
Biserica priveşte spre exterior ! Fa.2:42-47  

*Caracteristicile unei astfel de biserici! 

 Biserica are „4 stâlpi” orientaţi spre interior, dar  mai are şi alţi „stâlpi”, orientaţi către exterior: 

-Condusă, împinsă de Cuvântul Domnului – motivaţia, „duceţi-vă”, şi „Iată că Eu voi fi cu 
voi..!”. 

-Lupta în rugăciune. Rugăciunea din linia întâi. Fapte 4, Exod 33 sau Neemia 1. 

Rugăciunea era prezentă în biserica primară prin: 

a) cererea harului în vederea mărturisirii păcatelor noastre, şi a smeririi lor 

b) compasiune şi zel pentru înflorirea bisericii şi câştigarea celor pierduţi 

c) dorinţa arzătoare de a-L vedea pe Dumnezeu, de a vedea Faţa Sa, de a vedea Gloria Sa. 

-Părtăşia – relaţii de dragoste între membrii adunării (inimile se ating între ele) 

-Publicitate, Îndrăzneală – aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura aceasta: Fa.5:28; Filipeni 
1:13,14. Autorităţile voiau să împingă pe ucenici într-un colţ, dar viaţa Domnului Isus nu s-a 
desfăşurat într-un colţ. Fa.26:26 

-Închinare, Adorare – îşi are originea în frică faţă de Dumnezeu dar şi bucurie şi veselie.  

-Slujire practică – ajutorare, o nouă atitudine faţă de bani şi bunuri. Posesia de bunuri materiale 
nu este un semn de binecuvântare, ci un test de administrare! 

-Evanghelizare permanentă. Evrei 13:1,2. Filoxenia= ospitalitate faţă de fraţi dar şi faţă de 
străini! Îi iubim şi-i primim doar pe cei ce gândesc ca noi? Luca 9:11.  

Filoxenia versus Fariseismul; Dragoste versus Exclusivism; Tradiţiile noastre versus Întrupare! 
1Cor 14:23-25 

-Dumnezeu S-a manifestat în mijlocul acestor credincioşi. În Exodul 33, convingerea 
fundamentală a lui Moise a fost că fără prezenţa lui Dumnezeu, nimic nu era de folos, şi că nimic 
nu este mai important decât experimentarea gloriei Lui. Acelaşi sentiment trebuie răspândit şi în 
adunările noastre. 

-Contextualizarea corectă , înseamnă comunicarea Evangheliei şi traducerea şi adaptarea vieţii 
Bisericii într-o cultură anumită, fără să schimbe fiinţa, conţinutul sau caracteristicile Evangheliei. 
Fa.10:11,15; Fa.15 

1 Cor.9:19-23 Până unde suntem pregătiţi să mergem cu contextualizarea? Dacă tradiţia este 
destul de veche, atunci are autoritatea Scripturii? 



Din cauza faptului că la multe din biserici noastre nu se mai adaugă noi membri de o 
bună bucată de vreme, recomandăm studiul fr. Harald Nikesch, ca pe un răspuns la rugăciunile 
noastre, la nevoia de a şti ce viziune să îmbrăţişm în vederea plantării de biserici noi, de membri 
noi, dar şi de înviorare a credincioşilor vechi prin aceasta. 

Nimic nu este mai important decât o idee căreia i-a venit timpul! 


