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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).

3. BISERICA ÎN IUDEEA

„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)

8

Cuvântul Adevãrului

Dupã cãderea comunismului
în 1989, bisericile din România
au fãcut mari progrese pentru a
împlini Marea Însãrcinare. În
România erau mai mulþi credincioºi penticostali decât în toate
þãrile din Europa de Est. Comunitatea de Suceava are un numãr
considerabil de credincioºi. Un
raport al Misiunii Mondiale Unite
prezintã situaþia în urmãtorii
termeni: în Moldova, miºcarea
evanghelicã este reprezentatã în
majoritate de bisericile penticostale. Ritmul de creºtere în anul
2001 a fost 2,55% în Suceava,
5,97% în Botoºani, 6,96 Iaºi ºi
7,39% Bacãu.
Dintre cele 20 de municipii
care au cea mai mare nevoie de
evanghelizare în þara noastrã, pe
primul loc este oraºul Bacãu,
apoi pe locul 13 Piatra Neamþ ºi
oraºul Roman pe locul 17.
Cu ocazia unei evanghelizãri, cineva care L-a primit pe
Domnul Isus a spus: „Oameni
buni, unde aþi fost pânã acum?”.
A ieºi dintre ziduri înseamnã
a merge în Ierusalim ºi apoi în
Iudeea. Pentru comunitatea Suceava, Iudeea înseamnã judeþele

care o compun: Botoºani, Suceava, Iaºi, Neamþ, Bacãu ºi Vaslui.

4. BISERICA ÎN
SAMARIA
Între douã þinuturi evreieºti:
Iudeea ºi Galilea, se afla þinutul
Samariei. Când evreii mergeau
din Iudeea în Galilea sau din
Galilea în Iudeea ocoleau þinutul
Samariei. În Evangelia dupã
Ioan, Sfânta Scripturã îl prezintã
pe Domnul Isus care pleacã din
Iudeea spre Galilea, iar versetul
4 din Ioan 4 spune: „Fiindã trebuia sã treacã prin Samaria” Isus
a cãutat zona aceea ocolitã de
evrei.
Chiar din dialogul lui Isus cu
femeia Samariteancã, ne dãm
seama ce fel de relaþie era între
evrei ºi samariteni, Ioan 4.9: „
… cum Tu, iudeu, ceri sã bei de
la mine, femeie samariteancã? –
iudeii în adevãr n-au legãturã cu
samaritenii”.
Sã tragem câteva concluzii
despre Samaria ºi samariteni:
1. Samaria era un loc izolat
ºi ocolit de evrei;
2. Samaria – un loc aproape
de Iudeea;
3. Samaria – un loc în care
Domnul ne-a chemat sã fim

