Библейският модел: Римляни 16:35- основи на църковния живот
Когато Павел написал: „Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и
Акила, които за моя живот си положиха вратовете [под нож], на които не само аз
благодаря, но и всичките църкви между езичниците; [поздравете] и домашната им
църква.”, той (и Бог чрез него) очевидно е одобрявал тази малка група от вярващи
като Тяло Христово.
Колко хубаво е да можем да си представим църквата от първи век в нейната
естествена среда. Нямало е амвони и скамейки. Нямало е отделна класна стая за
децата. Голяма част от Новият завет още не е била написана, но никой не е ходил в
библейски колеж! Как са живеели на практика основите на църковния живот заедно?
Помислете върху следните неща за дискусия във вашата собствена църква:



















Как са се прехранвали Прискила и Акила (Деяния 18:3)
Колко голяма е била къщата им? Какви са били мебелите им?
Колко души се събирали в дома им?
Как са хвалели Бог?Правели ученици?Евангилизирали?Служили са на
останалите? Вземали са Господна вечеря заедно? Най-простите, но основите на
църковния живот!
Някой обучавал ли е или признавал техния лидер освен Павел?(2 Тим 2:2.
Деяния 18:2-3) На колко години мислете че Петър, Яков,Йоан са били когато
Исус е говорил Мат.28:19 в живота им?
Кой им дал разрешение да преобразят мястото където живеят в една искрена,
неподправена църква?
Имали ли са дякони? Ако са имали, как са се определяли те-били ли са избирани
или просто са били признавани от всички като хора мотивирани от Бог да
служат на другите?Срещали ли са се дяконите някога или просто са служели?
Имали ли са старейшени и дали пастора им е същия човек като
старейшина(духовно зрял човек, който ежедневно следва Бог и насърчава
другите да го правят).
Къде са се кръщавали? Дали най добрия приятел на новоповярвалия го прави?
Как са спазвали Господната вечеря?
Какво са правили с техните дарения?
Колко са стрували техните събирания?
Колко време е била жива църквата на дадено място?
Каква е била ползата от нея?

Не знаем подробните отговори на тези въпроси, но простотата на тази църква е
впечатляваща и отрезвяваща.
В продължение на 2000 години същият този вид църква е променяла живота на
много хора в различни култури, подгрупи, социални класи и политически среди.

Домашните църкви в Китай, Африка, църкви в апартаментите на урбанизирана
Америка, да не говорим за ранните християни, които са се събирали в катакомби.
Добре е казано:
Ако група от последователи на Христос правят всичко, което една църква
трябва да прави, защо да не я наречем църква?
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