
Rezumatul Studiului 3 - Viaţa în biserica primară

A Viaţa bisericii. Fapte 2:42-47; 4:32-37.
 Activitatea bisericii se desfăşura atât într-un ambient public (la templu) cât şi într-

unul privat (în case).
— Doctrina. Apostolii învăţau la templu în mod regulat (Fapte 6:2-4). Acolo convieţuiau

cu restul fraţilor lor iudei.
— Comuniunea.  Se  adunau  împreună  în  case,  unde  practicau  aspectele  care  îi

diferenţiau de restul iudeilor.
— Împărţirea pâinii. În casele lor, practicau ritualul Sfintei Cine.
— Rugăciunea. Aceasta avea loc atât la templu, cât şi în cămine (Fapte 3:1).
— Unitate materială. Utilizau în comun resursele materiale.
B Predicarea bisericii. Fapte 3.
 Analizând discursul  lui  Petru (după vindecarea ologului),  putem observa aspectele

caracteristice predicării creştine primitive.
— Isus este Mesia cel suferind (v. 18).
— Dumnezeu L-a înviat din morţi (v. 15).
— A fost înălţat la cer (v. 13).
— Va veni din nou (v. 20).
— Trebuie să ne pocăim ca să primim iertarea păcatelor (v. 19).
C Opoziţia împotriva bisericii. Fapte 4:1-31.
 Interogaţi de Sinedriu cu privire la vindecarea ologului, Petru a profitat din nou de

ocazie pentru a-L predica cu îndrăzneală pe Isus Hristos. L-a prezentat înaintea lor
drept singurul mijloc de mântuire (v. 12).

 Pentru că nu puteau contrazice cuvintele lui Petru şi nici minunile pe care le făceau,
au încercat să îi  intimideze pe apostoli  prin ameninţări. Răspunsul a fost clar: „nu
putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” (v. 20).

D Păcatele din biserică. Fapte 5:1-11.
 Cu o inimă sinceră, Barnaba şi-a vândut posesiunile şi le-a predat bisericii. Acest fapt

i-a afectat în mod special pe apostoli.
 Alţii, precum Anania şi Safira, s-au gândit că şi lor le-ar plăcea să primească laudele

bisericii (cu toate că inimile lor nu erau ca cea a lui Barnaba).
 Această minciună pusă la care le amândoi, putea discredita cauza lui Dumnezeu şi

face din caritate un instrument de troc pentru obţinerea de beneficii eclesiastice.
 Dumnezeu a hotărât să taie din rădăcină acest cancer nociv.
E Apărând biserica. Fapte 5:12-42.
 Conducătorii iudei i-au întemniţat, dar au scăpat în mod miraculos. I-au arestat din

nou şi  i-au interogat.  Înaintea noului  discurs  al  lui  Petru,  se întrebau cum era cu
putinţă ca un om incult să vorbească astfel.

 Gamaliel a fost atins de Duhul Sfânt şi a recunoscut faptele supranaturale care aveau
loc. I-a apărat pe apostoli şi a cerut să fie eliberaţi.
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