit, Pavel a
căutat Biserica și pe ucenici dar aceștia se fereau de el. Vedem și în acest
episod cum un om a intervenit în favoarea lui Pavel.
i. Barnaba îl promovează pe Pavel. Barnaba l-a luat și l-a dus la
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apostoli. Deși studiul nostru nu are în vedere pe Barnaba, să
remarcăm totuși faptul că acest ucenic a fost gata să intre în
legătură cu Pavel și să se convingă de credința lui autentică,
atunci când alții s-au lăsat copleșiți de frică.
ii. Pavel se alipește de apostoli. Deși la început ucenicii se fereau
de Pavel, vedem cum în cele din urmă, frica a fost înlăturată și
apostolii au acceptat compania lui Pavel. Putem oare să ne
imaginăm bucuria care a fost acolo atunci când ucenicii au înțeles
că cel ce nu demult persecuta pe ucenici, acum se ducea și venea
împreună cu ei.
iii. Pavel vestește pe Domnul Isus cu îndrăzneală în Ierusalim și
asta a dus din nou la o stare de criză prin faptul că Evreii plănuiau
să îl omoare. Ca și Biserica din Damasc, cei din Ierusalim l-au
trimis la Tars.

CONCLUZII
Apostolul neamurilor, Pavel din Tars, a avut o convertire miraculoasă
printr-o întâlnire neașteptată și supranaturală cu Domnul Isus. În urma
acestei întâlniri, convertirea lui a venit în mod natural: „Ce vrei să fac”? a
fost întrebarea lui. Convertirea lui s-a făcut în mod miraculos, fără
intervenție umană, dar acceptarea lui în rândul credincioșilor s-a făcut prin
intermediul unei biserici, a Bisericii din Damasc. Edificarea lui, de
asemenea, s-a făcut în sânul Bisericii din Damasc. Dumnezeu așază pe noii
credincioși în Biserică tocmai ca aceștia să fie hrăniți, învățați și mai apoi
trimiși.
Privind la Biserica din Damasc, putem spune că oricărei biserici i se dă
ocazia să își analizeze mărturia pe care o are în lume, să-și vadă activitatea
față de noii convertiți și disponibilitatea față de cerințele Cuvântului lui
Dumnezeu.
(V.Gabor)
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BISERICILE DIN LIDA, SARONA ȘI IOPE
Textul: Faptele Apostolilor 9:31-43
Cuvântul de aur: Fapte 9:31 „Biserica se bucura de pace în toată
Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica
Domnului; și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea.”

INTRODUCERE
Domnul Isus a venit pe pământ ca miel de jertfă pentru toți oamenii.
El le-a explicat ucenicilor aceasta, dar într-o lume extrem de divizată (de
exemplu între iudei și samariteni nu era nici o legătură) era greu de
acceptat acest lucru. Ca biserica să se extindă trebuiau să cadă toate aceste
bariere și prejudecăți.
Ucenicii au trebuit să treacă prin diferite experiențe: vedenia lui Petru,
trimiterea lui Filip, prigoana de la Ierusalim....ca să treacă peste aceste
prejudecăți.

OBIECTIVE
•
•
•
•

Să înțelegem că fiecare perioadă de timp are oportunitățile ei de extindere
a bisericii;
Să înțelegem că de multe ori dificultățile noastre sunt mijloacele prin care
Domnul lucrează;
Să vedem lucrările mari pe care le face Dumnezeu cu oamenii dedicați;
Să vedem că atunci când Dumnezeu închide o ușa, deschide alta pentru
ca lucrarea să poată înainta;

SCHIȚA LECȚIEI
A.
B.
C.
D.
E.

Situația bisericii
Vindecarea lui Enea
Impactului vindecării
Învierea Tabitei
Impactul învierii

ANALIZA LECȚIEI
A. Situația bisericii – Fapte 9:31-32
• Starea bisericii: Se bucura de o perioadă intermediară de pace
(lipsa persecuției)
• Progresul bisericii: Se întărea sufletește, umbla în frica Domnului
și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea
• Activitatea bisericii: Sfinții se cercetau unii pe alții și se foloseau
de posibilitățile ivite de a răspândi Evanghelia
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B. Vindecarea lui Enea – Fapte 9:33-34
• Situația bolnavului: Neputincios, legat de pat
• Modestia lui Petru: Invocă pe Domnul Isus și puterea lui de
vindecare. Nu face caz de autoritatea lui de apostol
• Procedura lui Petru: A procedat după modul în care văzuse pe
Domnul Isus că acționează la vindecarea bolnavilor
C. Impactul vindecării – Fapte 9:35
• Efectul: Minunea vindecării nu a rămas neobservată, ci a fost cauza
convertirii oamenilor din orașele Lida și Sarona.
• Amploarea: Toți locuitorii acestor orașe au văzut minunea și s-au
întors la Domnul.
D. Învierea Tabitei – Fapte 9:36-41
• Activitatea Tabitei: Făcea o mulțime de fapte bune și milostenii
• Comunicarea și relațiile între primii creștini: credincioșii din Iope au
solicitat pe apostolul Petru să îi asiste în situația morții Tabitei
• Răspunsul lui Petru: A acționat imediat în urma solicitării
• Procedura lui Petru: A procedat din nou ca Domnul Isus la învierea
fiicei lui Iair
E. Impactul învierii Tabitei
• Efectul: Minunea a fost cunoscută în tot orașul Iope
• Consecințe: Mulți au crezut în Domnul

CONCLUZII
Nimic nu poate zadarnici planurile lui Dumnezeu. Dificultățile
noastre nu sunt obstacole, ci mijloace în mina lui Dumnezeu pentru
extinderea bisericii. Cooperarea și comunicarea între frați aduce multe
beneficii lucrării lui Dumnezeu.

ÎNTREBĂRI
1. Cum răspunzi la solicitările fraților?
2. Care crezi că e oportunitatea care Dumnezeu ar putea-o folosi pentru
„lărgirea împărăției” prin tine?
3. Poți să dai exemplu de o prejudecata pe care ai avut-o tu în ce privește
calea credinței?
(V.Lucaci)
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BISERICA DIN CEZAREEA
Textul de studiat: F.A.23:12-25
Versetul de aur: F.A.10:34-35 „Atunci Petru a început să vorbească, și
a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam,
cine se teme de El, și lucrează neprihănire este primit de El».“

INTRODUCERE
Între actualele orașe Tel-Aviv și Haifa pe coasta răsăriteană a
Mării Mediterane a fost orașul antic Pyrgos Stratonos – Turnul lui Straton.
Între anii 22-10 î.H. împăratul Irod cel Mare (regele Iudeii ) cu ajutorul
arhitecților și inginerilor romani a construit peste orașul antic un nou oraș
pe care l-a numit Cezarea, în cinstea împăratului Cezar Augustus.
Orașul a fost cunoscut ca Cezarea Maritimă sau Cezarea Palestinei
pentru a nu se confunda cu Cezarea lui Filip care era la poalele
Hermonului, la izvoarele Iordanului, dar nici cu Cezarea Cappadociei sau
Cezarea Antiohiei. În acest oraș Dumnezeu a hotărât să plaseze una din
Bisericile primului secol creștin. Studiul nostru urmărește să reliefeze
informațiile ce le avem despre această Biserică și lecțiile ce le putem
desprinde din informația biblică referitoare la această congregație creștină
a primului secol.

OBIECTIVE
•
•
•

Să înțelegem condițiile în care s-a format și a funcționat biserica din
Cezarea
Observând persoane cunoscute care au făcut lucruri mari pentru
Dumnezeu dar nu s-au bucurat decât de puțină recunoaștere, să învățăm
să lucrăm pentru Domnul indiferent de aprecierea ce o avem
Aprofundând cunoștințele despre creștinii din localitatea Cezarea, să
învățăm din aspectele pozitive ale lucrării Domnului

SCHIȚA LECȚIEI:
I.
II.
III.

Chemarea în lucrare
Activitatea lucrătorilor
Relațiile bisericii

ANALIZA LECȚIEI:
I.

Chemare în lucrare

Vom analiza modul în care au intrat în lucrare câteva personaje
care au activat în biserica din Cezarea.
1. Filip
F.A.6:2-3 „Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor, și au
zis: «Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să
slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți
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de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune...»” F.A.6:5 „Vorbirea
aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de
credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor...”
Filip era un ucenic care era în apropierea celor doisprezece. El
era activ și participa la activitățile Bisericii, ceea ce l-a făcut cunoscut.
Prima răspundere a fost cea de diacon. A auzit Cuvântul, l-a crezut și s-a
dăruit lucrării.
2. Sutașul Corneliu
F.A.10:3 „Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o
vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el, și i-a zis:
«Corneliu!»”. F.A.10:2 „Omul acesta era cucernic și temător de
Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii
norodului, și se ruga totdeauna lui Dumnezeu.” El s-a lăsat convins de
vedenia primită de la Dumnezeu luând-o ca un răspuns la rugăciunile sale.
3. Petru
F.A.10:14-15 „Nicidecum, Doamne, a răspuns Petru. Căci
niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a
doua oară: «Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat».”
F.A.10:34-35 „Atunci Petru a început să vorbească, și a zis: «În adevăr,
văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de
El, și lucrează neprihănire este primit de El».”
Petru, deși era apostol trăia cu convingerile din Lege. Când a fost
chemat în lucrarea din Cezarea, (la Neamuri), Dumnezeu i-a schimbat
mentalitatea. Acceptare lui a fost condiționată de părăsirea îngustimii
judecății favoritismului iudeu și punerea la nivel de egalitate a tuturor celor
ce cred în Dumnezeu și lucrează neprihănirea.
II.

Activitatea lucrătorilor.

Persecuția violentă a fariseilor în fruntea cărora ajunsese
sârguinciosul și energicul Saul a făcut ca biserica din Ierusalim să fie
împrăștiată, distrugând eficiența organizării activităților diaconilor.
F.A.8:1 „Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea, s-a pornit o
mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli,
s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei.” F.A.8:3 „Saul de
partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbați
și pe femei, și-i arunca în temniță.”
Filip
F.A.8:5-6 „Filip s-a coborât în cetatea Samariei, și le-a
propovăduit pe Hristos Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse
de Filip, când au auzit și au văzut semnele, pe care le făcea.”
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F.A.8:12 „Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos, au
fost botezați, atât bărbați cât și femei.”
F.A.8:26-27 „Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, și i-a zis:
«Scoală-te, și du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim
la Gaza, și care este pustiu». Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un
Etiopian, un famen cu mare putere...”
F.A.8:40 „Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea.
Și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea.”
F.A.21:8 -9 „A doua zi, am plecat și am ajuns la Cezarea. Am
intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei șapte, și am
găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau.”
Trăirea zilnică în familie, între cunoscuți, în public era în
concordanță cu ceea ce cerea Cuvântul. Avea relație permanentă cu
Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbea și el asculta ceea ce-i comunica. Înainte
de a merge să vestească Evanghelia, Dumnezeu pregătea inima viitorilor
ascultători și apoi îl trimitea pe Filip. Deși consecințele evanghelizării îi
erau clare, Filip s-a dedicat lucrării asumându-și riscurile.
Corneliu
F.A.10:2 „Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu,
împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, și se ruga
totdeauna lui Dumnezeu.” F.A.10:24 „În cealaltă zi au ajuns la Cezarea.
Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape, pe care-i chemase.”
F.A.10:30 „Corneliu a răspuns: ....Acum patru zile, chiar în clipa aceasta,
mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea;....” F.A.10:33 „… și bine ai
făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca
să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui.”
Se pun câteva întrebări: Cum de a ajuns Corneliu temător de
Dumnezeu? Cum a înțeles că trebuie să se roage lui Dumnezeu? Cum de
a ales să se roage la ceasul al nouălea? Cum de a comunicat vedenia și
hotărârea lui prietenilor? Nu seamănă cu bucuria pe care o aveau creștinii
și a acționat ca și ei?
Simon-Petru
F.A.11:15-16 „Și, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a
pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba
Domnului, cum a zis: «Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu
Duhul Sfânt».”
Cezarea se înscrie în istoria creștinismului cu primul convertit
păgân, sutașul Corneliu, care a primit botezul cu apă și Duh Sfânt și darul
limbilor. Lucrul acesta l-a determinat pe apostolul Petru să-și schimbe
convingerile și să accepte realitatea lui Dumnezeu: F.A.10:34-34 „Atunci
Petru a început să vorbească, și a zis: «„În adevăr, văd că Dumnezeu nu
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este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El, și lucrează
neprihănire este primit de El».” Mărturia lui Petru a convins și pe ceilalți
apostoli și ucenici.
Pavel
F.A.21:8-12 „A doua zi, am plecat și am ajuns la Cezarea. Am
intrat în casa lui Filip evanghelistul... El avea patru fete fecioare care
proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc, numit
Agab ... și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, și-a legat picioarele și
mâinile, și a zis: «Iată ce zice Duhul Sfânt: ‹Așa vor lega Iudeii în
Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta, și-l vor da în mâinile
Neamurilor›». Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am
rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim.” Act 21:16 „Câțiva ucenici din
Cezarea au venit și ei cu noi...”
Deși Pavel a fost înștiințat în legătură cu ceea ce va pătimi,
Biserica dorindu-i binele, evitarea suferințelor, el a arătat Bisericii că este
mai bine să se lase condus chiar în suferințe de vocea lui Dumnezeu decât
să asculte de îndemnurile celor ce voiau să îl scutească de suferințe.
III.

Relațiile Bisericii

Din studierea cuvântului se desprind câteva tipuri de relații:
relații în sânul bisericii, relații cu alte biserici, relații cu evreii și relații cu
autoritățile – romanii.
F.A.10:24 „A doua zi, s-a sculat, și a plecat cu ei. L-au însoțit și
câțiva frați ...”
F.A.10:26 „Dar Petru l-a ridicat, și a zis: «Scoală-te, și eu sunt
om!».”
F.A.11:29 „Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea
lui, un ajutor fraților, care locuiau în Iudeea.”
F.A.23:12-15 „La ziuă, Iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem
că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorî pe Pavel. ...., erau
mai mulți de patruzeci. …: «Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm
nimic până nu vom omorî pe Pavel. Acum dar, voi, împreună cu Soborul,
dați de știre căpitanului, și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră,
ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu de-amănuntul; și până să
ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm».”
F.A.23:19-21 „Căpitanul ..... l-a întrebat: «Ce ai să-mi spui?»
El a răspuns: «Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel
înaintea Soborului, ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu de-amănuntul.
Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de patruzeci dintre ei îl pândesc, și
s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor
omorî; acum stau gata, și n-așteaptă decât făgăduiala ta.”
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F.A.23:23 „În urmă, a chemat pe doi sutași, și le-a zis: «La
ceasul al treilea din noapte, să aveți gata două sute de ostași, șaptezeci
de călăreți și două sute de sulițari, ca să meargă până la Cezarea.”
F.A.23:30 „Mi s-a dat însă de știre că Iudeii îl pândesc ca să-l
omoare;...... Fii sănătos.”
F.A.24:5-6 „Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la
cale răzvrătiri printre toți Iudeii de pe tot pământul, este mai marele
partidei Nazarinenilor, și a cercat să spurce chiar și Templul. Și am pus
mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după Legea noastră...”
F.A.12:1-3 „Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus
mâinile pe unii din Biserică, pentru ca să-i chinuiască; și a ucis cu sabia
pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place Iudeilor,
a mai pus mâna și pe Petru.”
În biserică relațiile erau cele învățate de la Mântuitor: se vizitau,
se însoțeau, se ajutau material, se protejau unii pe alții, puneau o vorbă
bună la cei ce erau mai sus în funcții de conducere.
Cu biserici din alte localități, făceau schimb de mesaje, duceau
lucrători unii la alții, se ajutau etc.
Cu evreii relațiile erau tensionate. Din aceste tensiuni creștinii
ieșeau în defavoare. Evreii își căutau în mod necinstit avantajele
îngenunchind adevărul și dreptatea.
Relațiile cu romanii erau variabile în funcție de caracterul
prefecților sau a procuratorilor și a scopurilor urmărite de aceștia.

Concluzii.
Putem trage concluzia că o activitate intensă pentru formarea
bisericii din Cezarea a depus-o diaconul bisericii din Ierusalim, Filip. El a
desfășurat o muncă deosebită ca slujitor la mese și a avut un rol decisiv ca
evanghelist și misionar. Deși a făcut lucruri mărețe în condiții
nefavorabile, în timpul vieții nu s-a bucurat de o recunoaștere aparte. Deși
era cunoscut în toată aria Iudeii, efortul și l-a centrat pe biserica din
localitatea natală. Mulți au fost slujitorii lui Dumnezeu care s-au consumat
pe ei numai ca să aprindă focul credinței pentru Hristos în alții.
(G.Șerban)
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BISERICA DIN ANTIOHIA SIRIEI
Text Studiu: FA 11:19-30; 13:1-3; 14:21-27; 15:1-3, 30-35; 18:22-23
Cuvânt de aur: FA 15:35 „Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și
învățau pe norod și propovăduiau, cu mulți alții, Cuvântul Domnului.”

INTRODUCERE
Biserica din Antiohia Siriei a fost o biserică într-adevăr ieșită din comun
prin faptul că a fost printre primele biserici ce au luat ființă după ascensiunea
Domnului Isus și începerea răspândirii Evangheliei în lume. Într-un fel, lor li
se potrivește spusa „Primii în toate”, deoarece acolo s-au aplicat în premieră
multe din practicile ulterioare ale bisericii dintre neamuri.
➢ Primii care au propovăduit Evanghelia și grecilor (neamurilor); 11:20
➢ Prima trezire spirituală între neamuri; 11:24
➢ Primii care au primit numele de creștini; 11:26
➢ Primii care au stabilit o legătură organică și vie cu Biserica din
Ierusalim; 11:27, 29
➢ Primii care au trimis cu intenție misionari în lume; 13:3
➢ Primii care au plantat biserici în urma misionarismului practicat
sistematic; 14:21-23
➢ Primii care au avut conferință misionară; 14:27
➢ Primii care s-au confruntat cu iudaizatorii; 15:1-3
➢ Primii care au primit dezlegarea definitivă de lege de la apostolii din
Ierusalim; 15:30, 31
➢ Primii la care preoția universală și-a găsit o aplicație practică; 15:35
➢ Primii care au devenit un puternic centru de mentorare; 18:23

OBIECTIVE
❖ Să înțelegem importanța bisericii din Antiohia Siriei în
dezvoltarea bisericii primare universale.
❖ Să înțelegem importanța pionieratului în domeniul răspândirii
Evangheliei;
❖ Să facem hotărâri importante legate de adunarea unde participăm,
urmând exemplul acestei biserici.

SCHIȚA
I.
II.
III.
IV.
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Pionieratul Antiohiei în evanghelizare
Pionieratul Antiohiei în practicarea religiei
Pionieratul Antiohiei în multiplicare
Pionieratul Antiohiei în legăturile cu alte biserici

ANALIZA
I.

Pionieratul Antiohiei în evanghelizare 11:19-24

Deși prima biserică s-a format în Ierusalim, la evenimentul
Pentecostului, totuși biserica creștină de facto (între neamuri) își consideră
originea ca fiind biserica din Antiohia Siriei, și aceasta deoarece prin ea sa răspândit în mod masiv și sistematic evanghelia la neamuri. Să observăm
secvența desfășurării acestui eveniment extraordinar:
a) V.11:19a Împrăștierea iudeilor. Biserica din Ierusalim nu a fost
o biserică eminamente misionară până la declanșarea persecuției,
dar răspândirea iudeilor de teama autorităților a produs o mișcare
de evanghelizare spontană și cu efecte surprinzătoare. Aceasta ne
face să inducem afirmația că a fost planul lui Dumnezeu pentru a
compensa lipsa de senzitivitate a credincioșilor din Ierusalim în
această privință.
b) V.11:19b Inclusivitatea evanghelizării. Cei veniți în urma
persecuției în Antiohia au predicat conștiincios evanghelia, dar
numai iudeilor, dovedind că încă sufereau într-o oarecare măsură
de o ușoară „miopie” spirituală în ceea ce privea planul misionar
al Domnului, printr-o evanghelie „exclusivistă”. Lucrurile
întâmplate ulterior au demonstrat dorința divină intensă ca
neamurile să audă evanghelia Domnului Isus Hristos, adevărata
bună-vestire fiind inclusivistă.
c) V.11:20a Simplitatea evangheliei. De multe ori, sofisticarea
dăunează răspândirii bunei vestiri. Când ajungem noi să decidem
cine trebuie să audă evanghelia și nu folosim toate oportunitățile
deschise de Dumnezeu în fața noastră, complicăm nejustificat un
lucru simplu: Domnul ne-a câștigat mântuirea, El ne-a însărcinat
să o dăm mai departe și tot El ni-i aduce în cale pe cei ce trebuie
să o audă. Iudeii credincioși veniți din Ierusalim veneau „echipați”
cu o prejudecată („complicând” astfel în mod inutil mesajul
salvării), și anume că evanghelia trebuie predicată numai evreilor.
Din fericire, cei ce i-au crezut și care nu aveau aceeași părtinire,
fiind din alte părți (Cipru și Cirena), n-au fost tot așa de
„sofisticați” (sau mai degrabă tendențioși) ci au vestit mesajul
salvării tuturor, adică și grecilor (neamurilor) din Antiohia.
d) V.11:21 Puterea evangheliei. Ca certificare a faptului că acesta
era de fapt planul Domnului, suntem încunoștințați în mod direct
de succesul deosebit al acestor evanghelizări ca și de sursa
succesului, voința divină. Atunci când căutăm să ne sincronizăm
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și să împlinim planul dumnezeiesc în simplitatea unei credințe
neprefăcute, toate resursele cerului ni se pun la dispoziție.
e) V.11:22 Publicitatea evangheliei. Orice se face pentru Dumnezeu
în ascultarea credinței nu va rămânea ascuns, ci Domnul are de
grijă ca mărturia a ceea ce se face pentru El să fie făcută publică
și astfel să producă și mai mult bine, și mai multă roadă (și uneori,
într-adevăr, și persecuție). Ceea ce s-a făcut în Antiohia s-a auzit
curând până la Ierusalim, și astfel a fost trimis Barnaba, fiul
mângâierii, la Antiohia, cel prin care apoi s-a înmulțit nespus
roada pentru Dumnezeu.
f) V.11:23-25 Roada unui om credincios. Șederea lui Barnaba a fost
deosebit de fructuoasă, deoarece el era un om „plin de Duhul Sfânt
și de credință”. De asemenea, Barnaba nu a fost unul din cei ce
vor să nu împartă victoria cu nimeni. Dimpotrivă, văzând cu
bucurie înmulțirea ucenicilor în Antiohia, el a hotărât să mai aducă
pe cineva capabil, pentru ca lucrarea de ucenicizare să se facă așa
cum trebuie, și anume l-a adus pe Pavel (Saul) din Tars, cel ce era
hotărât de Dumnezeu, fără știința directă a lui Barnaba, să devină
campionul evangheliei între neamuri. Cât de important este să nu
existe concurență, ci mai degrabă armonie și cooperare, între
lucrătorii cu evanghelia! Exemplul Antiohiei și al lui Barnaba este
grăitor. Putem spune că, practic, aici s-a produs prima trezire
spirituală între neamuri.

II.

Pionieratul Antiohiei în practicarea religiei 11:26 – 13:3

Odată stabilită solid, biserica Antiohiei și-a început viața de aplicare
practică a religiei adevărate primite prin vestirea Evangheliei și prin
învățătura apostolilor. Să studiem desfășurarea și amplificarea acestui
proces așa cum este revelat în textele de studiu.
a) V.11:26 Practica facerii de discipoli. În mod nefericit, în limba
română cuvântul „disciplină” și „disciplinare” au o conotație
preponderent negativă, deși au aceeași rădăcină cu cuvântul
pozitiv „discipol”. Rădăcina comună este cuvântul „discere”, a
învăța. Dacă ar fi să înțelegem corect procesul de ucenicizare și
nu am fi precondiționați de această negativă conotație, ar trebui
să-l numim „Practica disciplinării credincioșilor”, adică a
antrenării lor în mod practic, sub îndrumarea Duhului Sfânt și a
unui credincios ajuns la maturitate spirituală, pentru a ști cum se
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trăiește efectiv viața nouă, viața de credință. Observăm că acesta
a fost un proces de durată în Antiohia, unde Pavel și Barnaba au
zăbovit un an întreg, participând la toate adunările bisericii și
accentuând învățătura la nivel personal (așa se implică în
formularea din text, v.26). Rezultatul a fost colosal, deoarece
credincioșii din Antiohia au ajuns să-l reflecte așa de bine pe
Domnul lor și al nostru, Isus Hristos, încât erau numiți în primul
rând „ucenici (discipoli)” și pentru prima dată li s-a dat acolo
numele de „creștini”, sau „urmăritori ai lui Hristos”, de către cei
din jurul lor, necredincioși. Cei din jurul nostru de multe ori ne
„poreclesc” după ceea ce văd că ne animă în mod sincer și major.
Nouă cum ne spun cei din jur?
b) V.11:27, 28 Practica prorociei. La acest punct, trebuie să fim
foarte atenți cum formulăm ideile, deoarece se pot extrage
doctrine greșite din acest text. Cineva poate întreba pe bună
dreptate de ce o atenție specială la acest punct și nu și la
precedentul? Răspunsul este că punctul precedent (practica
ucenicizării) este susținut de multiple alte texte din celelalte cărți
ale Noului Testament pe când practica prorociei așa cum o vedem
întâmplându-se în Fapte nu mai este afirmată de textele doctrinare
și nici nu o mai vedem întâmplându-se în practica curentă a
bisericilor credincioase. Ce vedem în text ca principiu (și care
rămâne important până în ziua de azi) nu este neapărat egal cu
mecanica aplicării principiului (care nu este prescriptivă ci numai
descriptivă). Astfel, principiul este că atunci când e nevoie,
Dumnezeu trimite credincioșilor Săi înștiințări, într-un fel sau
altul, aceasta fiind un fel de prorocie.
Din Wikipedia: „În sens religios, un profet este un individ care e în
contact cu divinitatea pentru a-i comunica voia altor oameni, servind ca
un intermediar-de-aceeași-natură cu recipienții, livrând mesajele sau
învățăturile divine oamenilor.[1][2] Înștiințările pe care profetul le
transmite sunt numite profeții, și ele comunică – cel puțin în iudaism –
mesaje ce trec dincolo de simpla înțelegere a ghicirilor păgâne, a
prevestirilor, a divinațiilor sau prezicerilor, și care, în mod special în
neviimul Tanakh-ului (Cărțile Profeților Vechiului Testament), atinge și
aspecte de justiție socială.
Pretenția existenței profeților este proferată în multe culturi de-a
lungul istoriei, inclusiv în iudaism, creștinism, islam, filozofia greacă
antică, zoroastrism, maniheism și multe altele. Profeții sunt priviți în mod
tradițional ca având un rol în societate de a produce schimbări datorită
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mesajelor și acțiunilor lor ce adesea comunică dezaprobarea divină față
de comportamentul oamenilor.”
Până și definiția din Wikipedia face o distincție între vrăjitori și
adevărații profeți, recunoscând că nu ghicirea sau prevestirea viitorului
sunt atribuțiile definitorii ale prorocilor, ci mai degrabă și mai ales
transmiterea voii divine către oameni (15:32). În acest sens, se poate
observa cu cât mai importantă este transmiterea prescriptivă a dictatelor și
voinței divine pentru fericirea oamenilor (deoarece îi ajută să învețe să-L
cunoască pe Dumnezeu și să trăiască după o voie plăcută Lui, evitând
astfel intrarea în conflict cu cerul) decât anunțarea viitorului (deoarece
aceasta nu revelează mai nimic despre Persoana și personalitatea divină,
și nici nu convinge/ajută pe nimeni să se schimbe după voia lui
Dumnezeu). Apariția prorocilor în Antiohia și implicația subliminală că au
fost bine-primiți și ascultați revelează faptul că era practica noii biserici să
prețuiască prorocia adevărată. Pe de altă parte, venirea profeților în
Antiohia este descrisă în așa fel încât se sugerează o intenționalitate
intensă, dovedind că ei auziseră de adunarea din loc, și auziseră de bine
(știau că vor fi bineveniți).
c) V.13:1 Practica învățării. În acest verset, nu în mod întâmplător,
sunt puși laolaltă fără o distincție precisă de felul cine era ce,
prorocii și învățătorii prezenți în adunare. Se poate deduce că
pentru profeți practica de a-i învăța pe alții Cuvântul Domnului
era considerată ca una din misiunile lor principale. Se poate
remarca de la ei încoace în istoria multor biserici locale care le-au
urmat că dacă această practică a fost neglijată, s-a ajuns curând la
erezie, prăpăd și distrugere, căci, așa cum spune Scriptura în Osea
4:6 „Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai
lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda și nu-Mi vei mai fi preot.
Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii
tăi!” Uitându-ne la lista de nume, vedem că lipsește Agab, cel
despre care știm sigur că era „profet” (FA 11:27, 28), și în schimb
vedem nume despre care nu știam că sunt incluși între „profeți”
(Barnaba era predicator, Manaen era un om de rang înalt, Saul era
apostolul Pavel, etc.) ceea ce ne arată faptul că titlul de proroc este
aplicat în Noul Testament mai pe larg celor ce predică Cuvântul
lui Dumnezeu și nu „făcătorilor de minuni” sau celor ce „prezic”
viitorul, acțiuni aproape neimportante atunci când sunt comparate
cu vestirea Scripturilor.
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d) V.13:2,3 Practica postului și rugăciunii. Observăm că cei
menționați anterior se îndeletniceau intens cu postul și rugăciunea,
ceea ce semnifică cel mai probabil că ei (fiind „învățători”) îi
învățau și pe alții să facă la fel, aceasta fiind o practică importantă
și curentă a adunării din Antiohia. Să observăm și ce importanță
și impact deosebit a avut această practică, deoarece în urma ei
Dumnezeu le-a vorbit prin Duhul Sfânt, călăuzindu-i în noi
direcții de acțiune pe care biserica trebuia să le urmeze.
e) V.13:3b Practica punerii mâinilor. Este important să observăm
că această practică era curentă în vremea aceea (și ar trebui să fie
și azi, fiind biblică FA 8:18, 1Tim.4:14, 2Tim.1:6, Evr.6:2), ea
fiind felul hotărât de Dumnezeu de transmite binecuvântări
speciale celor puși de o parte pentru anumite slujiri (ordinare în
biserică, daruri duhovnicești, echipare pentru misiune,
binecuvântare, etc.).
f) V.13:3c, 14:27 Practica trimiterii de misionari. Biserica din
Antiohia a primit misiunea de la Dumnezeu, în urma credincioșiei
lor în celelalte slujiri menționate mai sus, de a trimite în mod
sistematic misionari. Cred că ceea ce am urmărit, fără să ne dăm
seama, studiind aceste versete, este o progresie a unei adunări în
apropierea ei de Dumnezeu, de la faza infantilă (de abia formată)
la starea de maturitate (trimiterea de misionari, ca și cum biserica
ar „naște” alte biserici, devenind o biserică-mamă ca să zicem
așa), ceea ce ne arată că semnul maturității depline a unei biserici
este instituirea unei misiuni sistematice (de un fel sau altul) de
slujire în comunitatea din jur (mai largă sau mai restrânsă) prin
vestirea Evangheliei celor ce nu o știu. Parte a acestei practici
sistematice și bune rânduieli în biserică a fost și faptul că
misionarii, la întoarcerea lor, au dat un raport adunării din
Antiohia, întărind sufletele fraților și punându-și astfel slujirea sub
autoritatea bisericii cei trimisese (14:27). Putem spune că aceasta
a fost una dintre primele (dacă nu chiar prima) conferință
misionară cu raport de activitate.
III.

Pionieratul Antiohiei în multiplicare 13:3c-52, 14:21-23

Biserica Antiohiei a fost prima biserică în care s-a procedat la
plantarea sistematică de biserici în regiunile înconjurătoare. Ea a trimis
misionari (cel puțin pe Barnaba și Saul, sau Pavel, dar putem presupune
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că în urma succesului lor misionar și alții au fost trimiși) în jur (Cipru,
Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra, etc.). În fapt, putem spune că biserica
Antiohiei a fost prima care s-a „multiplicat” în mod sistematic, fiind de
presupus că misionari, odată ce reușeau să planteze o nouă biserică, îi
învățau pe noii convertiți aceleași practici de succes ce fuseseră
experimentate în biserica „mamă”.
a) V.13:4 Multiplicare prin călăuzire. Succesul extraordinar al
acestui efort de înmulțire s-a datorat în primul rând faptului că
misionarii umblau călăuziți de Duhul Sfânt. Secretul acestei
călăuziri începe și se sfârșește cu ceea ce a fost deja menționat
anterior în 13:3 și mai târziu replicat în practica noilor biserici
(14:23b), postul și rugăciunea.
b) V.13:6-12 Multiplicare prin confruntarea răului. Pavel și
însoțitorii lui nu s-au dat la o parte atunci când a fost necesar să
înfrunte puterile întunericului. Ei nu au căutat astfel de conflicte
fățișe, dar atunci când au fost atacați cu scopul de a li se smulge
un posibil convertit, ei au apărat adevărul evangheliei cu curaj,
sporind astfel numărul credincioșilor.
c) V.13:13-49 Multiplicare prin predicarea curajoasă și
credincioasă. Altă componentă esențială a adevăratului succes
evanghelistic este comunicarea (predicarea) Cuvântului Sfânt fără
abatere (cu credincioșie) și fără teamă (cu curaj). Scriptura ne
spune că nu există mântuire fără vestirea Scripturilor: Rom.10:1315 „Fiindcă «oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.»
Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor
crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El
fără propovăduitor? Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși?
După cum este scris: «Cât de frumoase sunt picioarele celor ce
vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!»” Este esențial
deci, pe lângă o umblare sub călăuzirea și în puterea Duhului
Sfânt, să avem o bună cunoaștere a Scripturilor, și aceasta este
combinația hotărâtă de Dumnezeu în suveranitatea Sa pentru
stârnirea marilor treziri spirituale (v.13:49).
d) V.13:50-52 Multiplicarea prin bucurie în suferințe și prigoniri.
Aproape că nu există o dovadă mai puternică a autenticității
mesajului evangheliei decât prezența bucuriei în cei ce vestesc și
cei ce au crezut chiar în mijlocul încercărilor. Multe biserici
moderne, furate de ereziile lumii, au uitat cum să se mai bucure în
necazuri și de aceea nici nu mai rodesc pentru Domnul și nu se pot
multiplica. Iac.1:2-4 „Frații mei, să priviți ca o mare bucurie
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când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea
credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și
facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu
duceți lipsă de nimic.” FA 14:22 „...întărind sufletele ucenicilor.
El îi îndemna să stăruie în credență și spunea că în Împărăția lui
Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.”
e) V.14:23 Multiplicare prin instituirea structurilor de
responsabilitate biblice în noile biserici. Noile biserici vor crește
de la sine dacă cei ce le plantează au grijă să nu plece până când
nu ridică frați credincioși maturi din loc ce sunt în stare să
păstorească și să protejeze biserica. Trebuie știut de la bun început
că, în mod sigur și fără abatere, în fiecare biserică nou-născută se
vor strecura curând lupi răpitori căutând să o distrugă, de aceea e
nevoie să existe cât mai curând prezbiteri și diaconi care o pot
veghea și proteja. FA 20:29-31 „Știu bine că, după plecarea mea,
se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma; și se
vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri
stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea
vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, nam încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.”

IV.

Pionieratul Antiohiei în legăturile cu alte biserici

Este interesant felul în care biserica Antiohiei a inițiat primele legături
mai strânse cu biserica din Ierusalim. Dumnezeu a trimis niște proroci în
Antiohia care au vestit o mare foamete mondială, ceea ce a și fost (11:28).
În urma acestei prorocii luată se pare în serios de frații din loc, ei au hotărât
să strângă ajutoare și să le trimită la Ierusalim, având în vedere faptul că
cei din Iudeea erau încă sub persecuție și probabil mai săraci decât frații
din Antiohia (11:29, 30). Relația aceasta s-a amplificat în timp, realizânduse o legătură organică de cooperare, rugăciune și ajutor între cele două
biserici, în premieră, cu efecte benefice extraordinare.
a) V.11:27-30 Nevoi fizice – Prilejul primei legături între biserici.
Așa cum am arătat deja, o nevoie fizică (spectrul foametei) a făcut
biserica din Antiohia (deși formată esențialmente din neamuri) să
întindă o frățească mână de ajutor bisericii din Ierusalim (formată
esențialmente din iudei). Aceasta trebuie să fi avut un impact
deosebit asupra frățietății din Iudeea, deoarece până atunci fusese
aproape de neconceput că neamurile ar putea fi chemate la
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credință, și acum tocmai ele le veneau în ajutor, datorită credinței!
Așa cum e de imaginat, primul contact poate fi dificil, de aceea
primii mesageri ai Antiohiei au fost tot iudei, Barnaba și Saul
(11:30). A se remarca faptul că Dumnezeu a dorit și inițiat acest
contact inter-bisericesc prin trimiterea profeților în Antiohia.
b) V.15:1-3 Nevoi spirituale – Prilejul celei de a doua legături între
biserici. Dumnezeu dorește ca în trupul Domnului Isus, biserica
universală, să existe armonie și viață, de aceea lasă diverse nevoi
în diverse biserici ce nu pot fi suplinite local și care creează nevoia
de cooperare, realizându-se astfel legături organice între
congregații. Astfel, în timp, biserica din Antiohia a ajuns la un
impas teologic pe care la momentul respectiv nu avea autoritatea
să-l rezolve, dar pe care biserica din Ierusalim, având în mijlocul
ei apostolii Domnului Hristos, putea, de aceea s-a și apelat la
ajutorul ei. Impasul respectiv a fost produs de iudaizatorii ce au
venit în Siria și au încercat să schimbe evanghelia primită de
neamuri, afirmând că și ele trebuie să se taie împrejur pentru a
putea beneficia de mântuire. A se remarca:
- Acești iudaizatori nu sunt numiți „frați” de Cuvântul inspirat
al Scripturii, ci dimpotrivă, în contrast cu apelativul „frați” ce
li se aplică în aceeași propoziție credincioșilor din Antiohia,
ei sunt numiți în mod generic „oameni”, dovedind faptul că
nu erau credincioși și că nu veniseră cu gânduri curate ca să
aducă această învățătură (15:1);
- Ei nu erau oameni ai păcii, ci niște certăreți (15:2);
- Ei au avut suficientă putere de persuasiune ca să-i tulbure
pe frați și să-i facă să trimită o solie la Ierusalim pentru ajutor
și direcție.
Acest ultim punct are o mare importanță, deoarece demonstrează
că:
-

-
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Congregația Antiohiei era matură, nu s-a lăsat păcălită, și a
găsit o cale duhovnicească de a rezolva conflictul. O biserică
imatură fie s-ar fi lăsat convinsă de eretici, fie ar fi rezolvat
conflictul într-un mod neduhovnicesc, apelând la violență sau
insultă, și distrugându-și în același timp bunul nume și
reputația neîntinată în comunitate, făcând astfel ca
credibilitatea evangheliei să fie afectată.
Congregația Antiohiei era smerită și nu se considera atotștiutoare, ci căuta cu sinceritate să afle adevărul, chiar dacă el
contravenea părerilor și obiceiurilor locale deja stabilite. O

biserică ne-smerită, chiar posesoare a unui înalt grad de
cunoaștere spirituală, va ajunge la erezie sau legalism,
deoarece nu mai acceptă blânda călăuzire a Păstorului suprem
care permanent îi veghează și încearcă să le corecteze
greșelile doctrinare.
- Congregația Antiohiei era înregimentată, recunoscând
autoritatea Cuvântului Domnului Isus dat apostolilor din
Ierusalim pentru stabilire bisericii universale. O biserică
neînregimentată, chiar posesoare în mare măsură a adevărului
Scripturii, va ajunge să aibă atitudini rebele, deoarece nu mai
recunoaște autoritatea nimănui din afara ei, chiar dacă ar fi
trimis de Domnul.
c) V.15:4-29 Nevoi practice – Prilejul luării de hotărâri doctrinare
cu implicații practice covârșitoare. Conflictul creat nu a fost mic
deoarece putea afecta esențial felul cu trebuia vestită evanghelia
Domnului Isus de atunci încolo. Rezoluția urma să aplice la nivel
foarte practic doctrina mântuirii prin credință și numai prin
credință, și apostolii Domnului s-au dovedit a fi la înălțime
distingând bine voia divină în această privință.
- Mântuirea este prin har prin credință în mod exclusiv (15:9,
11);
- Neamurile care cred nu trebuie să se taie împrejur și nici nu
trebuie să țină Legea ceremonială (15:19, 24, 28a,b);
- Neamurile care cred nu sunt libere să facă orice în numele
credinței, ci trebuie să se ferească de ceea ce este rău, în speță
de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și
de sânge (15:20, 28c, 29).
d) V.15:35 Nevoi congregaționale – Prilejul recunoașterii preoției
universale. În pionierat pentru neamuri, biserica Antiohiei a
recunoscut preoția universală, astfel încât orice bărbat credincios
putea, dacă voia, să vestească evanghelia și să dea învățătură.
e) V.18:23 Nevoi universale – Prilejul recunoașterii marii trimiteri.
Citim în Matei 28:19 că esența marii trimiteri nu este numai acea
de a evangheliza (presupunând expunerea la Cuvânt în vederea
conversiei, fără îndatoriri ulterioare din partea evanghelistului), ci
mult mai mult, de a face ucenici, ceea ce presupune o activitate
susținută în timp, și periodică cronologic, astfel încât cei ce se
predau să și ajungă la o anumită maturitate care să le asigure o
eventuală statornică umblare în credință. Această nevoie a fost
bine recunoscută de biserica Antiohiei și în speță de apostolul
Pavel, astfel încât noile congregații au menținut puternice legături
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cu biserica „mamă” și au primit (lungi) vizite periodice din parte
evangheliștilor pentru întărire, învățătură și zidire spirituală. Orice
alt fel de evanghelizare, deși poate produce „convertiți”, nu va
înregistra o adevărată creștere deoarece esența marii trimiteri nu
este pusă în aplicare.

CONCLUZII
❖ Biserica din Antiohia Siriei a pionierat modelul bisericii între
neamuri în multe aspecte, având deci o importanță istorică
esențială în dezvoltarea bisericii primare universale și lăsând
implicit modele universale și perene de creștere a bisericii spiritual
și numeric, local și geografic.
❖ Congregația Antiohiei a demonstrat cât de important este
pionieratul în domeniul răspândirii Evangheliei; teritorii neatinse,
populații neatinse încă de evanghelie reprezintă terenul cel mai
fertil pentru sămânța Cuvântului.
❖ Adunarea din Antiohia ne-a pus sub ochi provocarea de a nu ne
mulțumi cu o stare de confort neproductiv în congregațiile noastre,
îndemnându-ne peste veacuri să facem hotărâri importante și de
impact legate de adunarea unde participăm și de zona geografică
unde am fost amplasați, în contextul istoric în care ne găsim,
urmând exemplul acestei biserici, pentru a răspândi cu succes
evanghelia.
(L.Murg)
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BISERICILE DIN CIPRU
Fapte 13:4-12, 15:36-39

INTRODUCERE
Insula Cipru a fost prima regiune a Imperiului Roman luată în
obiectiv pentru a fi misionată în mod organizat cu Evanghelia. Cei care au
luat-o în obiectiv au fost misionarii Pavel și Barnaba, ce aveau cu ei pe
Ioan Marcu ca slujitor. Misiunea a fost rezultatul faptului că Biserica din
Antiohia Siriei s-a rugat pentru răspândirea Evangheliei și a fost gata să
asculte de glasul Duhului Sfânt ce a cerut punerea de o partea a celor doi
pentru lucrarea de misionare cu Evanghelia (Fapte 13:2-4).
Textul din Cartea Faptele Apostolilor ce se ocupă cu relatarea
misiunii în insulă arată că mai întâi Evanghelia a fost vestită în orașul
Salamina, după care cei doi au străbătut insula ajungând în cele din urmă
la Pafos, oraș aflat la celălalt capăt al insulei.
Centrul cultural de la Salamina, din timpul Imperiului Roman,
era situat în partea de nord a orașului, unde au fost descoperite, în urma
săpăturilor arheologice, un gimnaziu, un teatru, un amfiteatru, un stadion
și băi publice. La începutul secolului IV, orașul a fost distrus de o serie de
cutremure, dar Constantin al doilea a ajutat la reconstrucția sa, drept pentru
care orașul s-a numit Constantia. Mai târziu orașul a decăzut datorita
aluviunilor care au blocat portul, iar apoi a fost abandonat în timpul
invaziunilor arabe din secolul VII. Din perioada bizantină se păstrează
biserica Sf. Epifanos (367-403), care conținea un baptistier cu apa încălzită
de izvoare calde. Această biserică a fost distrusă în secolul în secolul VII
și înlocuită de o alta, mai mică, mai spre sud.
În prima sa călătorie misionară, apostolul Pavel, împreună cu
Barnaba (de proveniență din Cipru, conform FA 4:36) au plecat din
Antiohia (Siria) și au ajuns la Salamina și au predicat Evanghelia în
sinagogă, apoi în toată insula. Tradiția spune că Barnaba a predicat în
Alexandria și Roma și a fost ucis cu pietre în Salamina pe la 61 î.H.

OBIECTIVE
•
•

Să observam că noi biserici pot apare (la fel ca și cele din Cipru) ca rezultat
al rugăciunii și postului; așa pot fi plantate Biserici și în vremea noastră;
Să analizam cum Duhul Sfânt lucrează pentru ca ucenicii să îndeplinească
„Marea Trimitere”;
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•

Să observăm acțiunile, consecințele și „obstacolele” în lucrarea Evangheliei.

SCHIȚA
I.
II.
III.
IV.

Începuturile Bisericilor din Cipru (FA 11:19-24)
Predicarea implică dedicare, pregătire, plecare la drum;
Obstacol schimbat în binecuvântare: Pavel înfruntă pe vrăjitorul Elima;
Proconsulul crede Cuvântul.

ANALIZA
I.

Începuturile Bisericilor din Cipru (FA 11:19-24)
Orice lucru, în afară de Dumnezeu, își are începutul său.
❖ Credincioșii din Cipru și Carena (erau dintre cei împrăștiați după episodul
cu Stefan), care au predicat Evanghelia și grecilor în Antiohia: îndrăzneala
de a încerca lucruri noi și curaj de a persevera, de a fi parte din ceva care
nu s-a mai făcut înainte, ceva ce poate fi controversat; ei s-au gândit mai
mult la cei care aveau nevoie să audă Evanghelia decât la ei și la lucrarea
altor credincioși!
❖ Dumnezeu a dat înțelepciune lui Sergius Paulus și l-a făcut să ajungă
proconsul; Dumnezeu este și în controlul istoriei, administrației și
politicii!
❖ Domnul a pus într-o biserică existentă, mare (Antiohia – unde pentru prima
data li s-a dat ucenicilor numele de creștini), profeți și învățători: Barnaba,
Simeon, Luciu din Carena, Manaen, Saul; Biserica s-a rugat pentru
extinderea lucrării lui Dumnezeu, a receptat dorința Duhului Sfânt, i-a
binecuvântat și i-a lăsat să plece.
Predicarea implică dedicare, pregătire, plecare la drum
Duhul Sfânt, care produce pocăința, nașterea din nou și
ascultarea de Dumnezeu, nu te lasă să stai neroditor. Din moment ce noi
înșine am fost salvați, mântuiți și răscumpărați cu un preț atât de mare și
din moment ce știm ce urmează în planul Dumnezeu, unul din lucrurile
care trebuie să ne caracterizeze este să grăbim venirea Domnului! Pe lângă
chemarea la sfințenie, chemarea la a vesti Evanghelia este una ce trebuie
recunoscută de fiecare credincios și în virtutea ei să proclame Vestea Bună
a mântuirii prin Domnul Isus. Evanghelizarea este un privilegiu oferit
tuturor credincioșilor. Oare putem neglija această datorie când în închinare
rostim în rugăciunea Tatăl Nostru, „vie împărăția Ta”?
II.
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Obstacol schimbat în
binecuvântare: Pavel înfruntă pe
vrăjitorul Elima
Cuvântul Domnului dă autoritate apostolului să comande duhurile rele.
• Acest magician nu era „pe față” împotriva evangheliei, ci el strâmbă
calea credinței. De cine ne amintește?
• Interesant că Dumnezeu, prin Pavel care a fost orbit și el la apariția
Domnului Isus, aduce orbirea vrăjitorului.
III.

IV.

Proconsulul crede Cuvântul.
În mod natural, ne-am fi așteptat ca toți să fie mirați de minunea
înfăptuită de Pavel și de puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, și am putea
considera că minunea a adus pe alții la credință. Interesant însă, Biblia ne
spune că proconsulul a crezut Cuvântul Domnului.

CONCLUZII
1. Dumnezeu lucrează cu oamenii.
2. Când credincioșii ascultă, Dumnezeu face minuni.
3. Și oamenii înțelepți (profesori, politicieni, administratori, manageri, etc)
pot fi câștigați de Domnul la credință.
4. Nici un credincios nu poate să se ascundă: fie va fi folosit pentru
apropierea altora de Domnul fie pentru îndepărtarea lor de Dumnezeu. Tu
din care categorie ești?
(V.Filip)
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BISERICILE DIN PAMFILIA ȘI PISIDIA (PERGA
PAMFILIEI, BISERICILE GALATIEI –
ANTIOHIA ȘI ICONIUM)
Texte de citit: FA 13:13-52; 14:1-5, 21-25; Epistola către Galateni
Verset de Aur: În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga Iudeilor,
și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de Iudei și de Greci au
crezut. Fapte 14:1
Îndreptățiți prin har, nu prin lege
Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, și
prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morți, și toți frații cari sunt
împreună cu mine, către Bisericile Galatiei: Har și pace vouă de la
Dumnezeu Tatăl, și de la Domnul nostru Isus Hristos! El S-a dat pe Sine
însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după
voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor!
Amin.

INTRODUCERE
Chiar înainte ca Hristosul înviat să se întoarcă în cer, El le-a spus
ucenicilor Săi: „Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt
peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și
până la marginile pământului." (Fapte 1: 8). Primii creștinii au proclamat cu
îndrăzneală pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în primul rând poporului
Israel. Mii de locuitori din Ierusalim au răspuns la Evanghelie.
Când persecuția din partea autorităților evreiești i-a împrăștiat din
Ierusalim, "vestea lor bună", Evanghelia, s-a împrăștiat cu ei, deoarece au
început să propovăduiască în acele provincii unde s-au împrăștiat, în primul
celor care au îmbrățișat deja credința evreiască. Neamurile - au fost evitate
pentru o vreme (evreii având prejudecata că cei dintre Neamuri sunt necurați)
până când Dumnezeu Însuși le-a arătat că prin credința în Domnul Isus și cei
dintre Neamuri făceau parte din poporul Său ales. Din Iudeea credința a trecut
la Samaria, apoi prin famenul din Etiopia în Africa, prin sutașul roman
Corneliu la Neamuri, etc.
Biserici mixte cu Iudei și Neamuri au apărut curând în întregul Imperiu
Roman. Pe parcurs de patruzeci de ani, alte centre urbane au înlocuit
Ierusalimul ca punct focal al Bisericii (Antiohia Siriei). În primul secol
majoritatea creștinilor timpurii erau evreii care au crescut sub influența
obiceiurilor și legilor religioase ale iudaismului. Dar când acești evrei au
început să-L urmeze pe Hristos, relațiile lor cu Dumnezeu s-au schimbat. Au
ajuns la un alt nivel de maturitate spirituală, deoarece au primit o revelație
specială a lui Dumnezeu prin Hristos.
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Apostolul Pavel a început prima călătorie misionară în jurul anului A.
D. 46 după ce Dumnezeu a descoperit bisericii din Antiohia siriană să-i
trimită pe Pavel și pe Barnaba pentru o lucrare misionară specială. Pavel și
Barnaba au început călătoria lor spre insula Ciprului. Începând din orașul estic
Salamis, ei au proclamat Evanghelia din sinagogă în sinagogă în timp ce se
deplasau spre orașul de vest, Pafos.
Din Cipru, Pavel și Barnaba au plecat la Perga și apoi au plecat spre
Antiohia, în regiunea Pisidia, care în acea vreme făcea parte din provincia
romană Galatia (sud). După ce l-au auzit pe Pavel predicând Evanghelia în
sinagogă, mulți dintre evrei au răspuns pozitiv. Dar într-o săptămână, evreii
necredincioși au instigat orașul împotriva lui Pavel și Barnaba și aceștia au
fost nevoiți să fugă din oraș.
Din Antiohia Pisidiei, Pavel și Barnaba s-au mutat mai departe spre est
în provincia Galatia și s-au oprit mai întâi în orașul Iconium. Când au predicat
acolo în sinagogă, mulți Evrei și mulți dintre Neamuri au venit la credință, dar
biserica nu a fost stabilită pentru că Pavel și Barnaba au părăsit repede orașul
când necredincioșii Iudei au plănuit să-i ucidă.
Următoarea lor oprire a fost orașul Listra, unde Pavel a reușit să
înceapă o altă biserică. În Listra, Pavel a vindecat un om care a fost bolnav
de la naștere. Când locuitorii orașului au văzut această minune, ei l-au
numit pe Pavel - Zeul Hermes- și Barnaba l-au numit- Zeus. Ei au încercat
să ofere sacrificii misionarilor, dar Pavel și Barnaba au explicat că sunt
simpli oameni muritori. Ulterior, unii evrei necredincioși au sosit din
Iconia și au reușit să-i influențeze pe cetățenii din Listra împotriva lui
Pavel și Barnaba, dar Dumnezeu i-a cruțat viața lui Pavel, și acesta s-a
mutat din nou. Pavel și Barnaba au călătorit spre est în Licaonia, până la
Derbe, unde mulți oameni sau întors la Hristos. În Derbe, Pavel are, în cele
din urmă, timp să organizeze biserica prin numirea bătrânilor.

OBIECTIVE
•
•
•

De a avea o clară înțelegere că mântuirea vine prin credință și nu
prin păzirea Legii
De a cunoaște cauzele nefaste ale legalismului
De a încuraja pe cei mântuiți să își fundamenteze viața pe o
doctrină corectă

CONTEXTUL ISTORICO-GEOGRAFIC
Regatul (etnic) antic al Galatiei era situat în partea de Nord a
marelui podiș interior al Asiei Mici (Anatolia) și includea o parte mare a
văii râului Halis. O explozie de populație în Europa centrală a dus la o
migrare a galilor în această zonă în timpul secolului al 3-lea î.H.
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Deși nu au constituit niciodată majoritatea, galii au obținut stăpânirea și
au domnit peste mai multe triburi de frigieni și cappadocieni.
În cele din urmă galii s-au împărțit în trei triburi, fiecare locuind într-o
zonă separată: trokmii s-au așezat în partea de Est care se învecina cu
Cappadocia și Pont, având drept capitală orașul Tavium; tolistobogii au
locuit în partea de Vest, învecinată cu Frigia și Bitinia, având ca oraș
principal Pessinus; tektosagii s-au așezat în zona centrală și au avut ca oraș
principal Ancira.
În anul 64 î.H. Galatia a devenit stat vasal al Romei și după
moartea lui Amyntas, ultimul ei rege, a primit statut deplin de provincie
romană (25 î.H.) Noua provincie Galatia a inclus nu numai vechiul
teritoriu etnic ci și părți din Pont, Frigia, Licaonia, Pisidia, Paflagonia și
Isauria. În provincia Galatia se aflau orașele pe care le-a evanghelizat
apostolul Pavel în prima sa călătorie misionară, adică, Antiohia și Iconium,
(Faptele Apostolilor 13-14). Cele două orașe fuseseră romanizate de
împăratul Claudius. Un număr mare de romani, greci și evrei au fost atrași
în aceste centre populate datorită poziției lor geografice strategice.
Din relatarea din Faptele Apostolilor 13-14 este clar că Pavel a
vizitat partea de Sud a Galatiei și a înființat biserici acolo. Există o
probabilitate că Apostolul Pavel ar fi făcut misiune și în partea de Nord a
Galatiei. Există două texte care au fost folosite pentru a sugera o asemenea
misiune. Primul dintre ele (Faptele Apostolilor 16:6) afirmă: „Au trecut
prin ținutul Frigiei și Galatiei”. Cei care propun teoria Galatiei de Nord
interpretează „Frigia" ca fiind teritoriul în care erau situate Antiohia și
Iconium, în timp ce „Galatia" se referă la zona geografică sau la regatul
etnic cu același nume. Ramsay, însă, consideră că expresia ten Phrygian
kai Galatiken choran este un termen compus care descrie o singură zonă regiunea frigiano-galatică. Cuvântul chora, „teritoriu" a fost cuvântul
oficial folosit pentru a descrie una dintre așa numitele regiuni în care erau
împărțite provinciile romane.
O parte a vechiului regat al Frigiei făcea parte din provincia
romană Galatia iar o altă parte era inclusă în provincia Asia. Astfel,
Faptele Apostolilor 16:6 se referă la părțile din Frigia care au fost integrate
în provincia romană Galatia. Această interpretare este sprijinită de
afirmația care urmează în relatarea din Faptele Apostolilor: „Au fost opriți
de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia". Se pare că intenția grupului
misionar a fost să meargă direct spre Vest din Antiohia Pisidiei, intrând în
provincia Asia. În schimb, ei au mers spre Nord, către Bitinia, traversând
numai o parte a Asiei.
În celălalt pasaj din Faptele Apostolilor 18:2, ordinea cuvintelor
este inversată: „A plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și al
Frigiei, întărind pe toți ucenicii". „Ținutul Galatiei" probabil că este aici
„Licaonia galatică numită astfel pentru a o deosebi de Licaonia răsăriteană
care nu se afla în provincia Galatia, ci în teritoriul regelui Antiohus.
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Prin urmare, „Frigia" probabil că includea Frigia galatică și cea asiatică,
întrucât în această împrejurare nu a existat nici o interdicție care să-l
împiedice pe Pavel să predice Cuvântul în Asia.
În nici unul dintre aceste pasaje din Faptele Apostolilor nu pare să
existe vreun motiv puternic pentru a crede că termenul „Galatia" se referă
doar la Galatia de Nord. Este puțin probabil ca Pavel să fi vizitat regatul
vechi de la Nord și este și mai puțin probabil ca el să fi desfășurat acolo o
misiune extensivă (Galateni 4).
În timpul lui Pavel, Galatia era numele pentru întreaga provincie
romană, care se întindea de la Pont în nord, până la Pamfilia în sud. Toți
rezidenții întregii provincii erau numiți galateni, indiferent de originea lor
etnică, astfel că este normal ca Pavel să fi clasificat bisericile fondate de el
după numele provinciilor în care erau situate: „Bisericile din Asia”
(1Corinteni16:19); „Bisericile din Macedonia” (2 Corinteni 8:1) sau „Ahaia”
(2Corinteni 9:2).
Prin urmare era natural ca Pavel să se refere la bisericile din
Antiohia Pisidiei, Iconium, Listra sau Derbe (toate orașe din cadrul
provinciei romane Galatia), ca „Bisericile din Galatia” și să se raporteze
la membrii acestor biserici ca fiind galateni.
Termenul „Galatia" mai apare de trei ori în Noul Testament: 2
Timotei 4:10 (care are ca variantă și „Galia") și 1 Petru 1:1 se referă
aproape cu certitudine la provincia romană, în timp ce alegerea pentru 1
Corinteni 16:1, „bisericile Galatiei", depinde de punctul de vedere adoptat
cu privire la pasajele discutate mai sus.

SCHIȚA LECȚIEI
A. Fondarea bisericilor – Consolidarea doctrinei
B. Falsificarea doctrinei – Confuzia în biserici
C. Fortificarea bisericilor – Corectarea doctrinei

ANALIZA LECȚIEI
A. Fondarea bisericilor – Consolidarea doctrinei
Începutul credinței în provinciile Galatiei și Frigiei este relatat de
evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor :
Din Perga și-au urmat drumul înainte, și au ajuns la Antiohia din
Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos….. În
Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui
Dumnezeu. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și
preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete
viața vecinică, au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara.
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Una dintre marile lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut prin prima
călătorie misionară a lui Pavel a fost să aducă pe mulți oameni dintre
neamuri la Hristos. Spre surprinderea lui Pavel, majoritatea evreilor din
Pisidia au respins Evanghelia. Când Pavel s-a confruntat cu această largă
opoziție, a ajuns să-și dea seama că Dumnezeu dorea ca el să se
concentreze asupra atingerii Neamurilor:
Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: "Cuvântul lui Dumnezeu
trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiți, și singuri vă judecați
nevrednici de viața vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. Căci așa nea poruncit Domnul: "Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci
mântuirea până la marginile pământului." Fapte 13: 46-47).
Acest pasaj arată o schimbare majoră în lucrarea lui Pavel. Ca evreu, el a
dat în mod firesc prioritate evanghelismului direcționat spre Evrei. Dar
reacțiile lor negative la Evanghelie l-au convins pe Pavel că Dumnezeu îl
chema să ajungă la Neamuri. Și lucrarea aceasta a fost realizată cu mult
succes. La Iconium, Pavel și Barnaba au mers ca de obicei în sinagoga
evreiască. Acolo au vorbit atât de eficient încât mulți evrei și neamuri au
crezut ( În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga Iudeilor, și au vorbit
în așa fel că o mare mulțime de Iudei și de Greci au crezut. Fapte 14:1).
Într-un mod similar, în Fapte 14:27, Luca a arătat cum Pavel a rezumat
prima călătorie misionară, spunând că „Dumnezeu ... a deschis ușa
credinței Neamurilor”. Dar afluxul de Neamuri a cauzat de fapt probleme
grave în Galatia, de către falșii evrei, de către iudaizatori.
Galatenii nu au negat niciodată dumnezeirea lui Hristos, crucea lui
Hristos sau învierea lui Hristos. Ei doar (influențați de iudaizatori) au
adăugat la simplitatea elementelor evanghelice elemente din Legea
mozaică. Aceasta a fost greșeala gravă până la punctul în care Apostolul
Pavel îi corectează!
Pavel susține imuabilitatea Evangheliei indiferent cine sunt sau vor fi
cei ce vin cu adăugiri care să îi altereze conținutul. El a spus că, chiar dacă
un înger din paradis sau el însuși ar propovădui ceva diferit, să fie anatema.
B. Falsificarea doctrinei – Confuzia în biserici
Evoluția în timp a Bisericii – Intervenția iudaizatorilor în bisericile
Galatiei: La foarte puțin timp după ce Pavel și Barnaba au părăsit aceste trei
orașe, au aflat cu durere că deja pe urmele lor au venit iudaizatorii care au
provocat dezbinare în biserici. Poziția lor era că creștinii trebuie să țină și
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Legea lui Moise ca să fie mântuiți. Aceștia se credeau ucenicii lui Isus și
pretindeau că ar fi trimiși de biserica din Ierusalim, fapt ce nu era adevărat.
În bisericile din Galatia, învățătorii falși au instruit pe galateni să se
bazeze pe propriile lor eforturi umane de a trăi în neprihănire. Ei nu au
realizat marea binecuvântare a Duhului Sfânt pe care Hristos a promis-o,
când urma să inaugureze veacul care va veni. Ca răspuns, Pavel a amintit
galatenilor că aceia care aparțin lui Hristos posedă deja Duhul Sfânt în
plinătatea puterii sale. Când urmașii lui Hristos se bazează pe puterea
Duhului, El produce în ei roadele neprihănirii.
Astfel, Pavel fiind îngrijorat de creștinii din Galatia, cu riscul vieții,
împreună cu Barnaba, s-a întors în fiecare dintre orașele în care plantaseră
biserici. Ei au întărit bisericile și le-au explicat din nou bazele pe care se
primește mântuirea. Creștinii trebui să stea tari pe poziția de libertate în
Hristos și să nu se mai plece sub jugul robiei.
Din Antiohia Pisidiei, misionarii s-au întors pe coastă, predicând în
orașele Perga și Atalia. Și din Atalia, au navigat înapoi spre Antiohia
Siriană. În Epistola către Galateni, Pavel s-a referit la timpul său petrecut cu
bisericile din Galatia. Se presupune că el a scris această epistolă la foarte
puțin timp după prima călătorie misionară. Dar este important să reținem că
epistola către Galateni nu menționează întâlnirea bine cunoscută a
apostolilor din Ierusalim înregistrată în Fapte 15, care au avut loc mai târziu.
Adunarea din Ierusalim a abordat câteva dintre aceleași probleme ca
și scrisoarea lui Pavel adresată Galatenilor. E evident că Pavel ar fi apelat
la această adunare pentru a-și susține poziția din Epistola către Galateni
dacă adunarea ar fi avut deja loc în momentul în care scria Epistola.
Așadar, pare probabil că el a scris Epistola către Galateni în anul 48 d.H.
în decurs de un an, după ce a părăsit Galatia, dar înainte de a fi avut loc
Consiliul de la Ierusalim.
Învățătorii falși
Până la prima călătorie misionară a lui Pavel, biserica creștină era
predominant evreiască. Biserica primară a început în Ierusalim și a ținut
ferm la această identitate evreiască. Ca urmare a afluxului de Neamuri au
apărut tot felul de probleme teologice și practice. Oare Neamurile trebuie
să adopte tradițiile evreiești? Trebuiau oare să țină Legea lui Moise?
Aceste tipuri de întrebări au dat naștere unor învățători falși în Galatia.
Acești învățători Evrei au venit cu propriile lor căi de a trata Neamurile în
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Biserică, susținând, printre altele că credincioșii dintre Neamuri trebuie să
se taie împrejur.
În timpul călătoriei sale misionare, Pavel nu aplică circumcizia
credincioșilor dintre neamuri (în afară de Timotei, care avea tată grec, dar
mamă evreică), deoarece Evanghelia harului cerea doar credință, dar în
absența lui, învățătorii falși învățau exact opusul. Pavel era conștient că
Dumnezeu a cerut circumcizia pentru Israel, de aceea nu s-a opus
circumciziei pentru evrei (vezi cazul lui Timotei). Dar în Galatia
iudaizatorii cereau ca circumcizia să fie aplicată celor dintre Neamuri care
crezuseră în Domnul Isus. Lucrul acesta devenise o chestiune foarte
serioasă pe care Pavel nu o putea ignora. Cerința circumciziei pentru cei
dintre Neamuri reprezenta o deviere gravă de la Evanghelia creștină.
În primul rând, ei negau suficiența morții și învierii lui Hristos pentru
mântuire; în al doilea rând, ei demonstrau prin învățătura lor că pun
accentul pe puterea cărnii; și în al treilea rând, au dus la schisma
credincioșilor din Bisericile Galatiei.
Au existat mulți iudaizatori care au vrut să întoarcă primele progrese
ale Evangheliei în folosul propriilor lor scopuri. Ei mergeau pe urmele lui
Pavel și ai altor misionari, încercând să "îndoaie" pe noii convertiți la căile
lor de gândire „evreiască".
C. Fortificarea bisericilor – Corectarea confuziei
Pavel a răspuns foarte repede și în mod direct la atacurile nefaste a
acestor impostori prin faptul că a stabilit în mod clar autoritatea sa
apostolică și astfel a reafirmat Evanghelia pe care a propovăduit-o.
Pana lui Paul a sângerat cu pasiune, pe măsură ce scria această
scrisoare. Credincioșii Bisericilor Galatiei începuseră să se îndepărteze de
la adevărul Evangheliei pe care Pavel a împărtășit-o inițial cu ei. El îi
mustră și corectează învățăturile false și credințele care într-un așa scurt
timp au pus stăpânire pe inimile credincioșilor de acolo.
Exista un grup de învățători din Galatia care pretindeau că sunt ucenici
ai apostolilor (a celor doisprezece). Ei au susținut că au mai multă
autoritate decât Pavel pentru că "au învățat adevărul" direct de la apostolii
originali. Dar au înțeles greșit adevărul, deoarece erau convinși că
circumcizia era încă necesară și astfel au răstălmăcit adevărul pe care
Pavel l-a împărtășit și au convins Bisericile din Galatia să înceapă să
respecte și Legea și învățăturile lui Hristos.
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Paul era supărat știind că apostolii nu erau de acord cu mesajul pe care
acești "discipoli ai apostolilor" îl predicau! El le-a arătat în detaliu că prin
introducerea unor cerințe suplimentare pentru justificare (de exemplu,
lucrări ale Legii), adversarii săi au pervertit Evanghelia harului și, dacă nu
ar fi împiedicați, ei vor aduce pe cei convertiți inițial de Pavel în robia
legalismului. Apostolul Pavel postulează clar că toți oamenii sunt
îndreptățiți prin credință și numai prin credință (Galateni 2:16), și că prin
credință trebuie să trăiască noua lor viață în libertatea Duhului. Apostolul
Pavel îi atenționează pe Galateni:
O, Galateni nechibzuiți! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor
cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? Gal 3:1
Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui
Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt
unii oameni cari vă tulbură, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui
Hristos. Galateni 1:6-7
Iar în Galateni 5:7-8, Ap Pavel le scrie: Voi alergați bine: cine v-a tăiat
calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel
ce v-a chemat.
Cei ce le-au tăiat calea erau așa numiții "iudaizatorii" pentru că au vrut
să iudaizeze pe credincioși - să-i facă evrei, precum și creștini. Ei au venit
chiar în Antiohia Siriei, unde Pavel și Barnaba se reîntorseseră din prima
lor călătorie misionară (Fapte 14:26-28) și învățat pe convertiții dintre
neamuri ... și ziceau: Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui
Moise, nu puteți fi mântuiți" (Fapte 15:1).
Aceștia au angajat pe Pavel și pe Barnaba într-o discuție și dezbatere
aprinsă, ceea ce a determinat pe frații din Biserica Antiohiei Siriei să
detașeze pe Pavel și Barnaba (alături de alți credincioși) la Ierusalim spre
a se edifica în privința poziției apostolilor referitor la această chestiune.
Știm care a fost decizia Consiliului de la Ierusalim (Fapte 15).
Ca răspuns la situația creată de iudaizatori în bisericile Galatiei, Pavel
scrie epistola către Galateni unde abordează teme majore ca:
1. Relația dintre legea lui Moise și Evanghelia lui Isus Hristos - Cea mai
mare parte a epistolei se ocupă de acest subiect (vezi Gal. 1-4). Pavel
subliniază că îndreptățirea nu vine „prin faptele Legii [lui Moise]", ci
prin Evanghelia lui Isus Hristos. (Galateni 2:16,)
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2. Insuficiența argumentelor iudaizatorilor. El le reamintește celor din
Galatia despre Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, că acesta a primit
promisiunile Domnului înainte de legea lui Moise (Galateni 3: 16-19).
„Legea [lui Moise] a fost învățătorul nostru pentru a ne aduce la
Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credință" (Galateni 3:24).
3. Contrastul dintre faptele cărnii și roadele Duhului - Apostolul
avertizează biserica asupra rezultatelor urmăririi poftelor firii
pământești: "Cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui
Dumnezeu." (Gal 5:16 -21). Roadele care trăiesc în spiritul adevărat
al Evangheliei, adică "iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare,
blândețe, bunătate, credință, blândețe, înfrânarea poftelor" (Galateni
5: 22-23) efectele legii lui Moise.
4. Legile recoltei: "Nu vă înșelați; Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci
cine seamănă în firea pământească va secera în firea
pământească"(Galateni 6: 7). Implicația este că dacă încercăm să
trăim duhovnicește prin prevederile Legii, de fapt semănăm în fire și
vom culege faptele firii pământești. Dar dacă ne bizuim pe credință
semănăm în Duhul și vom recolta roadele Duhului.

CONCLUZIE
În această lecție am văzut cum Pavel a răspuns la problemele care au
apărut în bisericile din Galatia datorită influenței iudaizatorilor. Am explorat
esența doctrinei lor, apoi conținutul scrisorii lui Pavel către Galateni și, în
sfârșit, am văzut cum Pavel a prezentat în detaliu doctrina mântuirii prin
credință numai.
Epistola către Galateni este un studiu apologetic elocvent și
energic pentru apărarea adevărului Evangheliei Noului Testament potrivit
căruia oamenii sunt îndreptățiți prin credința în Isus Hristos. De asemenea,
Epistola explică faptul că suntem sfințiți nu de faptele Legii, ci de
ascultarea care vine din credința în lucrarea lui Dumnezeu pentru noi, prin
harul și puterea lui Hristos și a Duhului Sfânt.
(N.Sinitean)
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BISERICILE CILICIEI ȘI LICAONIEI
Text studiu: F.A.9:30, 11:25-26, 14:6-23, 16:1-5; 2 Tim.3:10-11
Cuvântul de aur: F.A. 16:4-5 „Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați
să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile
se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi.”

INTRODUCERE
Cilicia și Licaonia au fost două provincii din Asia Mică, așezate
geografic în partea central sudică și sud – estică a acesteia, teritorii care
aparțin astăzi de Turcia. Cilicia era alcătuită din mai multe orașe: Tars,
capitala provinciei și de asemeni orașul natal al apostolului Pavel, F.A.
21:39; 22:3; 23:34, Seleucia Traheotis și Issus. Cu toate că nu avem
descrisă o biserică din această provincie, în F.A. 15:23, 41, sunt
menționate bisericile Ciliciei și frații dintre neamuri care formau acele
biserici. La un moment dat al istoriei, Cilicia a fost renumită în prelucrarea
părului de capră, din care se făceau atât articole de îmbrăcăminte cât și foi
de cort, industrie care a fost îmbrățișată și de apostolul Pavel.
Licaonia la rândul ei avea în componență Listra, Derbe, Laranda
și Iconia. Apostolul Pavel a străbătut aceste două provincii în toate cele
trei călătorii misionare, propovăduind Evanghelia și formând grupuri de
credincioși care au dus la formarea bisericilor în aceste ținuturi.

OBIECTIVE
1. Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu în lucrare, indiferent de
modul în care vrea El să ne folosească, individual sau în echipă.
2. Să ne reamintim de marea trimitere, de a face ucenici din toate
neamurile învățându-i să păzească tot ce ne- a poruncit Domnul Isus.
3. Să fim conștienți de faptul că lucrarea Domnului are parte de opoziție,
care de cele mai multe ori atrage suferința.

SCHIȚA LECȚIEI
I.
II.
III.

Coaliția
Expediția
Opoziția

ANALIZA
I.

Coaliția

În lucrarea de propovăduire a Evangheliei, Dumnezeu se folosește de
oameni, în mod individual, sau în echipa. Privind la cele trei călătorii
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misionare ale apostolului Pavel în care au fost incluse și bisericile Ciliciei
și Licaoniei constatăm că de fiecare dată acesta a fost însoțit de oameni pe
care Dumnezeu i-a format și pregătit pentru această lucrare.
a. Apostolul Pavel
Descendent al unei familii de Evrei mutați în localitatea Tars din
provincia Cilicia, Asia Mică, acesta revine în Israel pentru studii și
înrolarea în sistemul religios evreiesc, în care activează o anumită perioadă
de timp, până când devine un urmaș a lui Christos, printr- o vedenie
Dumnezeiască.
b. Barnaba
A fost descendentul unei familii de leviți, așezați în Cipru, al cărui nume
înseamnă „fiul mângâierii”. Acesta era verișorul evanghelistului Marcu, pe
care l-a avut ca partener de lucrare în prima călătorie misionară alături de
apostolul Pavel. Mai știm despre Barnaba că locuia la Ierusalim, deoarece
la începutul bisericii din Ierusalim este menționat în apropierea cercului de
apostoli și contribuind financiar la nevoile primilor creștini F.A.4:36-37. Pe
plan spiritual Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință
și o personalitate proeminentă în cercul lărgit al ucenicilor (F.A.11:22).
Barnaba a fost agentul de legătură dintre cei 12 apostoli și proaspătul
convertit Saul, și în același timp primul care i-a dat credit luându-l cu el în
misiune pentru un an de zile în Antiohia (F.A.11:26).
c. Ioan Marcu
Provenea dintr-o familie înstărită, care se presupune că după
asimilarea averilor într-o țară străina s-a întors la Ierusalim, în centrul
națiunii și religiei evreilor, unde aveau o casă destul de încăpătoare pe care
au pus-o la dispoziția întâlnirilor primilor creștini (F.A. 12:12). Pe mama
sa o chema Maria, iar tatăl se presupune că murise. Așa cum menționam
mai sus, el era verișorul lui Barnaba. Datorită întâlnirilor ucenicilor care
aveau loc în casa părinților săi, Marcu se pocăiește în interacțiunea cu
Petru (1 Petru 5:13). Marcu participă la prima călătorie misionară a lui
Pavel și Barnaba ca slujitor, însă în plină campanie evanghelistică acesta
decide să se întoarcă la Ierusalim. Speculațiile comentatorilor pe seama
motivului întoarcerii sale sunt vaste, însă unul pare a fi plauzibil, acela al
mântuirii Neamurilor doar prin credință, fără ritualurile evreiești. Marcu
este ales de Barnaba pentru a-l însoți pe el și pe Pavel în cea de-a doua
călătorie misionară, însă Pavel se opune acestei idei. În urma acestui fapt
Pavel și Barnaba sunt nevoiți să se despartă pentru a forma două echipe,
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unde Barnaba ia pe Marcu și pleacă în Cipru, iar Pavel i- a pe Sila și
pornește spre Cilicia și Licaonia.
d. Timotei
Un descendent al unui tată Grec și unei mame evreice, pe nume
Eunice, care locuia la Listra, pe care Pavel îl întâlnește în cea de-a doua
călătorie misionară, ca un convertit din prima sa vizită în acele ținuturi,
fiind vorbit de bine de frații din Listra și Iconium. Timotei este cooptat în
echipa misionară și-l va însoți pe Pavel în a doua călătorie, a treia și chiar
și la Roma (Filipeni 2:19-23, Filimon 1:1), fiind ordinat ca păstor al
bisericii din Efes.
II.

Expediția

Cilicia și Licaonia au fost parte a traseului lui Pavel în toate cele trei
expediții misionare. Aceste campanii evanghelistice au avut rolul de a:
a. Propovădui Evanghelia
Pavel împreună cu echipa sa misionară predicau Evanghelia în
sinagogile evreilor, iar acolo unde acestea nu existau, ei predicau la
grupurile de oameni adunați la un loc. Efectul predicării a fost acela că
mulți oameni au crezut, devenind astfel ucenici, iar bisericile sporeau la
număr din zi în zi (F.A. 14:1 și 21, 16:5).
b. Întări ucenicii în credință
În Iconia Pavel și Barnaba au rămas mai multă vreme, timp în care
aprofundau Cuvântul, iar Domnul îngăduia să se facă semne și minuni prin
mâinile apostolilor, pentru confirmarea mesajului (F.A.14:3). În același
timp îi învăța pe noii convertiți să păzească hotărârile Consiliului de la
Ierusalim și astfel bisericile se întăreau în credință (F.A.16:4-5).
c. Recruta oameni în lucrare
În urma propovăduirii și învățăturii dată de Pavel și Barnaba în Cilicia
și Licaonia s-au evidențiat mai mulți credincioși destoinici pentru lucrarea
Domnului. Doi dintre aceștia sunt menționați, Timotei din Listra și Gaiu
din Derbe, pe care îi găsim însoțindu-l pe Pavel în cea de-a treia călătorie
misionară (F.A.16:1-2, 20:4).
d. Organiza bisericile nou plantate
Pe măsură ce oamenii răspundeau afirmativ la Cuvântul Evangheliei
și numărul ucenicilor creștea, Pavel împreună cu colaboratorii săi au
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început să ordineze oameni care să fie în stare să învețe și să coordoneze
lucrarea în bisericile nou formate (F.A.14:23).
III.

Opoziția

Lucrarea Domnului a fost dintotdeauna atacată și întâmpinată cu
opoziție, cu preponderență atunci când Cuvântul este semănat în inimile
oamenilor pentru prima dată. În Cilicia și Licaonia, opoziția față de lucrare
și lucrători s-a manifestat prin:
a. Expulzare misionarilor din localitate
În mai multe instanțe Pavel împreună cu echipa misionară au fost
nevoiți să plece dintr-o localitate în alta, la presiunea celor necredincioși
sau a edililor acestora. Din Iconium au fost nevoiți să plece la Listra, aici
după ce a fost împroșcat cu pietre a fost nevoit să se refugieze la Derbe.
b. Instigarea cetății împotriva credincioșilor și a misionarilor
Aceasta a fost o tactică des întâlnită în activitatea misionară a lui Pavel, în
această privință menționate fiind orașele Iconium și Listra, dar și Antiohia
din Pisidia (F.A.13:50, 14:4-5, 19).
c. Persecuția misionarilor
Pavel îl face conștient pe Timotei de greutățile slujbei la care a fost
chemat. În acest context îi amintește de suferințele întâmpinate în Iconium
și în Listra, unde a fost expulzat din cetate și împroșcat cu pietre (2 Tim.
10-11).

CONCLUZII
Creștinii primului secol erau extrem de activi în evanghelizare și
plantare de Biserici. Pavel misionează în Cilicia, provincia în care se
născuse și crescuse; Barnaba procedează în același fel în privința Ciprului,
insula din care provenea. Vedem că această lucrare de evanghelizare și
plantare de biserici se făcea prin colaborare strânsă între credincioșii
motivați în această direcție. Existau echipe de misiune și evanghelizare,
unele dinele fiind menționate în Cartea Faptele Apostolilor: Barnaba îl ia
cu sine pa vărul său, Ioan Marcu; Pavel îl ia cu sine pe Sila, și apoi pe
tânărul Timotei, care avea o mărturie bună din partea Bisericii sale. Așa se
face că în scurtă vreme Imperiul Roman a fost împânzit de congregații
creștine care la rândul lor răspândeau credința în Domnul Isus în zonele în
care se aflau.
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Exemplul creștinilor din primul secol ar putea să motiveze și să instruiască
pe creștinii contemporani în a misiona și planta Biserici. Fiecare suntem
responsabili de localitatea de unde provenim, și de regiunea în care
Dumnezeu ne-a oferit lumina zilei. De asemenea suntem responsabili de
lucrarea Bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat în suveranitatea Lui unde
putem contribui la efortul de evanghelizare.
(C.Bradu)
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BISERICA DIN FILIPI
Text de studiu: F.A.16:7-40 și Filipeni
Verset de aur: Filipeni 4:9 „Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.”
Textul de citit în biserică: F.A.16:6-10; F.A.16:12-15; F.A.16:16-19;
F.A.16:23-34

INTRODUCERE
Studiul informațiilor ce le avem despre Bisericile Noului
Testament este unul instructiv din mai multe puncte de vedere. Unul este
că putem vedea modul providențial în care Dumnezeu a acționat pentru a
aduce în ființă congregații locale de credincioși, Biserici locale, și astfel
să fim și noi mai doritori a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu ca El să
lucreze și prin noi la înființarea și zidirea unor biserici locale.
Anticipând lucrarea cu Bisericile Sale, Domnul Isus îi întreabă pe
ucenicii Săi – „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului ? Ei au răspuns –
Unii zic că ești Ioan Botezătorul- alții – Ilie – alții Ieremia sau unul din
proroci. - Dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt ? Simon Petru , drept
răspuns, I-a zis – Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu ! Și Eu îți
spun- tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile
Locuinței morților nu o vor birui.” - Declarația lui Petru în urma
descoperirii lui Dumnezeu pentru Petru, ucenici , și pentru noi astăzi, este
temelia bisericii și anume, Isus , Fiul lui Dumnezeu, este Hristosul, Mielul
lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Biserica universală s-a născut prin jertfa
Domnului Isus la Golgota.
Biserica locală din Filipi s-a născut în urma viziunii dată de
Dumnezeu, omului lui Dumnezeu, Pavel, și conlucrătorilor lui, Sila și
Timotei, în urma ascultării și a extinderii astfel a propovăduirii
Evangheliei în Europa. Filipi este primul oraș european despre care avem
informații cu privire la fondarea unei Biserici. Ea a apărut prin
evanghelizarea unor femei ce căutau pe Dumnezeu- Lidia și femeile
strânse la rugăciune, ca ulterior să se adauge alte persoane, cei ce erau
căutați de Dumnezeu, temnicerul din Filipi și toată casa lui. De asemenea,
cetățenii orașului Filipi au cunoscut puterii Numelui Domnului Isus când
au fost martorii eliberării roabei cuprinsă de duhul de ghicire.

SCOPURI
• Să înțelegem providența Divină în formarea bisericii locale
• Să învățăm din exemplele pozitive de trăire și din atenționări
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ANALIZA
Aprecieri pentru Biserica din Filipi
Caracteristici bune pentru biserica din Filipi:
O biserică completă, sub orânduirea divină lăsată de Dumnezeutoți sfinții în Hristos Isus, împreună cu episcopii și diaconii (Flp.1:1-6).
O biserică ce înțelege harul de a suferi pentru Domnul
Epistola lui Pavel către Filipeni a fost scrisă din închisoare, el fiind
întemnițat din pricina lui Isus Hristos, către sfinții părtași nu numai harului
credinței, ci și părtași harului pătimirilor, a suferințelor (Filipeni 1:29).
O biserică dăruită, darnică, devotată în slujire alături de lucrătorii
cu Evanghelia (Filipeni 4:10-18) apreciata
pentru devotamentul
colaborării cu apostolul Pavel la nevoile materiale, din dragoste, cu scopul
înaintării Evangheliei. Evanghelia se încheie cu rostirea binecuvântării
pentru ei – Filipeni 4 :19 „Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”
F.A. 16:13-15, 32-34: Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit Lidiei
și celor din casa ei, temnicerului si celor din casa lui. În urma
propovăduirii, mântuirii, și botezului a urmat masa și bucuria cu toți ai lor
pentru că au crezut în Dumnezeu.
Îndemnuri pentru biserica din Filipi
•

Flp.2:1-2 O trăire în unitate cu dragoste sub călăuzirea Duhului
lui Isus Hristos.
• Flp.2:5-9 O trăire în smerenie după pilda Domnului Isus. Bisericii
din Filipi îi este prezentată spre întărire în credință, înălțarea
Domnului Isus „de aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult
și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume,” în urma
vieții de smerenie și a morții pentru noi, și încă moarte pe cruce,
ca preț de răscumpărare a păcatelor noastre. Cât suntem noi de
mulțumitori? Cum răspundem noi dragostei lui Christos arătată
în prețul plătit pentru noi ?
• Flp.2:12-15 O trăire cu devotament și în neprihănire până la
capătul vieții.
• Flp.2:25-30 O trăire cu apreciere lucrătorii Domnului (pentru
Epafrodit, fratele și tovarășul de lucru și a celor ca el în Hristos).
• Flp.4:4-7 O trăire cu bucurie în Dumnezeu, cu blândețea rezultata
din părtășia cu El, și eliberați de îngrijorări prin rugăciune și
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•

mulțumire. De aici va rezulta o viață de biruință cu o pace de la
Dumnezeu ce întrece orice pricepere și aduce siguranța inimii și a
gândurilor în Isus Hristos.
Flp.4:2 Îndemn la conciliere, la veghere și la unitate în dragoste
față de femeile Evodia și Sintichia, care altă dată au lucrat
împreună cu apostolul Pavel la înaintarea Evangheliei, cu Clement
și ceilalți tovarăși de lucru.

Avertizări pentru biserica din Filipi
Filipeni 3:1-16 Față de lucrătorii care propovăduiesc pe Hristos
din duh de ceartă, sau pentru slavă deșartă, sau ca să abată pe credincioși
de la o neprihănire prin credință în jertfa Domnului Isus și harul Lui, spre
o neprihănire prin fapte. Versetul de încheiere este tot un îndemn: Flp.4:8
„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce
este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic
de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

ÎNTREBĂRI
F.A. 16:6,7,10 Cum putem să cunoaștem deslușit călăuzirea în a merge și
propovădui Evanghelia și când suntem opriți ?
Să ne gândim la alte exemple din Scripturi.
F.A. 17:15,33 Cum putem să știm că toate persoanele din casa Lidiei și
casa temnicerului au fost persoane ce au ajuns la vârsta responsabilității?

CONCLUZII
Providența divină se manifestă față de oameni și mai ales față de
credincioși în multe feluri, dar unul din modurile cele benefice pentru noi
credincioșii a fost formarea bisericilor locale, în care avem o familie și un
loc în care prin învățătură, ascultare și slujire creștem tot mai mult în
asemănarea Domnului și aducem roadă pentru veșnicie.
În congregația locală putem învăța atât din exemplele și îndemnurile
pozitive pe care Domnul ni le aduce sub ochi sau ni le dă, cât și prin
atenționări și exemple negative, deoarece ne ajută să nu repetăm greșelile
altora. Să învățăm deci din exemplele pozitive de trăire și din atenționări.
(L.Dragomir)
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BISERICA DIN TESALONIC
Text de studiu: Faptele Apostolilor 17:1-9 și 1&2 Tesaloniceni
Text de citit: Faptele Ap.17:1-9
Cuvânt de aur: Faptele Ap.17:2-3 ,,Pavel, după obiceiul său, a intrat în
sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și
lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. «Și
acest Isus pe care vi-L vestesc eu», zicea el, «este Hristosul».”

INTRODUCERE
După conciliul de la Ierusalim, Pavel, având intenția să întărească
bisericile înființate a inițiat cea de a doua călătorie misionară( F.A.15:36).
Divergențele avute cu Barnaba în legătură cu formarea echipei misionare
au condus la formare unei noi echipe împreună cu Sila la care avea să se
adauge mai târziu Timotei (F.A.16:1).
Călăuzirea Domnului a determinat schimbarea planului misionar
cu un obiectiv nou: Macedonia.
După evenimentele petrecute în Filipi, Pavel și Sila ajung în
Tesalonic, orașul capitală al provinciei Macedonia. Cu peste 200.000
locuitori orașul a fost întemeiat de Casandru (315 î.H.) care l-a numit în
onoarea soției sale, sora lui Alexandru cel Mare (Teney).
Situat pe via Egnația, care lega estul cu vestul, orașul era un puternic
centru comercial având o populație cosmopolită din care nu lipseau evreii.
Ca atare aceștia aveau o sinagogă, locul in care Pavel și Sila au găsit interes
pentru Cuvântul lui Dumnezeu. În urma propovăduirii Evangheliei o parte
din iudei împreună cu „o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu” au
crezut și au format Biserica din Tesalonic (F.A.17).

OBIECTIVE
•
•
•

Să cunoaștem caracteristicile unei biserici exemplare;
Să cunoaștem și să aplicăm practicile ce consolidează o Biserică;
Să identificăm si să cunoaștem modul de rezolvare a problemelor
în Biserică.

SCHIȚA LECȚIEI
I.
II.
III.

Condiții necesare pentru formarea unei Biserici exemplare;
Caracteristicile unei Biserici exemplare;
Cunoașterea problemelor și abordarea lor într-o Biserică
exemplară.
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ANALIZA LECȚIEI
I. Condițiile necesare pentru formarea unei Biserici exemplare
Una din prioritățile pe care creștinii adevărați le au, în conformitate cu
porunca Domnului Isus, este să propovăduiască Cuvântul. Prin ascultarea
Cuvântului oamenii ajung să creadă în jertfa Domnului și prin naștere din
nou ajung să facă parte din acest organism viu care este Biserica
Domnului. Cunoscând această prioritate să privim la premisele care pot
determina constituirea unei biserici exemplare. Să le identificăm în
capitolul 17 din Faptele Apostolilor:
v.1...............................................
v.2.....................................................
v.3.....................................................
v.4...............................................
vs.5,6......................................................
v.7................................................
Care sunt condițiile esențiale care lucrează la apariția unei biserici
exemplare?
1 Tes.1:1.....................................................................................................
Care sunt „uneltele” folosite de Pavel și Sila în fondarea Bisericii din
Tesalonic?
1 Tes.1:2 ,3:10....................................
1 Tes.1:5..............................................
1 Tes.1:6................................................
1 Tes.2:20...................................................
II. Caracteristicile Bisericii exemplare
Biserica din Tesalonic a ajuns să fie o Biserică model nu numai pentru
Macedonia, ci și pentru Ahaia.
Care sunt cei trei factori care evidențiază valoarea unei biserici și în ce
constau?
1 Tes.1:3 .....................................................................................................
Care este punctul de plecare în formarea unei biserici model?
1 Tes.2:13...................................................................................................
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Primirea Cuvântului este condiția esențială care generează
credința mântuitoare. O altă trăsătură legată de Cuvânt este evidențiată în
1Tes.1:8.......................................................................................................
Considerați originalitatea un factor caracteristic unei biserici exemplare?
1 Tes.2:14a..................................................................................................
Care este „normalitatea” ce se poate vedea în biserica din Tesalonic?
1 Tes.2:14b............................................................................................
Care sunt factorii care certifică valoarea exemplară a unei biserici?
1 Tes.1:9-10...............................................................................................
Care considerați că sunt două aspecte care caracterizează dinamica unei
biserici exemplare?
2 Tes.1:3......................................................................................................
III. Cunoașterea problemelor și adresarea lor într-o biserică model
Una din situațiile frecvente care certifică valoarea unei biserici este
persecuția. Rezultatul persecuției poate fi descurajarea sau chiar acceptarea
compromisului. Pavel oferă soluțiile rezolvării acestei probleme.
a) 1 Tes.2:19,20...................................................................................
b) 1 Tes.3:2.3......................................................................................
Mărturia unei biserici este evidențiată prin modul de trăire a
membrilor ei. Care sunt practicile recomandate membrilor unei biserici ce
se vrea exemplară?
1 Tes.4:1 .........................................
1 Tes.4:2 ......................................
1 Tes.4:3 .......................................
1 Tes.4:6 ............................................
1 Tes.4:9-10 ..................................
1 Tes.4:11-12 ..........................
Doctrina sănătoasă este esențială pentru o biserică. Care este un punct
doctrinar care a generat și continuă să genereze controverse?
2 Tes.2:1-2................................................................................
Care sunt învățăturile de bază legate de escatologie?
68 | P a g e

1 Tes.4:14-17 .............................................................................................
1 Tes.5:1-11........................................................................................
Care sunt practicile ce caracterizează relațiile interioare într-o biserică
model?
1 Tes.4:12-27 ............................................................................................

CONCLUZII
Biserica din Tesalonic, deși formată din iudei și greci, a reușit să
treacă peste barierele etnice și culturale și în scurt timp a devenit un
exemplu. Harul și pacea Domnului Isus au fost esențiale în formarea ei.
Dumnezeu a rânduit loc și oameni care să proclame Cuvântul, oameni care
să recunoască și să accepte acest Cuvânt. Perseverând în învățăturile
Domnului au ajuns să fie exemplari prin lucrări ale credinței lor care
evidențiau dragostea și nădejdea lor.
(N.Ciupuligă)
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BISERICA DIN BEREA
Textul: Faptele Apostolilor 17:10-14
Cuvântul de aur: Faptele Apostolilor 17:11

INTRODUCERE
După tulburarea din Tesalonic, credincioșii de acolo i-au trimis pe
Pavel împreuna cu însoțitorii lui la Berea. Orașul acesta din districtul
Macedoniei se afla la aproximativ 50 de mile sud-vest de Tesalonic, și a fost
descris în scrierile antice ca “un orășel adormit” și “departe de drumurile
bătute”. E posibil ca această plecare precipitată a echipei misionare din
Tesalonic să fi fost o condiție pusă de autorități lui Iason și celorlalți frați de
la care au luat zălog; oricum, prezența lor în oraș putea deveni un motiv
continuu de tulburare care ar fi fost o piedică în calea creșterii bisericii; în
fine, rămânând în Tesalonic, misionarii și-ar fi riscat inutil viața. Era deci
mai avantajos din toate punctele de vedere să plece în alt oraș.
De ce tocmai Berea, un oraș relativ mic și departe de marile drumuri
comerciale? Cel mai probabil motiv este acela că în Berea exista o sinagogă,
spre deosebire de alte orașe mai importante din regiune. Despre iudeii din
Berea ni se spune ca erau mai aleși la suflet decât cei din Tesalonic. Ca
urmare a propovăduirii evangheliei în sinagoga aceasta mulți iudei și greci
temători de Dumnezeu au crezut în Domnul Isus și o nouă biserica a luat
ființă. Logic, membrii noii biserici erau aceiași oameni aleși la suflet. În
lecția noastră vom caracteristicile și acțiunile membrilor bisericii din Berea.

OBIECTIV
Să învățam cum să prețuim atât Cuvântul Domnului cât și pe cei
care îl vestesc

SCHIȚA LECȚIEI
I.
II.

Atitudinea credincioșilor din Berea față de mesajul
evangheliei
Atitudinea credincioșilor din Berea față de mesagerul
evangheliei
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ANALIZA LECȚIEI
I. Atitudinea credincioșilor din Berea față de mesajul evangheliei
Așa cum am menționat deja, trăsătura dominantă de caracter a
bereenilor era noblețea sufletească; adjectivul în limba greacă este
„eugenos” și semnifica o origine, sau naștere, nobilă; o transliterare în
română ar fi „bine-născut”. De la acest înțeles literal termenul s-a extins la
caracteristici pe care le asociem cu o creștere bună: o minte deschisă,
îngăduință, generozitate, imparțialitate.
În primul rând, ei au primit „cu toată râvna” mesajul vestit de Pavel,
adică au arătat față de el mult interes și entuziasm. S-au arătat astfel lipsiți
de prejudecăți și au putut să aprecieze valoarea inestimabilă a mesajului
salvării, cu toate ca mesajul acesta putea fi perceput ca o amenințare la
adresa iudaismului tradițional.
În al doilea rând, au dat dovadă de încredere în Scriptură, în Cuvântul
lui Dumnezeu revelat, ca standardul după care orice mesaj trebuie să fie
verificat. Mesajul adus de Pavel era interesant, dar era oare și adevărat?
Este evident ca bereenii credeau ca există un adevăr absolut, și că Scriptura
este revelația și măsura acestui adevăr. Practic, acesta atitudine s-a
concretizat într-o cercetare asiduă, zilnică, a Scripturilor.
În al treilea rând, s-au supus autorității Scripturii. Odată ce s-au convins
că ceea ce le vestește Pavel este în adevăr Cuvântul lui Dumnezeu, ei nu
au ezitat să îl accepte și să îl aplice în mod practic și personal la viețile lor,
devenind astfel creștini.
II. Atitudinea credincioșilor din Berea față de mesagerul evangheliei
Atitudinea de apreciere a bereenilor față de Cuvânt s-a extins în mod
normal și la mesagerii Cuvântului, care încă o dată s-au aflat în pericol.
Iudeii tesaloniceni care s-au declarat dușmani ai evangheliei au venit la
Berea ca să stârnească și aici mulțimea împotriva lui Pavel și a evangheliei
vestite de el.
Situația aceasta le-a dat ocazia credincioșilor bereeni să se arate încă o
dată oameni de bine și de acțiune. Un grup de frați a însoțit pe Pavel până la
Atena, oferindu-i în felul acesta protecție și suport. Ei au înțeles că mesajul
propovăduit de Pavel trebuia propovăduit în toată lumea, așa că au făcut ce
le sta în putința sa-l ajute pe apostol să își împlinească misiunea. Odată ce lau văzut în relativa siguranța în Atena, s-au întors cu instrucțiuni pentru Sila
și Timotei. Bereenii s-au arătat în felul acesta gata să slujească și să
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coopereze cu mesagerii evangheliei, chiar dacă lucrul acesta cerea un efort
considerabil, și chiar expunerea la riscuri considerabile.

CONCLUZIE
Deși puțini dintre noi sunt de origine nobilă, noi toți suntem chemați să
imităm modelul de noblețe sufletească al bereenilor. Astfel, să ne arătam
lipsiți de prejudecăți, să ascultăm cu mintea deschisă mesajele care ni se
vestesc în adunare, sau ideile prezentate prin alte mijloace (de exemplu
cărți sau mijloace mass-media). Apoi, să fim credincioși, nu creduli; să
cercetăm zilnic Scripturile cu scopul de a afla adevărul; orice mesaj și
orice idee trebuie verificate și validate prin prisma Cuvântului lui
Dumnezeu. În continuare, să nu lăsăm interesul nostru în Cuvânt să fie
unul teoretic, ci să ne supunem practic autorității lui. În fine, să arătam
prețuire și să acordam suport celor angajați în vestirea Cuvântului.
(O.Dobria)
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BISERICA DIN ATENA
Text: Fapte 17:15-34
Cuvântul de aur: Fapte 17:30-31 „Dumnezeu nu ține seama de vremurile
de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se
pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate,
prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor
oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți...”

INTRODUCERE
Biserica din Atena a fost adusă înființă prin eforturile
evanghelistice ale apostolului Pavel în a doua lui călătorie misionară.
Călăuziți de Duhul Domnului, apostolul Pavel și însoțitorii lui au trecut
din Asia în Europa și au început să evanghelizeze orașele mari ce le stăteau
în cale (Filipi, Tesalonic, Berea). După experiențele dificile din Filipi,
unde au fost puși în închisoare, din Tesalonic, unde au trebuit să plece în
grabă pentru a evita persecuția iudeilor, din Berea unde au fost urmăriți de
aceeași iudei habotnici din Tesalonic, Pavel a decis să plece la Atena,
cetatea culturii grecești. Se gândea că aici Evanghelia creștină are șanse
mai mari să fie acceptată, mai ales că locuitorii Atenei erau renumiți pentru
deschiderea lor pentru noutăți. Ajuns în Atena apostolul își dă seama că
condițiile din Atena nu erau mai bune ca și cele din alte orașe, că oamenii
ce iubesc filosofia sunt la fel de departe de adevăr ca și cei ce nu sunt
pasionați de filosofie. Experiența apostolului Pavel în înființarea Bisericii
din Atena este instructivă din mai multe puncte de vedere.

OBIECTIVE
•
•

Să învățăm cum se face evanghelizarea personală
Să învățăm să apărăm credința creștină

SCHIȚA
I.
II.
III.
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Începuturile Bisericii din Atena
Constituirea Bisericii din Atena
Provocările Bisericii din Atena

ANALIZA
I.

Începuturile Bisericii din Atena

A.

Evanghelizare personală (F.A. 17:17)
Contacte multiple în piețe și locuri publice.
Prezentarea lui Hristos și a lucrării lui (Isus și Învierea, F.A. 17:18)

B.

Evanghelizare în dezbatere publică (F.A. 17:19)
i. O observație pozitivă (F.A.17:22-23)
Vă găsesc religioși...
Cinstiți ceea ce nu cunoașteți
ii. O implicație negativă
Vă închinați la ceea ce nu cunoașteți...
iii. O prezentare a lui Dumnezeu în opoziție cu concepția politeistă (F.A.17:24-31)
Creatorul ce este autosuficient
Nevăzutul ce nu poate fi reprezentat și încartiruit (17:28, 24)
Stăpânul ce dăruiește toate lucrurile
Suveranul ce domină istoria și neamurile
Dumnezeul ce mântuiește pe cei ce Îl caută
Domnul ce poruncește oamenilor să se pocăiască
Judecătorul ce a dat autoritatea judecării Fiului înviat din morți

II. Constituirea Bisericii din Atena
A. Convertirea unor persoane ca rezultat al predicării Evangheliei:
Au crezut... Dionisie Areopagitul, Damaris și alții
B. Determinarea de a trece de partea apostolului Domnului Isus:
Această observație certifică botezul lor și activitatea lor în
comunitatea de creștini ai Atenei și în orașul Atena.
III. Provocările Bisericii din Atena
A. Un mediu religios ce vrea asimilarea credinței creștine (ca una
dintre altele):
a. O credință în Isus și Înviere, noi zeități
b. Unicitatea credinței creștine în raport cu alte religii:
Monoteism și Înviere
B. Un mediu filosofic ce concurează etica creștină:
a. Stoicii și Epicurienii: Etică bazată pe percepțiile filosofice
b. Unicitatea doctrinei învierii ce stă la baza eticii creștine
c. Învierea va fi urmată de judecată
C. Un mediu rațional ce batjocorește prin scepticism evenimentele
istorice
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a. Rațiunea umană elevată deasupra revelației și
investigației istorice
b. Faptul istoric al învierii lu Isus ca o dovadă a veridicității
credinței creștine

CONCLUZII
Informațiile privind înființarea Bisericii din Atena sunt grăitoare în
privința responsabilității ce o avem de a practica evanghelizarea personală.
Înainte de a exista o Biserică în Atena au existat credincioși ce au ieșit în piețe
și la răscruci de drumuri și au invitat pe oameni să intre la Masa Împărăției.
Evanghelizarea personală practicată de apostolul Pavel i-a deschis ulterior
posibilitatea să proclame Evanghelia într-o adunare impresionantă unde au
fost adunate personalități ale orașului dar și cetățeni de rând.
Felul în care apostolul Pavel a prezentat Evanghelia în Areopag
este un model apologetic ce poate fi urmat de creștini în orice cultură și
circumstanțe.
Formarea și funcționarea Bisericii din Atena demonstrează că
Cuvântul lui Dumnezeu poate aduce rod în cele mai dificile circumstanțe
și Biserica poate funcționa corect în ciuda unui mediu cultural ce
concurează acut Evanghelia.
(D.Chiu)
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