Eclesiologie

Biserica
în afara
zidurilor sale
Atunci când se întâlnesc doi pastori discutã despre biserica în care slujesc, cât
este de mare, ce activitãþi au în bisericã ºi lucruri de genul acesta. De aceea, cred cã
se cuvine ca la o întâlnire a slujitorilor din bisericile Comunitãþii Penticostale Suceava,
sã discutãm despre... Bisericã.
Când mi s-a propus ca temã pentru aceastã întâlnire BISERICA ÎN AFARA
ZIDURILOR SALE, am luat-o ca o provocare.
Fraþi pastori, a fi în fruntea unei biserici, indiferent cã este mare sau micã, de
la oraº sau de la sat, implicã o deosebitã responsabilitate. Dacã nu aº crede în
aceastã lucrare, astãzi nu m-aº afla în acest loc. Lucrarea pastoralã nu este simplã,
iar în zilele noastre ea se confruntã cu greutãþi pe care nu le-a cunoscut cu o
generaþie în urmã. De aceea, aº vrea, cu acest prilej, sã vorbesc despre biserica de
dincolo de ziduri.
Pentru început, aº vrea sã spun câteva lucruri despre biserica dintre ziduri, pe
care o dorim dupã original.
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„ªi acum, odatã ce S-a înãlþat prin dreapta lui Dumnezeu ºi a primit de la
Tatãl fãgãduinþa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeþi ºi auziþi” (Fapte 2.33).
„Dupã ce au auzit aceste cuvinte, ei au rãmas strãpunºi în inimã, ºi au zis
lui Petru ºi celorlalþi apostoli: «Fraþilor, ce sã facem?»” (Fapte 2.37).

BISERICA PRIMARÃ

B

iserica de la început era o bisericã
unitã. Fapte 1.14:
„Toþi aceºtia stãruiau cu un cuget
în rugãciune ºi în cereri...” Fapte 1;
2.46; 4.32; 5.12.
Biserica de la început era o
bisericã a rugãciunii. Fapte
4.31: „Dupã ce s-au rugat ei, s-a
cutremurat locul în care erau
adunaþi” Fapte 3.1; 6.4.
Biserica de la început era
plinã de Duhul Sfânt. Fapte 2.4:
„ªi toþi s-au unplut de Duhul Sfânt
ºi au început sã vorbescã în alte
limbi dupã cum le da Duhul sã
vor-beascã” Fapte 4.8,31.
Biserica de la început era o
bisericã jertfitoare. „Toþi cei ce
credeau, erau împreunã la un

loc, ºi aveau toate de obºte. Îºi
vindeau ogoarele ºi averile, ºi
banii îi împãrþeau între toþi dupã
nevoile fiecãruia” Fapte 4.32.
Biserica de la început era o
bisericã prigonitã ºi totuºi respectatã. Fapte 5.12-13: „Prin
mâinile apostolilor se fãceau
multe semne ºi minuni în norod.
Toþi stãteau împreunã în pridvorul lui Solomon, ºi niciunul din
ceilalþi nu cuteza sã se lipeascã
de ei; dar norodul îi lãuda în
gura mare.”
Biserica de la început era o
bisericã în creºtere. Fapte 5.14:
„Numãrul celor ce credeau în
Domnul, bãrbaþi ºi femei, creºtea
tot mai mult” Fapte 2.41, 47; 6.7.
Cred cã toate aceste caracteristici ale bisericii primare le-au

„Ci voi veþi primi
o putere,
când se va pogorî
Duhul Sfânt
peste voi
ºi-Mi veþi fi
martori
în Ierusalim,
în toatã Iudeea,
în Samaria,
ºi pânã la
marginile
pãmântului.”
(Fapte 1.18)
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