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Biserica în prigonire și libertate
Textul de bază: Apocalipsa 3: 7 - 13

Întroducere:
Biblia nu este un ghid
• În care, în ordinea alfabetică, poți căuta un răspuns la anumite întrebări
actuale
• Biblia cere dela noi un studiu profund a întregii Scripturi
• Rezultatul acestui studiu, condus și explicat prin Duhul Sfânt, este baza
credinței noastre nou-testamentale

Ce înțelege Biblia, când e vorba de „Biserica“
Biserica este trupul lui Isus
Efeseni 1: 15 - 23

„De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus care este
în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc
mulțămiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca
Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de
înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă ilumineze ochii
inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția
slavei moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi, credincioșii,
nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei lui, pe care
a desfășurat-o în Cristos, prin faptul că L-a înviat din morți, și L-a pus să
șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice
stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se
poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El a pus totul supt
picioare, și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul
Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți.“
Biserica are semne indicative:
• Ea este un organ viu
• Fiecare membru e într-o legătură vie cu Domnul
• In ea există o singură centrală de comandă
• Legăturile cu această certrală sunt multiple
• Din exterior e ca atare vizibilă și de recunoscut
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Biserica are un mesaj:
Faptele Apostolilor 4: 12

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“
• Prin acest mesaj se adeverește prezența lui Dumnezeu prin Isus Cristos în
mijlocul nostru
• Alpha și Omega („începutul și sfârșitul“, după Apocalipsa 21:6) nu
înseamnă că noi suntem mijlocul
1 Corinteni 1: 21-24

„Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n'a cunoscut pe Dumnezeu în
înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe
credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într'adevăr, cer
minuni, și Greci caută înțelepciune; dar noi propovăduim pe Cristos cel
răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o
nebunie dar pentru cei chemați, fie Iudei, fie Greci, este puterea și
înțelepciunea lui Dumnezeu.“
Biserica nu are voie să tacă
Faptele Apostolilor 5: 28 (Marele preot către Petru și apostoli)

„Nu v'am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învățați pe norod în Numele
acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră . . .“
• Numai prin propovăduirea Evangheliei află lumea înconjurătoare ceva
despre Dragostea lui Dumnezeu

„L“ ca libertate
„L“ ca nelegat
• „Eu vreau să fac ce vreau eu“
• Nesimțit și fără respect față de cei din jur
• Să când pot decide singur viitorul vieții mele (și al bisericii)
„L“ ca nelegat de o tradiție binecuvântată
• Toate învățăturile biblice din trecut nu mai corăspund cerințelor de astăzi
• Dacă cunoștința deplină e mai mare decât dragostea
1 Corinteni 8: 10 - 13

Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într'un
templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce
din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel, el, care este slab, va pieri din pricina
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acestei cunștințe a ta: el, fratele, pentru care a murit Cristos! Dacă
păcătuiți astfel împotriva fraților, și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți
împotriva lui Cristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să
păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele să
păcătuiască.“
„L“ ca posibilități nelimitate pentru biserică
• Dacă un regim politic limitează raza de acțiune a bisericii
• Dacă alte religii pretind o superioritate în populație
• Dacă puterea de pătrundere a unei bisericii este limitată din cauza
neînțelegerii înterioare a conducerii
• Dacă din cauza păcatului, biserica nu mai umblă subt Binecuvân-tarea
Duhului Sfânt
„L“ ca libertate prin Domnul nostru Isus Cristos
Evrei 10: 19 - 21

„Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în
Locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin
perdeaua din lăuntru, adică trupul Său: și fiindcă aven um Mare preot pus
pe casa lui Dumnezeu, să ne apropem cu o inimă curată, cu credință
deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu
o apă curată.“

„P“ ca prigonirea
„Privirile tale mă urmăresc“
• Te simți urmărit, observat, socotit, judecat, taxat
• Devi nesigur, limitat în raza ta de acțiune și activitate
„Situația aceasta n-o pot uita“
• Ca martor a unui accident mortal, o scenă imprimată în gând
• victorie sau o înfrângere pe care n-o poți uita
• întămplare înfricoșătoare care te urmărește până în vis
Matei 10: 16 - 22

„Iată, Eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelept ca șerpii, și
fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni; căci vă vor da în judecata
soboarelor, și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina Mea veți fi duși
înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie
înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu
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vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spu-ne; căci ce veți avea de
spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul
Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe frate său, și tatăl
pe copilul lui; copii se vor scula împo-triva părinților lor, și-i vor omorâ.
Veți fi urâți de toți, din pricina Numeleui Meu; dar cine va răbda până la
sfârșit, va fi mântuit.“
Este țelul satanei să distrugă gândirea curată a copiilor lui Dumnezeu
• El știe, că nu mai are mult timp
• El observă și supraveghiază foarte atent orice mișcare a bisericii
• El descoperă slăbiciuniile ei și stie unde s-o atace
• El nu poate să-și admită, s-o lase una nefolosită
• El stie, că Dumnezeu e mai tare ca el și va avea victorie
• țelul de distrugere nu este omul, ci corpul lui Isus, Biserica

Prigonire este acolo unde biserica iasă din cei patru
pereți
O biserică letargică nu-i prezintă nici o primejdie
Apocalipsa 3: 15 - 16 (Către Îngerul Bisericii din Laodicea)

„Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau
clocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece , nici în clocot, am să te vărs din
gura mea.“
• Isus vrea ca să ieșim din cei patru pereți ale bisericii noastre și să dăm
mărturie despre Dragostea Lui nemărginită
Și Domnul nostru Isus Cristos este Învingător
Luca 21: 15 - 19

„Vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta
împotriva toți potrivnicii voștrii. Veți fi dați în mânile lor până și de părinții,
frații, rudele și prietenii voștri: și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți
de toți din pricina Numelui Meu. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.
Prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre.“
Amin
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