


ÎNCHINAREA 

În Ziua Soarelui, după citirea memoriilor apostolilor sau scrierile profeţilor urma 
un îndemn bazat pe cele citite, apoi adunarea se ridica pentru rugăciune. 
 Cina Domnului urma după sărutul păcii – se binecuvânta pâinea şi vinul, 
prin rugăciune, la care oamenii răspundeau cu un Amin. 
 După Cină diaconii aduceau elementele Cinei la cei ce nu puteau fi prezenţi 
la adunare. 
 La încheiere se făcea o colectă pentru văduve, orfani, bolnavi şi întemnitaţi.  
 După Didahia botezul în apa se oficia prin scufundare şi numai dacă nu 
exista un râu cu apă curgătoare sau o cantitate mare de apă, putea fi oficiat prin 
turnarea apei peste capul celui ce era botezat. Doar cei ce erau astfel botezaţi 
luau parte la Cina Domnului. 



VIAŢA BISERICII PRIMARE 
Învăţătura Bisericii consta în : 

 - ajutorarea celor în nevoi – la cina Domnului se făcea strângere de ajutoare şi cu banii adunaţi 

diaconii îngrijeau de fiecare după nevoi. Femeile coseau haine pentru cei ce aveau nevoie de ele.  

 - sclavii şi stăpânii sunt fraţi creştini – posedarea de sclavi nu le era interzisă creştinilor, dar 

îndemnul lui Pavel către Filimon de a acorda libertate lui Onisim a fost sămânţa învăţăturii că „stăpânii 

şi sclavii sunt egali înaintea lui Dumnezeu”. 

 - ascultare şi respect pentru autorităţi – creştinii erau îndemnaţi de Pavel să-şi îndeplinească 

obligaţiile civice de ascultare şi respect faţă de autoritatea civilă, să-şi plătească impozitele şi să se 

roage pentru conducători. Rom.13:7 

 - separarea de practicile păgâne şi romane – puritatea vietii, dragostea şi curajul Bisericii 

Primare erau principii respectate de creştinii sinceri până acolo că erau gata să moară pentru ele, iar 

pentru societatea păgână a Romei Imperiale a fost un motiv major că împăratul Constantin să 

recunoască oficial importanţa creştinismului în stat. Separarea de practicile păgâne (idolatria, 

imoralitatea păgână) dar nu şi de semenii păgâni cu care creştinii puteau avea legături inofensive. 

 - să se ferească de orice li se pare rău - creştinul nu trebuie sa facă nimic ce ar putea să-i 

împiedice pe alţii să vină la Cristos şi să nu facă nimic ce ar putea să-i ducă în rătăcire pe creştinii mai 

slabi. 1 Cor.8:13 


