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„Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura frăţească, 
în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” 

(Faptele apostolilor 2:42)



La începuturile bisericii putem 
vedea un exemplu clar de 
unitate.
Cum s-a obţinut unitatea? Este 
posibil să atingem acelaşi fel de 
unitate în biserica de azi?

Pregătirea.

Lucrarea Duhului Sfânt.

Dedicarea timpului.

Generozitatea.

Grija faţă de alţii.



Le va aminti ceea 
ce Isus le-a spus 
(Ioan 14:26).

Le va descoperi 
adevăruri noi (Ioan 
16:13).

Îi va ajuta să fie 
martori în întreaga 
lume (Fapte 1:8).

„Aceştia toţi stăruiau într‐un gând în rugăciune, cu 
femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.” 

(Fapte 1:14)

Înainte de a-i părăsi, Isus a promis urmaşilor Săi că va veni un 
Mângâietor. Acesta va face o lucrare specială în ei:

Timp de 10 zile, s-au pregătit ca să primească acest Dar:

Se rugau.

Îşi aminteau timpul petrecut cu Isus.

Se pocăiau şi îşi mărturiseau păcatele.

Se rugau pentru Duhul Sfânt.

Lăsau la o parte diferenţele.

Cu cât erau mai aproape de Isus, cu atât se uneau mai tare unii cu alţii.



LUCRAREA DUHULUI SFÂNT
Sărbătoarea Shavuot (săptămâni) sau  
Cincizecimea (ziua 50) era o sărbătoare dublă.

Pe de-o parte, se comemora darea Legii pe 
muntele Sinai. Naşterea naţiunii Israelite 
coincidea cu naşterea bisericii. Legea şi 
Evanghelia se întâlneau. 

Pe de altă parte, era o sărbătoare a 
recunoştinţei pentru bunurile primite şi 
pentru cele care urmează să vină. În acea zi se 
ofereau roadele recoltei ce s-a cules.

Duhul Sfânt s-a îngrijit să adune aceste 
roade (3.000 de suflete) înzestrând ucenicii 
cu capacitatea de a vorbi în diferitele limbi 
ale ascultătorilor lor. 

Amestecarea limbilor la Babel a creat 
dezbinare. Ruptura acestei bariere a adus 
unitate, permiţând ca toţi să se unească în 
Hristos.



„Și stăruiau în învăţătura apostolilor şi 
în părtăşie, în frângerea pâinii şi în 

rugăciuni.” (Fapte 2:42)

Ascultând mărturia învierii şi înălţării lui Isus, 
oamenii au fost convişi că trebuie să se 
pocăiască şi au primit iertarea păcatelor în 
numele lui Isus.

Începând din acel moment au început să 
dedice timp Mântuitorului lor:

• Timp pentru studiu biblic.
• Timp pentru a vorbi unii cu alţii şi a 

învăţa despre Isus.
• Timp pentru a mânca împreună.
• Timp pentru a se ruga în comunitate.

Această dedicare a creat unitate între ei. 
Deasemenea, a fost o mare mărturie pentru 
cei care îi observau (Fapte 2:43)



„Căci nici nu era vreunul care ducea lipsă 
între ei; căci cei ce stăpâneau locuri sau 
case le vindeau şi aduceau preţurile celor 

vândute” (Fapte 4:34)

O expresie concretă de unitate şi dragoste 
reciprocă se manifesta prin generozitate. 

Nimeni nu considera ca fiind doar al lui un lucru pe 
care îl poseda, ci erau dispuşi să împartă cu 
ceilalţi, conform cu nevoile pe care le aveau.

Este evidenţiat 
exemplul de 
generozitate 
dezinteresată al lui 
Barnaba (Fapte 
4:36-37).

Anania şi Safira, din contră, au găzduit un duh de avariţie care i-
a determinat să mintă Duhul Sfânt (Fapte 5:1-11).

Avariţia este un păcat periculos care distruge unitatea deoarece 
locuieşte în inimă şi nu este vizibil ochiului uman.



În biserica primitivă s-a încurajat 
această atitudine ca o dovadă în plus a 
unităţii dintre credincioşi. 

Din acest motiv, Pavel a încurajat 
bisericile neamurilor să ajute biserica 
mamă din Ierusalim în nevoile ei, „fiind 
îmbogăţiţi în orice pentru orice dărnicie, 
care lucrează prin noi mulţumire lui 
Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:11).

„Căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să facă o strângere de ajutoare 
pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.” (Romani 15:26)

Antidotul împotriva avariţiei constă în a 
nu ne mai gândi la noi şi a începe să ne 
gândim la ceilalţi. Aceasta este o lucrare 
pe care trebuie să permitem Duhului 
Sfânt să o facă în inima noastră.



UNITATEA ÎN BISERICA PRIMITIVĂ
Ce elemente au încurajat unitatea în biserica primitivă?

Rugăciunea.
Închinarea.
Comuniunea.
Studiul Bibliei.
Predicarea Evangheliei.
Dragostea şi grija reciprocă.
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Unitatea ei s-a manifestat prin 
dragoste şi sprijin reciproc, 
atât în cadrul bisericilor locale 
cât şi între bisericile mai 
îndepărtate.



„După coborârea Duhului Sfânt,
ucenicii au mers şi au proclamat un
Mântuitor înviat, unica lor dorinţă
fiind mântuirea sufletelor. Ei se
bucurau în dulceaţa legăturilor cu
sfinţii. Ei erau plini de duioşie,
respectuoşi, cu lepădare de sine,
gata să facă orice jertfă de dragul
adevărului. În legătura zilnică a
unuia cu altul, ei descopereau
iubirea pe care Hristos le poruncise
să o dea pe faţă. Prin cuvinte şi
fapte neegoiste, se străduiau să
aprindă iubirea aceasta şi în alte
inimi.”

E.G.W. (Mărturii pentru bierică, vol 8, pag. 241)



„Mărturia aceasta referitoare la
întemeierea bisericii creştine ne este dată
nu numai ca o parte importantă a istoriei
sacre, ci şi ca o lecţie. Toţi care iau asupra
lor numele lui Hristos trebuie să aştepte, să
vegheze şi să se roage cu o singură inimă.
Toate diferenţele să fie lăsate deoparte, iar
unitatea şi iubirea gingaşă a unuia faţă de
celălalt să-i umple pe toţi. Atunci rugăciunile
noastre se pot înălţa împreună la Tatăl
nostru ceresc, cu o credinţă puternică şi
arzătoare. Atunci putem aştepta cu răbdare
şi speranţă împlinirea făgăduinţei.”

E.G.W. (Istoria mântuirii, pag. 246)
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