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Teacher’s Notes, Sessions 1-4

Semnifica ia membralit ii în biseric
Cursul 101 Teacher’s Notes
BINE A I VENIT LA DESCOPERIREA SEMNIFICA IEI
MEMBRALIT II ÎN BISERIC
Ne bucur m c a i ales s afla i mai multe despre biseric . Acest curs este principala prezentare a
bisericii noastre ca familie din care facem parte. Deoarece avem membrii din medii eclesiale foarte
diferite, cursul a fost astfel alc tuit încât s explice clar din cine este alc tuit biserica noastr i ce
este ea.
Descoperirea semnifica iei membralit ii în biseric se întinde pe parcursul a patru sesiuni a câte o
or fiecare, prelegerile fiind sus inute de pastorul nostru sau de al i membrii din conducerea
bisericii.
(În prezentarea introductiv , pastorul ar trebui s vorbeasc despre el i despre biseric .)
FUNDAMENTUL PENTRU ACEST CURS
Acest curs cuprinde prezentarea de baz a bisericii noastre i el se împarte în patru sesiuni. Cursul se
bazeaz pe urm torul verset:
Efeseni 2:19: „...tu e ti un membru al familiei lui Dumnezeu... i tu apar ii casei lui Dumnezeu
împreun cu ceilal i cre tini.” (trad. din engl., Living Bible)
Încercui i cuvintele membru, familie, îi apar ii i casei lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvinte cheie, iar
acest verste este fundamentul acestui curs datorit adev rurilor cheie pe care le înva :
Adev ruri cheie
1. Biserica este o familie.
Voi sunte i membrii ai familiei lui Dumnezeu. Aici nu se spune c sunte i asemenea unei familii, ci c
biserica este o familie. Familia ta spiritual , biserica, va d inui mai mult decât familia ta fizic , pentru c
tu urmeaz s te raportezi la al i cre tini pentru eternitate.
Unele familii sunt bolnave, altele sunt pozitive; unele familii sunt negative, altele sunt s n toase, unele se
dezvolt , altele mor. Acela i lucru este valabil i pentru biserici – exist diferite feluri de biserici-familie.
2. Dumnezeu a teapt de la tine s fii membru al unei biserici-familie.
Nu este ceva ce Dumnezeu î i cere s faci, ci este ceva ce El Se a teapt s faci. Nu este ceva op ional.
Fiecare cre tin are nevoie de o biseric -familie.
Trebuie s în elege i semnifica ia cuvântului biseric . El este folosit în dou sensuri în Biblie.
În primul rând, el este folosit cu referire la fiecare cre tin care a tr it vreodat pe p mânt – biserica
universal . Îns în acest sens, cuvântul biseric apare numai de vreo patru ori în Biblie.
În toate celelalte cazuri, biseric se refer la un grup local de credincio i, asemenea bisericii din Efes, a
bisericii din Corint, din Filipi i din Ierusalim.
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A adar, atunci când devii cre tin, tu automat intri în biserica universal
parte, tu trebuie s alegi s faci parte dintr-o biseric local specific .

i faci parte din ea. Dar, pe de alt

Cu alte cuvinte, este ca atunci când te-ai n scut fizic – tu te-ai n scut în rasa uman . Nu ai avut de ales,
automat ai f cut parte din rasa uman . Dar tu ai ajuns s faci parte dintr-o anumit familie pentru c
p rin ii t i au decis s te ia cu ei acas de la spital. A fost o alegere din partea lor s te ia acas .
3. Un cre tin f r o biseric -familie este un orfan.
Observa i c el spune: „...tu îi apar ii casei lui Dumnezeu împreun cu ceilal i cre tini.”
* Ce-ai crede despre un fotbalist care ar spune c vrea s joace fotbal, dar f r a face parte dintr-o
anumit echip .
* Sau despre un soldat care ar spune: „Vreau s lupt în r zboi, dar nu vreau s fac parte din nici un
pluton anume.” A a ceva ar fi de-a dreptul ridicol!
Cre tin fiind, tu ai nevoie de o familie anume.
Exist mai multe instruc iuni în Noul Testament pe care nu le po i respecta dac nu e ti membru al unei
familii anume. Vom analiza câteva din aceste instruc iuni.
Da i-mi voie s fac o diferen între a fi cre tin i a fi membru într-o biseric . Cineva devine cre tin prin
faptul c î i dedic via a lui Cristos. El devine îns membru într-o biseric prin faptul c î i dedic via a
altor cre tini. Cu alte cuvinte, el spune: „Aceasta va fi biserica mea, aici m voi sim i acas , aici m voi
d rui altora i voi fi d ruit de ei, aici voi sluji i voi fi slujit, aici îi voi iubi pe al ii i voi fi iubit de ei.”
OBIECTIVUL CURSULUI
Obiectivul cursului este dublu. Vreau s v încurajez s v lua i dou angajamente.
...c v ve i dedica lui Cristos i c v ve i dedica bisericii-familie locale.
Speran a mea este c în urm toarele patru sesiuni, dac nu a i f cut-o deja, ve i lua în considerare cu toat
seriozitatea aceste dou angajamente. Dorin a noastr este s face i parte din familia noastr .
BISERICA NOASTR
Ce anume face ca o familie s fie o familie? Biserica noastr este alc tuit dintr-o diversitate mare de
m rimi, forme, rase, statute economice. Ea este un amestec de tot felul de oameni i dac v-a i uita la noi
ca atare, a i putea spune c nu avem nimic în comun.
Dar avem. Ca familie noi avem în comun patru lucruri.
Patru lucruri ne unesc:
1. Mântuirea noastr (ce a f cut Dumnezeu pentru noi);
2. M rturisirea noastr (o m rturisire a scopului, de ce exist m noi ca biseric );
3. Strategia noastr (modalitatea în care ne atingem scopul);
4. Structura noastr (când i unde ne atingem scopul).
Aceste patru aspecte – mântuirea noastr , m rturisirea noastr , strategia noastr
fac s fim o familie.
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SCHI A SEMINARULUI

Sesiunea întâi: Mântuirea noastr . Ast zi vom vorbi despre ce înseamn s fii cre tin i vom discuta
cele dou simboluri ale mântuirii: botezul i Cina Domnului.
Sesiunea a doua: M rturisirile noastre. Vom discuta despre m rturisirea noastr de scop,
m rturisirea noastr de credin i despre m rturisirea noastr cu privire la stilul de via .
Sesiunea a treia: Strategia noastr . În aceast sesiune vom discuta despre începuturile bisericii
noastre, despre cei la care încerc m s ajungem cu Evanghelia ( inta noastr ), despre cercurile de
dedicare i cele patru leg minte, i despre strategia bisericii noastre.
Sesiunea a patra se ocup de structura noastr . Ve i descoperi felul în care este structurat biserica
noastr i cu cine ne afiliem noi.

Sesiunea întâi
MÂNTUIREA NOASTR
Galateni 3:26-28: „C ci to i sunte i fii ai lui Dumnezeu, prin credin a în Cristos Isus. To i care a i
fost boteza i pentru Cristos, v-a i îmbr cat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai
este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte b rb teasc , nici parte femeiasc , fiindc to i
sunte i una în Cristos!”
CE ÎNSEAMN S FII CRE TIN?
Majoritatea oamenilor tr iesc toat via a f r s tie vreodat „De ce?” Ei tr iesc an de an f r a
avea idee de ce tr iesc sau care este scopul lui Dumnezeu pentru via a lor. Întrebarea fundamental
pe care poate s i-o pun cineva este: „Care este semnifica ia vie ii mele?”
Fiecare vrea s fie fericit. i oamenii încearc în multe feluri s ajung la fericire:
...Unii caut fericirea prin dobândirea de posesiuni.
Dac posesiunile noastre ne-ar putea face ferici i, atunci cel care are cele mai multe posesiuni i cele mai
mari profituri ar trebui s fie cu adev rat fericit. Dar noi cu to ii tim c lucrurile materiale nu ne pot face
cu adev rat ferici i.
...Unii caut fericirea prin tr irea pl cerii.
Ei încearc s fie ferici i prin tr irea unor experien e incitante, prin vizitarea unor locuri deosebite, prin
frecventarea celor mai bune restaurante, prin întemeierea unei familii sau na terea de copii, dar toate
acestea nu-i fac ferici i.
...Unii caut fericirea prin câ tigarea prestigiului i a puterii.
Unii î i închipuie c dac ar reu i s se fac pl cu i oamenilor, dac ar fi cunoscu i, dac fotografia lor ar
fi pe coperta unui periodic na ional, atunci ar fi cu adev rat ferici i.
Îns cu adev rat fericit e ti atunci când în elegi scopul pe care îl ai în via .
Cu adev rat fericit e ti atunci când în elegi de ce e ti aici, de ce anume te-ai n scut pe acest p mânt.
I. DE CE SUNT EU AICI?
1. Dumnezeu m-a creat pentru c El m iube te.
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În Ieremia 31:3, Dumnezeu spune: „Te iubesc cu o iubire ve nic !”
Efeseni 1:4-5: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca s fim sfin i i f r
prihan înaintea Lui, dup ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte s fim înfia i prin Isus
Cristos, dup buna pl cere a voii Sale.”
Biblia spune c Dumnezeu ESTE DRAGOSTE. Ea nu spune c El are dragoste, ci c El este dragoste.
Dragostea este lipsit de valoare dac nu este investit în cineva. Dac spui: „O, m simt preaplin de
dragoste!”, dar nu investe ti în nimeni aceast dragoste a ta, ea nu valoreaz nimic. Biblia afirm c noi
am fost crea i ca un obiect al dragostei lui Dumnezeu. El ne-a creat ca s ne iubeasc .
2. Noi am fost crea i ca s ne bucur m de o rela ie personal cu Dumnezeu i ca s administr m
restul crea iei lui Dumnezeu! Iat ce ne face s fim atât de speciali!
Da, tocmai aceasta ne face s fim atât de speciali! Dumnezeu vrea ca noi s ne bucur m de o rela ie
personal cu El.
Geneza 1:27-28: „Dumnezeu l-a f cut pe om dup chipul S u, l-a f cut dup chipul lui
Dumnezeu; parte b rb teasc
i parte femeiasc i-a f cut. Dumnezeu i-a binecuvântat i
Dumnezeu le-a zis: «...umple i p mântul i supune i-l i st pâni i peste pe tii m rii, peste p s rile
cerului i peste orice vie uitoare care se mi c pe p mânt.»”
Aceasta este partea de administrare.
Avantajul de a fi administratorii p mântului este c administrându-l, noi ajungem s ne i bucur m de el.
1 Timotei 6:17: „Dumnezeu... ne d toate lucrurile din bel ug ca s ne bucur m de ele.”
Dumnezeu vrea ca tu s tr ie ti o via fericit

i împlinit .

Isus a spus în Ioan 10:10: „Eu am venit ca oile s aib via

i s o aib din bel ug.”

Asta nu înseamn c Dumnezeu vrea ca fiecare s fie bogat în lucruri materiale. Înseamn , îns , c
Dumnezeu vrea ca tu s tr ie ti o via care are un sens, care are un scop i care te împline te.
Observa i c se spune c ...
3. Dac Îl cunoa tem i Îl iubim pe Dumnezeu i tr im în armonie cu scopul Lui pentru via a
noastr , efectele binef c toare asupra vie ii noastre vor fi uimitoare.
Am enumerat numai câteva mai jos i v încurajez s citi i aceste versete. Avantajele de a fi cre tin sunt
urm toarele:
Con tiin curat
Rom. 8:1

Via i pace
Rom. 8:6

Ajutor în sl biciuni
Rom. 8:26

Scop
Rom. 8:28

Încredere
Rom. 8:31

Siguran
Rom. 8:39

Putere i t rie
Filip. 4:13

Împlinire
Filip. 4:19

Libertate
Ioan 8:32, 36
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Acestea sunt binecuvânt rile pe care Dumnezeu le-a promis foarte clar în Scriptur pentru cei care î i pun
credin a i încrederea în El.
Dumnezeu vrea ca acest stil de via

s caracterizeze tr irea noastr .

Majoritatea oamenilor nu au o con tiin curat . Ei nu au putere, nu au t rie, i nici încredere. Ei nu se
simt liberi i nici împlini i în via a pe care o duc.
Prin urmare, de ce majoritatea oamenilor nu sunt cu adev rat ferici i?
II. CARE ESTE PROBLEMA?
Omul are o dorin fireasc de a de ine controlul asupra lucrurilor i de a ignora principiile de
via ale lui Dumnezeu.
Un principiu egoist spune: „Vreau s fac ce vreau s fac.” Aceasta se poate observa pân
Când nu primesc ceea ce vor, bebelu ii se manifest zgomotos.

i la bebelu i.

Pe m sur ce înaint m în vârst devenim mai civiliza i din punct de vedere social, mai sofistica i, dar tot
avem aceast natur fundamental ce spune: „Vreau s tr iesc pentru MINE.”
Iat câteva afirma ii pe care sunt sigur c le-a i auzit:
„Poart - i de grij . F ce vrei s faci.”
„Dac î i face pl cere, f -o – indiferent ce spune Dumnezeu despre ceea ce faci.”
„Este via a mea i fac ce vreau cu ea!”
Biblia nume te aceast atitudine: P CAT.
Este o problem de egoism. „Voi fi propriul meu ef.”
Isaia 53:6: „Noi r t ceam cu to ii ca ni te oi, fiecare î i vedea de drumul lui.”
1 Ioan 1:8: „Dac zicem c nu avem p cat ne în el m singuri i adev rul nu este în noi.”
Adev rul este c nimeni nu este perfect. Noi to i fie am încercat, fie înc încerc m s ne fim propriul
st pân.
Rezultatul este urm torul:
P catul distruge rela ia noastr de intimitate cu Dumnezeu. Ne face s ne fie team de Dumnezeu i
s încerc m s ne tr im via a în afara voii Sale.
Dac Dumnezeu este Dumnezeul DRAGOSTEI, de ce exist atâ ia oameni care se tem de El? Din cauza
P CATULUI. P catul a întrerupt rela ia de dragoste dintre om i Dumnezeu.
Isaia 59:2: „Nelegiuirile voastre pun un zid de desp r ire între voi i Dumnezeul vostru; p catele
voastre v ascund Fa a Lui i-L împiedic s v r spund .”
Romani 3:23: „C ci to i au p c tuit i sunt lipsi i de slava lui Dumnezeu.”
Ce înseamn TOATE acestea?
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Când rela ia noastr cu Dumnezeu nu este bun , apar PROBLEME în fiecare domeniu al vie ii
noastre – c s torie, carier , rela ii, finan e etc.
i eu a ad uga faptul c aceast stare determin haos na ional i interna ional. Întreaga problem se
reduce la acest singur cuvânt: P CAT.
Când oamenii se confrunt cu aceste probleme, ei apeleaz adesea la tot felul de solu ii, f r a
încerca îns i solu ia unei rela ii bune cu Dumnezeu.
Proverbe 16:25: „Multe c i i SE PAR bune omului, dar la urm duc la moarte.”
Chiar i atunci când tim c nevoia noastr cea mai adânc este Dumnezeu, adesea noi încerc m
modalit i gre ite de a-L cunoa te:
• Mama mea a fost cre tin , a a c …
Precis sunt i eu cre tin. Eu numesc aceasta mântuire prin mo tenire. Îns Biblia spune c fiecare în parte
trebuie s ia o decizie.
• Nu conteaz ce crezi, important este s fii sincer.
Mântuire prin sinceritate… dar putem fi sinceri, i totu i s gre im! Un pilot onest a pilotat gre it avionul
i s-a izbit de munte. S-ar putea s cred cu toat sinceritatea c ceea ce beau este sirop, i totu i s fie
arsenic.
• Voi renun a la toate obiceiurile mele rele.
Mântuire prin renun are, chiar abstinen . Via a cre tin nu este o în iruire de nega ii: „Nu f aia, nu f
cealalt …”, ci ea este o via afirmativ .
• Voi munci din greu i voi dobândi mântuirea.
Mântuire prin slujire. Dac faptele mele bune sunt mai multe decât faptele mele rele, voi ajunge în cer.
Îns Dumnezeu nu face concesii, noi trebuie s fim la fel de buni ca Dumnezeu.
• Voi fi religios i voi merge la biseric .
În aceast afirma ie se ascunde ideea c dac cineva petrece mult timp în biseric devine (sau este)
cre tin. Nu, la fel cum dac petreci mult timp într-un cote nu te transformi într-un pui!
Aici nu se pune în nici un caz problema de religie. Noi vorbim despre o rela ie personal cu Dumnezeu.
III. CARE ESTE SOLU IA?
Isus Cristos a spus: „EU SUNT CALEA, adev rul i via a. Nimeni nu vine la Tat l decât PRIN
MINE.” (Ioan 14:6)
Observa i c Isus nu a spus: „Eu sunt o cale sau exist multe c i.” Dac a i studiat vreodat religiile, a i
v zut c ele se contrazic una pe cealalt . Unii spun c po i ajunge în ceruri prin fapte, îns cre tinismul
spune c încrederea în Dumnezeu este cea care ne mântuie te. A spune c exist mai multe religii ce
conduc la Dumnezeu este ca i când eu a spune c dac m-a afla într-o cabin telefonic i a forma un
num r oarecare, a reu i s sun acas . tim, îns , c exist un singur num r care m-ar pune în leg tur cu
locuin a mea.
Dumnezeu Însu i a venit pe p mânt ca fiin uman pentru a ne aduce înapoi la Sine. Dac ar fi
existat o alt cale, Isus Cristos nu ar fi trebuit s vin pe p mânt. Calea este o Persoan !
Isus a venit pe p mânt în trup, astfel ca noi s Îl putem cunoa te pe Dumnezeu i s avem o rela ie cu El.
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Isus Cristos S-a ocupat deja de PROBLEMA p catului t u! i de problema p catului meu!
Romani 6:23: „Fiindc plata p catului este moartea: dar darul f r plat al lui Dumnezeu este
via a ve nic în Isus Cristos, Domnul nostru.”
Dumnezeu a f cut aceasta pentru noi fiindc ne iube te i vrea ca noi s Îl cunoa tem.
Ori de câte ori se încalc o lege exist o pedeaps . Dac cineva încalc o lege omeneasc trebuie s
pl teasc dup legea omeneasc . Când încalci legea lui Dumnezeu trebuie de asemenea s fii pedepsit.
Plata p catului…
Romani 5:8: „Dar Dumnezeu Î i arat dragostea fa
p c to i, Cristos a murit pentru noi.”

de noi prin faptul c pe când eram noi înc

Cristos este punctul central al istoriei. Te-ai gândit vreodat c atunci când scrii o anumit dat , tu Îl
folose ti pe Isus ca punct de referin ? El este punctul central al întregii istorii.
1 Timotei 2:5: „C ci este un singur Dumnezeu i este un singur mijlocitor între Dumnezeu i
oameni: Omul Isus Cristos, care S-a dat pe Sine Însu i ca pre de r scump rare pentru to i.”
Dumnezeu i-a f cut deja partea pentru a restabili rela ia noastr cu El. El este Cel care a luat
ini iativa. Acum a teapt ca fiecare dintre noi s accepte în mod individual ceea ce El a f cut
pentru noi.
IV. CE VREA DUMNEZEU S FAC EU?
1. Dumnezeu vrea s recuno ti c El nu a ocupat locul dintâi în via a ta i s Îl rogi s î i ierte
p catele.
1 Ioan 1:9: „Dac ne m rturisim p catele, El este credincios i drept ca s ne ierte p catele i s
ne cur easc de orice nelegiuire.”
Chiar dac nu ar exista cerul, de i el exist , nu ar merita oare s fii cre tin numai pentru a- i fi cur ate
p catele i a avea ansa de a începe o nou via ?
2. Dumnezeu vrea s crezi c Isus a murit ca s pl teasc pentru p catele tale i c a înviat din nou
la Pa ti i este viu.
Romani 10:9: „Dac m rturise ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn i dac crezi în inima ta c
Dumnezeu L-a înviat din mor i, vei fi mântuit.”
Ce înseamn s Îl faci pe Isus Domn? Înseamn c El este eful, El este Pre edintele bordului t u de
conducere!
Fapte 4:12: „În nimeni altul nu este mântuire, c ci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor
în care trebuie s fim mântui i.”
3. Dumnezeu vrea s accep i darul gratuit al mântuirii. Nu încerca s îl câ tigi.
Efeseni 2:8, 9: „C ci prin har a i fost mântui i, prin credin . i aceasta nu vine de la voi, ci este
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s nu se laude nimeni.”
Dac ar fi posibil s ne cump r m intrarea în cer, v pute i imagina cum ar ar ta cerul? Fiecare s-ar l uda
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cât de mult a dat, cât de mult l-a ajutat pe cel s rac i pe cel împov rat de ani.
Rela ia noastr cu Dumnezeu nu este restabilit prin nimic din ceea ce facem noi, ci pe baza a ceea
ce Isus a f cut deja pentru noi!
4. Dumnezeu vrea s Îl invi i pe Isus Cristos s vin în via a ta i s fie directorul (Domnul) vie ii
tale.
Ioan 1:12-13: „Dar tuturor celor care L-au primit, adic celor care cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul s se fac copii ai lui Dumnezeu; n scu i nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia
vreunui om, ci din Dumnezeu.”
PO I FACE ACE TI PA I ROSTIND O RUG CIUNE SIMPL
LUI DUMNEZEU:

PRIN CARE S

RE DEDICI

Dac nu L-ai invitat niciodat pe Cristos s intre în via a ta, te îndemn s o faci chiar acum. Nu exist
moment mai bun; nici m car nu trebuie s îi spui persoanei de lâng tine, fiindc Dumnezeu î i cunoa te
gândurile.
„Drag Isus, Î i mul umesc pentru c m-ai creat i m iube ti, i m-ai iubit chiar i atunci când Team ignorat i am mers pe calea mea. Îmi dau seama c am nevoie de tine în via a mea i îmi pare
r u de p catele mele. Te rog s m ier i. Î i mul umesc c ai murit pe cruce pentru mine. Te rog,
ajut -m s în eleg mai mult ce ai f cut Tu pentru mine. Atât cât tiu, vreau ca de acum înainte s
Te urmez pe Tine. Te rog, vino în via a mea i f -m un om nou, reînnoie te-mi l untrul. Accept
darul mântuirii Tale. Te rog, ajut -m s cresc i s m dezvolt ca un cre tin adev rat.”
Romani 10:13: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”
Este una dintre marile promisiuni, remarcându-se prin simplitate i claritate. Cu alte cuvinte: „Dac vei
chema…” Ce va face Dumnezeu? Poate Dumnezeu s mint ? Ai chemat tu Numele Domnului? Dac da,
ce a promis El c va face?
Nu e ti mântuit fiindc ai sim it ceva anume când te-ai rugat, ci pentru c L-ai crezut pe Dumnezeu.
Crede c ceea ce El a spus c va face, va face!
Fii con tient de faptul c atunci când Îl accep i pe Isus, tu începi o nou via în Cristos. Nu î i vei putea
da seama de la început de toate implica iile acestei decizii, dar ceea ce tii este c din clipa în care ai luat
aceast decizie, dorin a ta este s tr ie ti pentru Cristos.
La fel ca atunci când te c s tore ti: nu în elegi toate implica iile când spui „Da”, dar te angajezi pe deplin.
Rela ia ta cu Cristos i implica iile ei se vor adânci pe m sur ce via a ta în Cristos va progresa.
IMPORTAN A BOTEZULUI
I. De ce ar trebui s m botez?
1. Ca s urmez exemplul lui Cristos.
Marcu 1:9: „În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii i a fost botezat de Ioan în
Iordan.”
2. Deoarece Cristos a poruncit-o.
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Matei 28:19-20: Isus a spus: „Duce i-v i face i ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh. i înv a i-i s p zeasc tot ce v-am poruncit.”
Care sunt verbele în acest pasaj? duce i-v , face i, botezându-i, înv a i-i, s p zeasc
Ordinea nu este întâmpl toare. Subliniez aceasta pentru c oamenilor adesea nu le este prea clar când
anume trebuie s se boteze.
Sugereaz oare aceast ordine c ar trebui s a tept m pân când ne-am rezolvat toate problemele i neam însu it o gam larg de cuno tin e religioase? NU! Scriptura spune c botezul trebuie s se afle la
începutul vie ii noastre cre tine, i nu dup ce am înv at totul despre ce înseamn s cre ti spiritual ca
cre tin. Prin urmare, nu trebuie s a tepta i.
3. Botezul demonstreaz c sunt cu adev rat cre tin.
Fapte 18:8: „...mul i dintre corinteni, care îl auziser pe Pavel, au crezut i ei i au fost boteza i.”
În ziua aceea, majoritatea oamenilor au fost boteza i imediat.
1 Ioan 2:3: „...prin aceasta tim c Îl cunoa tem, dac p zim poruncile Lui.”
i una dintre poruncile pe care ni le-a l sat este botezul.
II. CARE ESTE SEMNIFICA IA BOTEZULUI?
1. El ilustreaz înmormântarea i învierea lui Cristos.
1 Corinteni 15:3-4: „...Cristos a murit pentru p catele noastre... i a înviat...”
Coloseni 2:12: „...fiind îngropa i împreun cu El, prin botez, i învia i în El i împreun cu El...”
2. El ilustreaz noua mea via

ca cre tin.

2 Corinteni 5:17: „C ci, dac este cineva în Cristos [dac devine cre tin], este o f ptur nou . Cele
vechi s-au dus: iat c toate lucrurile s-au f cut noi.”
Prin urmare, ceea ce I s-a întâmplat lui Cristos în moartea, înmormântarea i învierea Sa, i se întâmpl în
mod simbolic i noului cre tin. Vechea via este r stignit i înmormântat , iar noua via învie în noi i
este tr it în fa a prietenilor i a familiei noastre.
Ceea ce nu înseamn c suntem dintr-odat perfec i, dar înseamn c vechiul eu, cel care insistase ca
lucrurile s fie f cute în felul lui, nu mai este. În mod simbolic el a fost îngropat pentru totdeauna în apa
botezului.
Romani 6:4: „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropa i împreun cu El, pentru ca,
dup cum Cristos a înviat din mor i... tot a a noi s tr im o via nou .”
Botezul nu te face credincios – el arat c tu crezi deja. Botezul nu te „mântuie te”, numai credin a
ta în Cristos o face.Botezul este ca o verighet – el este simbolul exterior al angajamentului pe care
l-ai luat deja în inima ta.
Botezul este un simbol exterior ce exprim faptul c la un moment dat tu i-ai spus „Da” lui Dumnezeu. Ai
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spus atunci: „Nu mai vreau s tr iesc pentru mine. Atât cât tiu i în eleg acum, eu Te vreau pe Tine,
Isuse, la cârma vie ii mele.”
Efeseni 2:8, 9: „C ci prin har a i fost mântui i, prin credin . i aceasta nu vine de la voi, ci este
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s nu se laude nimeni.”
III. DE CE BOTEZ PRIN IMERSIUNE?
1. Fiindc Isus a fost botezat astfel.
Matei 3:16: „De îndat ce a fost botezat, Isus a ie it afar din ap .”
Acum, poate p rea ridicol ce voi spune, dar cum poate cineva ie i din ap dac mai întâi nu a intrat în
ap ? Isus a fost scufundat în ap i apoi El a ie it din ap .
2. Fiecare botez din Biblie a fost prin imersiune.
Fapte 8:38-39: „...s-au pogorât amândoi în ap
din ap ...”

i Filip l-a botezat pe famen. Când au ie it afar

3. Cuvântul „a boteza” înseamn „a scufunda în ap ”.
Cuvântul grecesc baptizo înseamn „a scufunda în ap ”. Cuvântul era folosit în leg tur cu vopsirea
hainelor. Hainele erau scufundate (botezate) în colorant. Cuvântul face referire la imersiune.
4. Simbolizeaz cel mai bine îngroparea i învierea!
Dac aceasta este metoda folosit în biserica antic , dac a a se simbolizeaz cel mai bine îngroparea,
atunci de ce atât de multe biserici folosesc botezul prin stropire? Singurul motiv la care m pot gândi este
o problem de convenien . Ini ial, probabil c s-a recurs la stropire din cauza unui climat mai rece sau a
st rii muribunzilor etc. Probabil c a devenit o tradi ie pur i simplu pentru c este o metod mai simpl .
Fondatorii denomina iunilor sunt de acord între ei:
Martin Luther: „A vrea ca cei care sunt boteza i s fie cufunda i în întregime în ap , dup
cum presupune cuvântul i dup cum semnific misterul.”
Ioan Calvin: „Cuvântul «a boteza» înseamn a cufunda. Este sigur faptul c practica bisericii
antice a fost botezul prin imersiune.”
John Wesley: „«Îngropa i împreun cu El» face referire la botez prin imersiune potrivit cu
obiceiul Bisericii primare.”
Noi consider m c botezul ar trebui s fie cât se poate de apropiat de practicile nou-testamentale. Tocmai
de aceea punem accentul pe imersiune.
IV. CINE TREBUIE S SE BOTEZE?
1. Fiecare persoan care a crezut în Cristos.
Fapte 2:41: „Cei care [au crezut] i au primit propov duirea lui au fost boteza i...”
Fapte 8:13: „Chiar Simon a crezut i... a fost botezat...”
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Fapte 8:12: „Dar când l-au crezut pe Filip, care propov duia Evanghelia Împ r iei lui Dumnezeu
i a Numelui lui Isus Cristos, au fost boteza i, atât b rba i cât i femei.”

Dac ai luat decizia s crezi în Isus Cristos, atunci urm torul pas ar trebui s fie botezul.
În biserica noastr , noi a tept m pân ce copiii no tri sunt suficient de mari ca s cread
în eleag adev rata semnifica ie a botezului, i abia dup aceea îi botez m.

i s

Unele biserici practic „un botez de confirmare” pentru copii. Aceast ceremonie se vrea un
leg mânt între p rin i i Dumnezeu în numele copilului. P rin ii promit s - i creasc copilul în
credin pân ce acesta este suficient de mare ca s - i m rturiseasc singur credin a în Cristos.
Acest obicei a fost ini iat la 300 de ani dup încheierea Bibliei.
Aceast practic este diferit de botezul despre care vorbe te Biblia i care era numai pentru cei
suficient de maturi ca s cread . Scopul botezului este m rturisirea public a dedic rii personale
lui Cristos.
În biserica noastr , pentru a deveni membru trebuie s fii botezat dup modelul demonstrat de
Isus, chiar dac mul i dintre noi au fost „confirma i” în copil rie.
V. CÂND TREBUIE S AIB LOC BOTEZUL?
DE ÎNDAT CE AI CREZUT!
Fapte 2:41: „Cei care au primit propov duirea... au fost boteza i... în ziua aceea!”
Fapte 8:35-38: „Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta i i L-a propov duit
pe Isus. Pe când î i urmau ei drumul, au dat peste o ap . i famenul a zis: «Uite ap , ce m
împiedic s fiu botezat?» Filip a zis: «Dac crezi din toat inima, se poate.» Famenul a r spuns:
«Cred c Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.» A poruncit s stea carul, s-au pogorât amândoi în
ap i Filip l-a botezat pe famen.”
Nu exist nici un motiv pentru a amâna. De îndat ce ai decis s Îl prime ti pe Cristos în via a ta,
po i i trebuie s fii botezat. Dac a tep i pân ce vei fi „perfect”, niciodat nu te vei sim i „suficient
de bun”. i nu te vei boteza niciodat !
MEMBRII FAMILIEI MELE POT FI BOTEZA I TO I ÎMPREUN ?
Da! Dac fiecare membru al familiei în elege pe deplin semnifica ia botezului i fiecare în parte i-a
pus personal încrederea în Cristos în vederea mântuirii, noi încuraj m familiile s se boteze
deodat . Este o exprimare minunat a dedic rii.
Totu i, este important s ne reamintim c botezul este o afirmare personal a credin ei, i nu o
tradi ie de familie. În general nu este în elept s î i amâni botezul, a teptând ca i al i membrii din
familia ta s Îl accepte pe Cristos, mai ales când este vorba de copii. Altfel îi vei supune la ni te
presiuni nepotrivite i vei amâna exprimarea ascult rii tale.
SEMNIFICA IA CINEI DOMNULUI
Isus nu le-a cerut niciodat ucenicilor S i s Î i aminteasc de na terea Lui. Dar le-a dat
instruc iuni s î i aminteasc de moartea i învierea Lui. El a dat bisericii dou simboluri vizibile
(numite „rânduieli”) ca mijloace de amintire ale mor ii Sale. Aceste dou rânduieli sunt Botezul i
Cina Domnului. Cina Domnului este o lec ie ce reprezint un mare adev r spiritual pentru
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credincio i.

I. CE ESTE CINA DOMNULUI? (1 Cor. 11:23-26)
1. Ea este un simplu act.
v. 23: „Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.”
El a luat ceva simplu, comun, o pâine pe care ei o mâncau probabil de 2-3 ori pe zi. Cina nu a fost ceva
elaborat, i nici vreun fel de ritual mistic. A fost o rânduial simpl pe care El a urmat-o cu ucenicii S i.
2. Cina este o amintire.
v. 24: „ i, dup ce I-a mul umit lui Dumnezeu, a frânt-o i a zis: «Lua i mânca i; acesta este trupul
Meu care se frânge pentru voi; s face i lucrul acesta spre pomenirea [în amintirea] Mea.”
Prin urmare, Cina Domnului este un mijloc de aducere aminte. Domnul putea l sa ca fiecare cre tin s se
bazeze pe amintirea lui în ce prive te moartea i învierea Sa. Dar nu, El ne-a l sat aceast rânduial ca s
ne ajute s ne amintim în mare parte la fel cum ne amintim ast zi când ne folosim de o fotografie.
Probabil c obi nui i s îi fotografia i pe membrii familiei sau evenimentele importante. De ce? Pentru ca
de fiecare dat când ve i privi acele fotografii s v reaminti i evenimentele care au avut loc i astfel s nu
uita i.
3. Cina este un simbol.
v. 25: „Tot astfel, dup cin a luat paharul i a zis: «Acest pahar este leg mântul cel nou în
sângele Meu; s face i lucrul acesta spre pomenirea mea [ca s v aminti i de mine]...”
Noi nu credem c pâinea servit la Cina Domnului devine trupul lui Cristos, nici c ea este trupul lui
Cristos, nici c b utura se transform în sângele lui Cristos. Totul este numai simbolic.
i aceasta pentru c noi tim c Domnul S-a referit adesea în mod simbolic la Sine. El a spus: „Eu sunt
u a, Eu sunt stânca...” tim c El nu ne-a cerut s Îl lu m în mod literal.
În Vechiul Testament, Dumnezeu a spus: „Eu te acop r cu aripa Mea.” Tragem noi concluzia c
Dumnezeu este o pas re? Nu, El S-a folosit de simboluri. Tot a a, noi aplic m simbolismul i la Cina
Domnului. Ea este un simbol i un mijloc menit s vin în ajutorul memoriei noastre.
4. Cina este o m rturisire de credin .
v. 26: „Pentru c ori de câte ori mânca i din pâinea aceasta i be i din paharul acesta, vesti i
moartea Domnului pân va veni El.”
Potrivit acestui verset, noi spunem c credem dou lucruri:
1. Privind în urm , noi spunem c Cristos a murit pentru noi i ne reamintim aceasta. Noi Îi
mul umim pentru mântuirea pe care El ne-a dat-o în acea zi.
2. Este un moment plin de bucurie, pentru c privim în viitor. i trebuie s ne reamintim ce a f cut
Isus pentru noi „pân va veni” din nou. A adar, noi privim înainte, anticipând cu ner bdare revenirea
Lui.
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II. CINE TREBUIE S PARTICIPE LA CINA DOMNULUI?
Numai cei care sunt deja credincio i. (Marcu 14:22-26)
El nu a luat Cina cu mul imile, ci cu ucenicii. Cina este pentru credincio i, numai pentru cei care I s-au
dedicat Domnului.
1 Corinteni 11:29: „C ci cine m nânc
deosebe te trupul Domnului.”

i bea î i m nânc

i bea osânda lui însu i dac nu

Nu tim care va fi „osânda”, îns în acest verset g sim o aten ionare. Cina nu este ceva ce poate fi luat în
mod superficial. Este foarte periculos s participi la Cin numai pentru c cei din jurul t u particip la ea.
III. CUM M POT PREG TI PENTRU CINA DOMNULUI?
1 Corinteni 11:27-28: „De aceea, oricine m nânc pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în
chip nevrednic va fi vinovat de trupul i sângele Domnului. Fiecare s se cerceteze dar pe sine
însu i i a a s m nânce din pâinea aceasta i s bea din paharul acesta.”
Acest verset a creat foarte mult confuzie fiindc unii oameni au luat expresia „în chip nevrednic” i au
interpretat-o în sensul c dac ei au vreo gre eal în via a lor, dac nu sunt perfec i, atunci se fac vinova i
de p cat împotriva Domnului.
Pavel a scris aceste versete pentru a atrage aten ia asupra oamenilor care veneau la Cina Domnului ca s
se îmbuibe, tratând-o ca pe o mas oarecare, bând prea mult vin i îmb tându-se. Ei luau rânduiala într-un
chip nevrednic.
El spune ce trebuie s facem în schimb. Iat ce trebuie s facem:
Prin...
1. Autoexaminare (1 Cor. 11:27)
2. S îmi m rturisesc p catele (1 Ioan 1:9)
Este ceva gre it în via a mea? Dac da, m rturise te-o!
3. Rededicare (Rom. 12:1)
4. Restaurarea rela iilor (Matei 5:23-24)
Rededic -te Lui. Ia din nou decizia de a fi al Lui. Restabile te, pe cât posibil, orice rela ie. Nu lua Cina
pân ce nu i-ai restabilit rela iile întrerupte.
IV. CÂND I DE CÂTE ORI S LU M CINA DOMNULUI?
Isus nu a spus niciodat când sau de câte ori s ia credincio ii Cina Domnului. El a instituit-o într-o
joi seara. De vreme ce este o „cin ”, s-ar p rea mai potrivit s se ia în cadrul unui serviciu de sear .
Fiecare biseric în parte trebuie s hot rasc de câte ori i când s ia Cina Domnului.
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Sesiunea a doua
M rturisirile noastre
Introducere:
Pe parcursul acestei sesiuni vom discuta m rturisirile bisericii. Avem de discutat trei m rturisiri:
m rturisirea scopului nostru, m rturisirea noastr de credin i m rturisirea stilului nostru de via .
1 Corinteni 1:10: „V îndemn, fra ilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Cristos, s ave i
acela i fel de vorbire, s n-ave i dezbin ri între voi, ci s fi i uni i în chip des vâr it într-un gând i
o sim ire [un scop].”
Motivul care st la baza acestei sesiuni este ca to i s avem acela i gând i acela i scop. În aceast sesiune
vrem s înv a i de ce facem ceea ce facem i vrem s cunoa te i scopurile bisericii noastre.
Deschide i la M rturisirea scopului nostru.
M RTURISIREA SCOPULUI NOSTRU
De ce exist m ca biseric
Scopul bisericii noastre poate fi rezumat într-o singur propozi ie bazat pe dou pasaje din Biblie
numite Marea Porunc i Marea Trimitere:
„Noi credem c o dedicare deplin fa
dezvoltarea unei biserici puternice!”

de marea porunc

i fa

de marea trimitere va duce la

A i mai auzit aceast afirma ie, îns ea trebuie s ne devin foarte familiar
m rturisirea noastr . Haide i s o repet m împreun .

i trebuie s facem din ea

Iat Marea Porunc : Matei 22:36-40: „«Înv torule, care este cea mai mare porunc din Lege?» Isus
i-a r spuns: «S -L iube ti pe Domnul, Dumnezeul t u cu toat inima ta, cu tot sufletul t u i cu tot
cugetul t u. Aceasta este cea dintâi i cea mai mare porunc . Iar a doua asemenea ei este: S -l iube ti
pe aproapele t u ca pe tine însu i. În aceste dou porunci se cuprinde toat Legea i Prorocii.»”
Isus a spus c dac cineva vrea s rezume întregul Vechi Testament, o poate face prin aceste dou
afirma ii: „Iube te-L pe Dumnezeu cu toat inima ta i iube te-l pe aproapele t u ca pe tine însu i.”
În mod evident, acestea sunt dou cerin e extrem de importante ce trebuie îndeplinite.
Apoi, înainte de a pleca înapoi în ceruri, Isus a rostit Marea Trimitere: Matei 28:19-20: „Duce i-v i
face i ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh. i
înv a i-i s p zeasc tot ce v-am poruncit.”
Aceste versete din Evanghelia dup Matei, Marea Porunc i Marea Trimitere, reprezint tot ce facem noi
aici, în biserica noastr , i noi extragem cinci obiective din ele:
•
•
•
•
•

„S -L iube ti pe Dumnezeu cu toat inima”, aceasta înseamn ÎNCHINARE.
„S -l iube ti pe aproapele t u ca pe tine însu i”, aceasta înseamn SLUJIRE.
„Duce i-v i face i ucenici”, aceasta înseamn EVANGHELIZARE.
„Botezându-i...”, aceasta înseamn INCLUDERE ÎN P RT IE.
„Înv a i-i s p zeasc tot ce v-am poruncit”, aceasta înseamn UCENICIZARE.
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Acestea sunt cele cinci obiective, cele cinci scopuri ale bisericii noastre.
Biserica noastr exist :
1. ca s
2. ca s
3. ca s
4. ca s
5. ca s

celebreze prezen a lui Dumnezeu (închinare),
demonstreze dragostea lui Dumnezeu (slujire),
comunice Cuvântul lui Dumnezeu (evanghelizare),
strâng laolalt familia lui Dumnezeu (p rt ie),
educe poporul lui Dumnezeu (ucenicizare).

Tot ce facem în biserica noastr este în concordan cu unul din aceste scopuri. Dac nu, atunci nu ar
trebui s fim implica i în activitatea respectiv . Haide i s analiz m fiecare din aceste scopuri.
I.

NOI EXIST M CA S CELEBR M PREZEN A LUI DUMNEZEU
Închinarea: exprimarea dragostei fa de Dumnezeu

Matei 4:10: Isus a spus: „Domnului Dumnezeului t u s I te închini i numai Lui s -I sluje ti.”
Care din ele e mai întâi, închinarea sau slujirea? Închinarea! Aceasta este întâia prioritate.
Acum, cum anume trebuie noi s ne închin m? Isus a spus c exist dou condi ii.
Ioan 4:23-24: „...închin torii adev ra i I se vor închina Tat lui în duh i în adev r; fiindc astfel de
închin tori dore te i tat l.”
Încercui i cuvintele duh i adev r. Noi trebuie s ne închin m Lui cu inima noastr i cu adev rat.
Observa i c nu se spune nimic despre stil. Exist o multitudine de biserici, i ele se închin în multe
feluri diferite, de i sunt toate cre tine. Unele biserici sunt foarte formale; ele folosesc o liturghie, sunt
lini tite i solemne. La cel lalt cap t, exist unele care sar în sus de bucurie i sunt foarte emo ionale.
Nu asta conteaz . Nu exist un singur stil corect, i aceasta pentru c lui Dumnezeu Îi place diversitatea.
Eu nu cred c pe Dumnezeu Îl preocup stilul DAC închinarea este în duh i în adev r.
Trebuie numai s g si i o biseric în care v sim i i confortabil i cu care v pute i identifica. G si i una
care v ajut s v apropia i de Dumnezeu, s intra i în leg tur cu El i în care înv tura este biblic .
Iat câteva expresii ale închin rii:
Cântarea (Efes. 5:19)
Dedicarea (Rom. 12:1-2)
Rug ciunea (Ps. 95:6)
Auzirea Cuvântului (Ioan 17:17)
D rnicia (1 Cor. 16:1-2)
Botezul (Rom. 6:3-4)
Medita ia (Hab. 2:20)
Cina Domnului (1 Cor. 11:23-26)
Acestea sunt forme diferite de închinare, dar da i-mi voie s v dau trei cuvinte ce descriu închinarea din
biserica noastr .
În primul rând, „celebrarea”
Asta facem noi duminic diminea a i duminic seara – noi celebr m!

-15-

Class 101, Discovering Church Membership
Teacher’s Notes, Sessions 1-4

În Psalmul 122:1 g sim scris: „M bucur când mi se zice: «Haidem la Casa Domnului!»” Nu: „Sunt
trist”, nici „M înfurii”. Sper c nimeni nu vine la biserica noastr din obliga ie. De fapt, se vede c
mul i dintre voi v afla i aici pur i simplu pentru c vre i s fi i aici.
Cred c pe undeva ar trebui s ne umple de veselie faptul c mergem la biseric . Dac sunte i în c utarea
unei biserici mai formale, aceast biseric nu este cea pe care o c uta i.
În al doilea rând, „inspira ia”
În Isaia 40:31 se spune: „Cei care se încred în Domnul î i înnoiesc puterea, ei zboar ca vulturul;
alearg , i nu obosesc; umbl , i nu ostenesc.”
Duminica pentru mine este ca o sta ie PECO pentru suflet. Contactul cu lumea ne epuizeaz
nevoie de o nou inspira ie, trebuie s ne reînc rc m bateriile, s ne reînnoim viziunea.

i avem

În al treilea rând, „preg tirea”
Efeseni 4:11-12
În Efeseni 4 se spune c datoria pastorului, a mea, este s îi preg teasc pe oameni pentru slujire. Eu
vreau ca duminica s v spun ceva care s v fie de folos lunea, s v ajut s v preg ti i pentru a v
reîntoarce în lume.
Al doilea motiv pentru care noi exist m:
II. NOI EXIST M CA S LE COMUNIC M ALTORA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Biblia nume te aceasta EVANGHELIZARE.
O defini ie a evangheliz rii este „a le împ rt i altora Vestea Bun ”.
Efeseni 3:10: „...pentru ca domniile i st pânirile din locurile cere ti s cunoasc azi, prin biseric ,
în elepciunea nespus de felurit a lui Dumnezeu.”
Romani 10:13-14: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe Acela
în care n-au crezut? i cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? i cum vor auzi despre El f r
propov duitor?”
Dumnezeu a ales biserica pentru a împ rt i Vestea Bun .
În Fapte 1:8, Cristos spune: „[Voi] Îmi ve i fi martori.” De ce ne mai las Dumnezeu pe p mânt dup ce
L-am acceptat? Exist dou lucruri pe care nu le po i face în ceruri: nu po i p c tui, dar nici nu le po i
spune altora despre Cristos.
Ce crede i, Dumnezeu v-a l sat pe p mânt ca s face i care din cele dou ? S p c tui i sau s fi i
m rturie? El ne-a l sat aici ca s le spunem altora despre Cristos.
Exist dou modalit i de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu – prin via a noastr i prin cuvintele
noastre. Dumnezeu vrea s aib cre tini audio-vizuali, cre tini care sunt ni te exemple vii. Cuvintele i
via a lor trebuie s fie în armonie.
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S vedem acum:

DE CE BISERICA NOASTR NU TREBUIE S SE OPREASC NICIODAT DIN CRE TERE
Dac urmeaz s devii membru în biserica noastr , trebuie s în elegi c noi ne lu m angajamentul s
cre tem ca biseric . Atâta timp cât mai exist un om care are nevoie de Isus Cristos, noi avem mandatul
de a persista în atingerea oamenilor cu Evanghelia.
Iat trei motive pentru care biserica noastr va continua s creasc

i s pun accentul pe cre tere:

1. Fiindc Dumnezeu iube te oamenii.
2 Petru 3:9: „Domnul... are o îndelung r bdare... i dore te ca nici unul s nu piar , ci to i s vin la
poc in .”
2 Cor. 5:14, Luca 15:3-10, Matei 9:12-13
Adic Dumnezeu vrea ca fiecare s ajung s Îl cunoasc ; El îi iube te pe to i i vrea ca to i s Îl cunoasc
pe Isus, nu numai câ iva ale i.
Cât de important este evanghelizarea pentru Dumnezeu? V aminti i pilda cu p storul care avea 99 de oi
în arc i c ruia i se pierduse o oaie? Se spune c el le-a l sat pe cele 99 ca s fac ce anume? Ca s
mearg în c utarea celei pierdute. Aceasta este prioritatea pe care Dumnezeu vrea ca noi, cre tinii, s o
acord m evangheliz rii. Dac exist UN SINGUR OM pierdut, noi trebuie s mergem în c utarea aceluia
singur.
Dac am crede cu adev rat aceasta, am organizare mai multe servicii de închinare, am construi cl diri mai
mari, am fonda mai multe misiuni, am face mai multe locuri de parcare, FIINDC DUMNEZEU
IUBE TE OAMENII. Ceea ce facem, noi nu facem pentru câ tigul nostru, ci pentru c lui Dumnezeu Îi
pas !
Al doilea motiv pentru care nu ne vom opri niciodat din cre tere:
2. Fiindc Dumnezeu ne porunce te s facem evanghelizare.
Luca 14:23: „Ie i la drumuri... i pe cei pe care-i vei g si, sile te-i s intre, ca s mi se umple casa.”
Încercui i cuvântul umple. Dumnezeu vrea s aib o cas plin , nu una care este pe jum tate goal .
Aminti i-v Matei 28:19, 20: Marea Trimitere – Nu Marea Omitere (Ignorare)
Fapte 1:8: „...Îmi ve i fi martori în Ierusalim, în toat Iudeea, în Samaria i pân la marginile
p mântului.”
Este vorba despre ni te cercuri care se l rgesc progresiv – mai întâi în Ierusalim (începe i în curtea din
spatele casei!). Apoi merge i în Iudea (în jude ul vostru). Apoi în Samaria (asta ar echivala cu jude ele
învecinate). Apoi în întreaga lume.
Iat al treilea motiv pentru care nu ne vom opri niciodat din cre tere:
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3. Fiindc cre terea este voia lui Dumnezeu.
Este voia lui Dumnezeu ca bisericile s creasc . De fapt, o biseric ce nu vrea s creasc se afl în afara
voii lui Dumnezeu.
Observa i urm torul verset:
Coloseni 2:19: „Sub controlul lui Cristos, întregul Trup este hr nit... i cre te dup
Dumnezeu s creasc .”

cum vrea

Matei 16:18: Isus a spus: „...voi zidi Biserica Mea...”, nu: „...o voi l sa s se pr bu easc ...”
S vedem acum câteva dintre scuzele nebiblice pentru a nu cre te:
•

„Dumnezeu nu este interesat de statistici, El nu vrea cifre.”

Cine spune c nu este interesat de ele? De trei ori în Vechiul Testament El a num rat tot poporul Israel.
Pe Dumnezeu Îl intereseaz atât de mult „num r torile”, încât a pus unei c r i întregi din Biblie numele
de Numeri.
i dac studia i pildele, vede i c Isus Se refer în permanen la a num ra: ranul î i num r spicele,
pescarul num r pe tii, femeia num r b nu ii, cel care zide te ia în calcul costurile, regele î i num r
solda ii.
Aminti i-v de p storul cu cele 99 de oi i una pierdut . De unde a tiut c o oaie s-a pierdut? Le
num rase!
Când î i pas , ii socoteala! Când nu ii socoteala, e ti într-o c l torie egoist , doar tu i cu tine! Noi inem
socoteala oamenilor fiindc oamenii conteaz !
„ ii socoteala d rniciei? Numeri banii de la colect ?”
„Da.”
„Ei bine, atunci ceea ce spui tu este c banii sunt mai importan i decât oamenii!”
inem socoteala lucrurilor care sunt importante pentru noi.
Urm toarea scuza:
• „Biserica noastr urm re te calitatea, nu cantitatea.”
De ce nu le urm ri i pe amândou ? Ele nu sunt dou lucruri contradictorii.
Ilustra ie: P rin ii au un singur copil. „Avem un copil i îi putem oferi totul, este un copil de calitate; hai
s ne limit m doar la unul.” Cu o asemenea gândire, foarte mul i dintre noi nu am exista ast zi!
Biserica: „Suntem mântui i. Hai s ne concentr m asupra într-ajutor rii. S uit m de restul lumii.”
Cum ar fi fost s spun: „Am destui copii, sau nepo i. Nu mai vreau s le fiu tat , sau bunic, celor care vor
urma. Avem suficien i copii/nepo i de calitate.”
Sun ridicol? La fel de ridicol este afirma ia: „Noi avem suficien i membri. Acum vrem calitate.”
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Isus a spus: „Vino dup Mine i te voi face pescar de oameni.” Câ i a i fost vreodat la pescuit? Când
mergi la pescuit, te duci pentru cantitate sau pentru calitate?
Nu te duci pentru amândou ? Vrei cei mai mari pe ti, i cât mai mul i. Tot a a, trebuie s avem dorin a de
a avea în biserica noastr calitatea maxim pe care o putem ob ine i s avem în acela i timp cantitatea
maxim pe care o putem avea. Nu pentru binele nostru, ci pentru c oamenii au nevoie de Domnul.
Uneori cantitatea produce calitate. Dar în acela i timp, ca s ob ii cantitate ai nevoie de calitate. Bisericile
de calitate cresc. Unele aspecte se îmbun t esc cu cât biserica este mai mare – de exemplu, muzica. Ai
cânta mai degrab cu 11 oameni sau cu 500? Cele dou situa ii nici m car nu se pot compar !
Iat a treia scuz pe care o auzim uneori:
• „Bisericile mari sunt impersonale.”
Nu este adev rat! De fapt, bisericile impersonale nu cresc. Bisericile mari cresc tocmai pentru c sunt
personale. Am avut i eu parte de biserici mici care au fost impersonale. Când intri în ele, chiar dac te
amesteci printre cei 50 de localnici, fiecare tie cine este musafirul. i tu tii c ei tiu. Uneori ai impresia
c „aceasta este mica noastr familie i pur i simplu nu pricepem ce treab ai tu aici”.
Cum poate o biseric s r mân personal

i în acela i timp s - i continue cre terea?

Completa i urm toarea propozi ie în noti ele pe care le ave i – este una dintre propozi iile cheie.
În biserica noastr , noi credem c o biseric trebuie s creasc

i s se mic oreze în acela i timp.

Adic , noi credem c la serviciile de duminic diminea a trebuie s participe cât se poate de mul i oameni.
Îns nevoile personale nu pot fi satisf cute într-o mare mul ime de oameni.
Prin urmare, noi credem într-o celebrare în grup mare i în studiu biblic în grup restrâns. Pe m sur ce ne
extindem i organiz m un serviciu mare de celebrare în timpul închin rii, avem nevoie de multe, multe
grupuri mici în cadrul c rora s fie împlinite nevoile personale. În grupuri mici te po i ruga pentru al ii i
al ii se roag pentru tine; se observ când lipse ti i i se simte lipsa; celor din grup le pas de tine i te
caut la telefon.
Dac ne organiz m într-adev r a a, biserica va cre te. R spunsul pentru o biseric personal const în
existen a grupurilor mici.
Citi i urm torul verset:
Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a Împ r iei va fi propov duit în toat lumea, ca s slujeasc
de m rturie tuturor oamenilor. ATUNCI va veni sfâr itul.
Oamenii întreab adesea când va reveni Isus. ti i prea bine c nici eu nu tiu r spunsul la aceast
întrebare. Nu fac parte din comitetul r spunz tor cu planificarea i programarea, îns noi to i facem parte
din comitetul de preg tire.
Cum ne preg tim noi pentru venirea lui Isus? Biblia spune c trebuie s împ rt im tuturor Vestea Bun .
Isus nu Se va întoarce decât atunci când fiecare a avut cel pu in o ans s aud Vestea Bun .
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Al treilea motiv pentru care exist m noi:
III.

NOI EXIST M CA S EDUC M POPORUL LUI DUMNEZEU

UCENICIZAREA: sprijinirea credincio ilor în cre terea lor spiritual
În primul rând comunic m, apoi educ m.
Mai întâi c ut m s ajungem la oameni cu Evanghelia, apoi îi înv
Dumnezeu vrea ca fiecare credincios s se maturizeze.

m.

Evrei 6:1: „De aceea, s l s m adev rurile încep toare ale lui Cristos i s
des vâr ite [spre maturitate]…”

mergem spre cele

2 Petru 3:18: „…cre te i în harul i în cuno tin a Domnului i Mântuitorului nostru Isus Cristos.”
Efeseni 4:11-13: „ i El [Dumnezeu] a dat… pe al ii pastori i înv tori pentru des vâr irea sfin ilor,
în vederea lucr rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, pân vom ajunge to i… la starea de
om mare, la în l imea staturii plin t ii lui Cristos.”
Dumnezeu vrea s ne maturiz m i educarea poporului lui Dumnezeu este al treilea scop al bisericii
noastre.
Observa i c pastorii trebuie s preg teasc poporul lui Dumnezeu pentru lucrarea de slujire. Cine face
lucrarea de slujire? Poporul lui Dumnezeu, oamenii. Ce trebuie s fac pastorii? S -I PREG TEASC
pe oameni s fac lucrarea.
Eu nu sunt lucr torul. Eu sunt cel care îi preg te te pe lucr tori. Eu sunt antrenorul, credincio ii pe care îi
antrenez eu joac partida. Mult prea adesea pastorii sunt suprasolicita i, supraimplica i în toate. Ei nu pot
s îndeplineasc toat rug ciunea, s fac toat consilierea, toat lucrarea, s îi ajute pe to i. To i trebuie
s fim implica i în lucrare.
Cu mult timp în urm , voi v-a i dezvoltat dincolo de ceea ce eu puteam face singur. Dac eu ar fi trebuit
s fac singur toat lucrarea, am fi tot pe la 100 de membrii. Noi trebuie s ne «reproducem». Pastorii
hr nesc oile, oile dau na tere la oi. A i v zut vreodat un p stor care s nasc oi? Oricât va încerca, nu va
reu i niciodat !
Al patrulea scop:
IV. NOI EXIST M CA S DEMONSTR M DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU
Biblia nume te aceasta LUCRARE DE SLUJIRE: împlinirea nevoilor prin dragoste.
Un lucru vi-l pot spune cu toat certitudinea. FIECARE are o ran sângerând , fiecare are o durere,
fiecare are o nevoie. Ea poate fi ascuns , uneori chiar i pentru persoana în cauz . Dar pân la urm rana
iese la iveal .
Avem nevoie de o biseric pentru a-i încuraja pe oameni, pentru a-i iubi.
Ioan 13:35: „Prin aceasta vor cunoa te to i c sunte i ucenicii Mei, dac ve i avea dragoste unii
pentru al ii.”
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1 Ioan 3:16-17, Matei 25:34-40, Evr. 13:16, Rom. 12:13
Biblia spune c dac nu am dragoste, eu sunt o aram sun toare i un chimval z ng nitor.
În Biblie, aceast dragoste este koinonia – adic , noi suntem la fel de dedica i unii altora pe cât Îi suntem
lui Isus Cristos. Aceasta este adev rata p rt ie, adev rata dragoste.
Trebuie s putem percepe dragostea când intr m în biserica noastr .
1 Corinteni 12:4-5, 27: „Dumnezeu d multe feluri de daruri speciale… i exist diferite feluri de
slujire a lui Dumnezeu [lucr ri de slujire]… Voi to i împreun alc tui i un singur Trup al lui Cristos i
fiecare dintre voi este o parte separat i necesar din el.” (trad. din engl.)
Dac lipse te o singur pies dintr-un joc de puzzle, care este primul lucru pe care îl observa i? Piesa
LIPS ! Oamenii vor observa tocmai ceea ce lipse te bisericii noastre. Este nevoie de fiecare în parte ca
s nu existe „piese lips ”.
În biserica noastr …
Fiecare membru este un lucr tor.
Biblia spune c Dumnezeu i-a dat un dar spiritual i tu trebuie s -l folose ti spre gloria Lui i în biserica
Lui. Fiecare cre tin trebuie s - i descopere darul.
Fiecare slujb este important .
Nu exist slujbe nesemnificative; tot ce face i în biseric are un scop i împline te o nevoie.
Fiecare membru este „de nota 10” într-un anumit domeniu.
Dumnezeu l-a d ruit pe fiecare dintre noi cu aptitudini i înzestr ri speciale, cu un temperament special.
i El vrea s foloseasc darurile pe care ni le-a dat nu numai pentru cariera noastr , ci i pentru zidirea
bisericii Sale.
Acestea sunt patru din cele cinci scopuri ale existen ei noastre. S vedem dac vi le pute i reaminti.
I. Noi exist m ca s celebr m prezen a lui Dumnezeu.
Ce înseamn aceasta? Este vorba de închinare.
II. Noi comunic m Cuvântul lui Dumnezeu.
Ce înseamn aceasta? Evanghelizare – s le spui altora despre Isus Cristos.
III. Noi educ m poporul lui Dumnezeu.
Asta înseamn ucenicizare.
IV. Noi demonstr m dragostea lui Dumnezeu.
Aceasta este lucrare de slujire, s îi aju i i s îi iube ti pe ceilal i.
V reaminti i care este al cincilea scop?
V. Noi strângem laolalt familia lui Dumnezeu. Iar asta înseamn p rt ie.
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Tot ce facem noi în biserica noastr trebuie s se încadreze în aceste cinci scopuri.
S vedem acum:

M RTURISIREA NOASTR DE CREDIN
Ce credem noi

Aceste trei afirma ii rezum ce credem noi - m rturisirea noastr de credin :
•
•
•

În convingerile esen iale – avem unitate.
În convingerile neesen iale – avem libertate.
În toate convingerile noastre – ne manifest m cu dragoste.

Ce în elegem noi prin aceste trei afirma ii?
În convingerile esen iale noi avem unitate. Biblia spune c noi avem un singur Trup, un singur Duh, un
singur Domn, o singur credin , un singur botez, un singur Dumnezeu i Tat al nostru al tuturor. Avem
câteva lucruri de baz la care inem foarte mult în biserica noastr .
Efeseni 4:4-6: „Este un singur trup, un singur Duh... Este un singur Domn, o singur credin ,
un singur botez. Este un singur Dumnezeu i Tat al tuturor...”
•
•
•

Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.
i Biserica este familia lui Cristos.

În convingerile neesen iale - noi avem libertate.
Exist foarte multe convingeri neesen iale (convingeri ce nu sunt esen iale pentru mântuirea noastr ) în
care avem libertate.
Romani 14:1, 4, 12, 22: „Primi i bine pe cel slab în credin
i nu v apuca i la vorb asupra
p rerilor îndoielnice... Cine e ti tu, care judeci pe robul altuia? Dac st în picioare sau cade este
treaba st pânului s u... A a c fiecare din noi are s -I dea socoteal despre sine însu i lui
Dumnezeu... Încredin area pe care o ai p streaz-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu.”
În toate convingerile noastre – ne manifest m cu dragoste.
A i cunoscut vreodat o biseric ce c uta s discute i s demonstreze fiecare lucru cât de mic? Nu
trebuie s proced m a a, i în majoritatea cazurilor nici nu o facem. Sper într-adev r c :
În lucrurile esen iale avem unitate.
În lucrurile neesen iale avem libertate.
O problem : Aceasta nu este o biseric carismatic , de i în biserica noastr noi avem carismatici,
necarismatici i chiar anticarismatici. Într-un fel sau altul, noi reu im s ne strângem împreun i s ne
iubim unii pe al ii, fiindc aceast diferen iere între noi nu este un lucru esen ial.
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A doua venire a lui Cristos: Unii sunt premileni ti, al ii postmileni ti, iar al ii amileni ti. Nu ti i ce
se ascunde în spatele acestor denumiri? Nu v face i probleme! Este suficient s ti i c El va reveni.
Apoi, în tot ceea ce credem noi ne manifest m cu dragoste. Observa i ce spune versetul:
1 Corinteni 13:2: „ i chiar dac ... a cunoa te toate tainele i toat tiin a; chiar dac a avea toat
credin a a a încât s mut i mun ii i n-a avea dragoste, nu sunt nimic.”
Putem avea multe cuno tin e doctrinare, dar s nu avem dragoste. Acele cuno tin e sunt lipsite
de valoare, la fel erau i fariseii. Biblia spune c ceea ce conteaz este dragostea fa de oameni.
Iat acum care sunt
ADEV RURILE ESEN IALE ÎN CARE CREDEM NOI
1. Despre Dumnezeu
Dumnezeu este Creatorul i St pânitorul universului. El a existat din ve nicii în trei personalit i:
Tat l, Fiul i Duhul Sfânt. Acestea trei sunt co-egale i sunt un singur Dumnezeu.
Gen. 1:1, 26, 27; 3:22; Ps. 90:2; Matei 28:19; 1 Pet. 1:2; 2 Cor. 13:14
2. Despre Isus Cristos
Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este co-egal cu Tat l. Isus a tr it o via uman lipsit de p cat
i S-a dat pe Sine Însu i ca jertf perfect pentru p catele noastre prin faptul c a murit pe o cruce. El
a înviat din mor i dup trei zile ca s - i demonstreze puterea asupra p catului i a mor ii. El S-a
în l at la gloria cerului i Se va reîntoarce într-o zi pe p mânt ca s domneasc în calitate de Rege al
regilor i Domn al domnilor.
Matei 1:22, 23; Is. 9:6; Ioan 1:1-5, 14:10-30; Evr. 4:14, 15; 1 Cor. 15:3, 4;
Rom. 1:3, 4; Fapte 1:9-11; 1 Tim. 6:14, 15; Tit 2:13
3. Despre Duhul Sfânt
Duhul Sfânt este co-egal cu Tat l i cu Fiul lui Dumnezeu. El este prezent în lume ca s -i
con tientizeze pe oameni c au nevoie de Isus Cristos. De asemenea, El tr ie te în fiecare cre tin din
momentul mântuirii. El îi asigur cre tinului puterea pentru a tr i, capacitatea de a în elege adev rul
spiritual i c l uzirea pentru a înf ptui ceea ce este bine. El îi d fiec rui credincios mântuit un dar
spiritual. În calitate de cre tini noi trebuie s tr im zilnic sub controlul Lui.
2 Cor. 3:17; Ioan 16:7-13, 14:16, 17; Fapte 1:8; 1 Cor. 2:12, 3:16; Efes. 1:13, 5:18; Gal. 5:25

-23-

Class 101, Discovering Church Membership
Teacher’s Notes, Sessions 1-4

4. Despre Biblie
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu adresat nou . Ea a fost scris de autori umani sub c l uzirea
Duhului Sfânt. Biblia este sursa suprem a adev rului pentru tr irea i convingerile cre tine. Fiindc
este inspirat de Dumnezeu, ea este adev rul, fiind lipsit de absolut orice amestec de eroare.
2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20, 21; 2 Tim. 1:13; Ps. 119:105, 160, 12:6; Prov. 30:5
5. Despre fiin ele umane
Oamenii sunt crea i dup chipul spiritual al lui Dumnezeu, ca s fie asemenea Lui în ce prive te
caracterul. Oamenii sunt obiectul suprem al crea iei lui Dumnezeu. De i fiecare persoan are un
poten ial uluitor în ce prive te binele, to i suntem lega i de o atitudine de neascultare fa de
Dumnezeu, numit „p cat”. Aceast atitudine îi separ pe oameni de Dumnezeu i determin multe
probleme în via .
Gen. 1:27; Ps. 8:3-6; Is. 53:6a; Rom. 3:23; Is. 59:1, 2
6. Despre mântuire
Mântuirea este darul f r plat din partea lui Dumnezeu pentru noi, îns noi trebuie s îl accept m. Nu
putem compensa p catul nostru prin perfec ionare de sine sau prin fapte bune. Omul poate fi salvat de
pedeapsa p catului numai prin încrederea în Isus Cristos, oferta lui Dumnezeu de iertare. Când
renun m la autocontrolul asupra vie ii noastre i apel m la Isus prin credin , suntem mântui i. Via a
etern începe în clipa în care cineva Îl prime te pe Isus Cristos în via a sa prin credin .
Rom. 6:23; Efes. 2:8, 9; Ioan 14:6, 1:12; Tit 3:5; Gal. 3:26; Rom. 5:1
7. Despre Eternitate
Oamenii au fost crea i ca s existe etern. Noi, fie exist m etern separa i de Dumnezeu prin p cat, fie
exist m etern cu Dumnezeu prin intermediul iert rii i al mântuirii. Separarea etern de Dumnezeu
înseamn Iad. Unirea etern cu El înseamn via etern . Raiul i Iadul sunt locuri reale ale existen ei
eterne.
Ioan 3:16; Ioan 2:25; Ioan 5:11-13; Rom. 6:23; Apoc. 20:15; Matei 1:8; Matei 2:44, 46
M RTURISIREA STILULUI NOSTRU DE VIA
Ce practic m noi
Convingerile nu valoreaz prea mult dac nu sunt traduse în practic . Bazat pe ceea ce ne
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înva

Biblia, noi sus inem cu fermitate urm toarele apte practici:

1. BIBLIA CA SINGURA NOASTR AUTORITATE
Ce înseamn aceasta?
2 Timotei 3:16, 17: „Toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu i de folos ca s înve e, s mustre,
s îndrepte, s dea în elepciune în neprih nire, pentru ca omul lui Dumnezeu s fie des vâr it i cu
totul destoinic pentru orice lucrare bun .”
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.
Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este singura autoritate în întregime veridic i demn de încredere,
noi accept m Biblia ca manual pentru tr irea noastr . Prima întrebare pe care ni-o punem când ne
confrunt m cu luarea unei decizii este: „Ce spune Biblia?” Noi practic m zilnic citirea Bibliei,
studierea i memorarea ei (în biserica noastr ). Biblia este temelia pentru tot ceea ce credem.
Prin urmare, noi nu avem nici o autoritate din afar . Noi nu avem o autoritate
denomina ional ; noi nu avem un pap , nici credeu – ne punem doar întrebarea: „Ce spune
Biblia?” Dac reg sim lucrul respectiv în Biblie, ne angaj m la el. Dac nu este în Biblie, nu
vrem s îl înf ptuim.
2. AUTONOMIA BISERICII LOCALE
Biblia spune:
Coloseni 1:18: „Cristos este Capul Trupului, Biserica. El este sursa vie ii Trupului...” (trad. din
engl.)
Cristos este Capul recunoscut al bisericii noastre, nu o persoan , nici un grup, nici o organiza ie
religioas . De i recunoa tem valoarea asocierii i cooper rii cu alte grupuri de cre tini, noi credem c
fiecare biseric local trebuie s se autoconduc i s fie independent fa de orice control
denomina ional. În raportarea noastr fa de „bisericile noastre fiice”, pe care le sponsoriz m, noi
încuraj m fiecare congrega ie s - i hot rasc propria strategie, propria structur i propriul stil.
Noi recunoa tem valoarea asocierii i cooper rii cu alte grupuri de cre tini, dar credem c
fiecare biseric local trebuie s se autoconduc i s fie independent de orice control
denomina ional.
Noi putem ajuta la plantarea de biserici, dar nu vrem s le control m. Noi putem s le ajut m la
nevoie i ne putem ruga pentru ele, dar fiecare biseric trebuie s ia singur deciziile ce o
privesc, i aceasta sub autoritatea lui Isus Cristos.

-25-

Class 101, Discovering Church Membership
Teacher’s Notes, Sessions 1-4

3. PREO IA FIEC RUI CREDINCIOS
Apocalipsa 1:6: „...[Cristos] ne iube te,... ne-a sp lat de p catele noastre cu sângele S u i a f cut din
noi o împ r ie i preo i pentru Dumnezeu.”

1 Petru 2:9: „Voi sunte i o semin ie aleas , o preo ie împ r teasc [în engl.: preo ii Regelui], un
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu i l-a câ tigat ca s fie al Lui, ca s vesti i puterile
minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat ...”
Poate unii dintre voi nu a i tiut c Biblia sus ine aceasta, îns Biblia ne înva
un preot. Ce înseamn aceasta?

c fiecare cre tin este

Înseamn c nu ai nevoie de un preot ca s ajungi la Dumnezeu. Înseamn c nu trebuie s te rogi prin
intermediul unei alte persoane. Nu trebuie s - i m rturise ti p catele prin intermediul unei alte
persoane. Nu trebuie s prime ti Biblia (Cuvântul) prin intermediul unei alte persoane. To i cre tinii
sunt egali. Eu nu sunt mai bun decât tine. Eu sunt pastor fiindc Dumnezeu mi-a dat acest dar, nu
pentru c sunt mai bun. Tu nu ai nevoie de mine ca s mergi înaintea lui Dumnezeu.
Biblia ne înva c fiecare cre tin este chemat la slujire cre tin , indiferent de voca ia pe care o are.
Noi practic m adev rul c fiecare credincios este un lucr tor încurajând fiecare membru s - i
g seasc un loc de slujire i de lucrare. Fiecare credincios are acces direct la Dumnezeu prin
intermediul rug ciunii i al citirii Bibliei.
4. ZECIUIALA
Zeciuiala vine de la cuvântul grecesc ten, care înseamn a da 10%. Înv tura despre zeciuial
se g se te pretutindeni în Biblie. De fapt, exist mai multe promisiuni privind d rnicia decât
oricare alt subiect.
Leviticul 27:30: „Orice zeciuial din tot ce produci este a Domnului; este un lucru închinat
Domnului.” (trad. din engl.)
Asta înseamn c dac fac 100$ (sau 1.000.000 lei) voi scrie un cec de 10$ (sau 100.000) pe care
îi voi da înapoi Domnului. De ce? O voi face pentru a ar ta cine este pe primul loc în via a mea
i drept mul umire pentru ceea ce Dumnezeu a f cut deja pentru mine. Prin credin , eu spun:
„Doamne, pân aici m-ai ajutat i eu cred c vei continua s m aju i i mai departe.”
La biserica noastr noi credem în zeciuial . Noi practic m zeciuiala ca s sprijinim trupul lui Cristos,
biserica, dup cum porunce te Dumnezeu. Noi recunoa tem c a da 10% din venitul nostru este
standardul biblic al d rniciei...
Dac noi punem în practic ceea ce ne înva Biblia, vom avea ce ne trebuie pentru biserica
noastr i pentru lucrarea noastr la scar mondial . Noi ne d m zeciuiala nu pentru c
biserica are nevoie de bani, ci pentru c Dumnezeu spune s o facem.
De ce îi încurajez eu numai pe membrii bisericii i pe cei care particip regulat la serviciile
bisericii s participe financiar? Este responsabilitatea membrilor i a celor care particip
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regulat la închinare s sprijine lucrarea lui Dumnezeu. Nevoile bisericii trebuie prezentate, iar
membrii trebuie s împlineasc aceste nevoi prin zeciuial i d rnicie în plus.

5. BOTEZUL PRIN IMERSIUNE
Coloseni 2:12: „...fiind îngropa i împreun cu El, prin botez, i învia i în El i împreun cu El...”
Noi practic m botezul prin cufundare în ap – a a cum a fost botezat i Isus i cum ne porunce te i
Biblia s practic m botezul.
6. TR IREA SUB C L UZIREA DUHULUI
Ioan 15:5: [Isus a spus:] „Eu sunt Vi a, voi sunte i ml di ele. Cine r mâne în Mine i în cine
r mân Eu aduce mult road ; c ci desp r i i de Mine nu pute i face nimic.”
Noi credem c singura posibilitate de a tr i via a cre tin este prin puterea lui Dumnezeu în noi.
Oamenii spun c este dificil s tr ie ti o via cre tin . Nu, nu este dificil, este imposibil! Isus a
spus: „Fi i des vâr i i.” Ei bine, asta ne prive te pe noi to i. Nu putem fi perfec i prin propria
noastr putere. Noi trebuie s depindem de puterea lui Dumnezeu din noi.
Prin urmare, noi c ut m s practic m o dependen zilnic de Duhul lui Dumnezeu, pentru a primi de
la El puterea ca s facem ceea ce este bine i corect.
Filipeni 2:13: „C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz în voi i v d , dup pl cerea Lui, i
voin a i înf ptuirea.” El ne d dorin a i puterea s facem ceea ce este bine.
Efeseni 5:18: „Nu v îmb ta i de vin, aceasta este destr b lare. Dimpotriv , fi i plini de Duh.”
Ce înseamn s fii plin de Duh? Înseamn s fii plin de Isus. Este acela i lucru. Cum a a?
Pentru c Duhul, Fiul i Tat l sunt una.
Când Îl am pe Isus, Îl am pe Tat l. Când Îl am pe Tat l, Îl am pe Duhul Sfânt. Nu se pune
problema ca eu s ob in mai mult din El.
Se pune problema ca El s pun mai mult st pânire pe mine i eu s m dedic Lui în mai mare
m sur . Prin urmare, noi credem c este esen ial s depindem zilnic de Dumnezeu.
7. S LE SPUNEM ALTORA DESPRE CRISTOS
1 Petru 3:15: „...Fi i totdeauna gata s r spunde i oricui v cere socoteal de n dejdea care este în
voi...”
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Este responsabilitatea fiec rui cre tin s împ rt easc Vestea Bun celor cu care Dumnezeu îl aduce
în leg tur . Noi le împ rt im personal oamenilor despre Cristos i îi invit m pe prietenii no tri la
biseric .
Vrei ca biserica noastr s creasc ? Va cre te dac le vei spune altora despre Cristos i dac îi
vei invita pe prietenii t i la biseric . Aminte te- i c serviciul nostru de închinare de duminic
diminea a este destinat s le vorbeasc celor care nu Îl cunosc pe Cristos, s îi fac s se simt
confortabil în prezen a lui Isus Cristos i s fie atra i la El.
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Sesiunea a treia
Strategia bisericii noastre
Introducere:
Ast zi ne vom concentra asupra strategiei noastre. Împreun cu sesiunea ce discut structura, aceast
sesiune explic de ce facem ceea ce facem. Tot ce facem are în spate o strategie i o structur . De aceea
este important s în elege i care este acea strategie i structur .
LA CINE ÎNCERC M S AJUNGEM CU EVANGHELIA?
1 Corinteni 9:22-23: (Pavel) „M-am f cut tuturor totul ca, oricum, s mântuiesc pe unii din ei. Fac
totul pentru Evanghelie, ca s am i eu parte de ea.”
Pavel spune c s-a f cut totul pentru to i oamenii. Când s-a aflat în prezen a evreilor, a devenit asemenea
lor. Când s-a aflat cu cei dintre na iuni, a devenit ca ei. De ce? Ca s îi câ tige la Cristos.
Fiecare biseric are o strategie. Unele sunt bune, altele sunt rele; unele sunt de folos, altele sunt
nefolositoare; unele sunt exprimate, altele sunt neexprimate. Nu exist o singur metod corect pentru a
cre te o biseric . i nici o biseric nu poate fi totul, nu poate face totul i nu îi poate atrage pe to i
oamenii, de aceea este nevoie de o specializare.
Este oarecum ca în cazul unei sta ii radio. V pute i imagina o sta ie radio ce emite rock and roll, urmat
de Jazz? Apoi urmeaz imediat muzic u oar , dup care cre tin i în final clasic . Dup aceea po i
asculta rapp i country. Ce fel de audien ar avea un asemenea post? NICI UN FEL DE AUDIEN !
Un asemenea post i-ar înnebuni i îndep rta to i ascult torii. Este nevoie de o specializare. Aminti i-v
c nu exist o strategie perfect . Problema este c noi avem nevoie de o strategie prin care s ajungem la
oamenii din jurul nostru, la genul de oameni care tr iesc în jurul nostru.
Care crede i c este motivul pentru care majoritatea oamenilor nu merg la biseric ? Iat câteva dintre
principalele motive:
• Predicile sunt plictisitoare i nu au nici o leg tur cu via a mea.
• Membrii sunt neprieteno i cu musafirii.
• Majoritatea bisericilor sunt interesate mai mult de banii t i decât de persoana ta.
• Vrem pe cineva calificat care s se ocupe de copiii no tri.
Observa i c nici unul din aceste motive nu este unul teologic. Oamenii nu spun: „Nu merg la biseric
pentru c nu cred în Dumnezeu” sau „...nu cred în Isus”, nici m car „...nu cred în Biblie”. Ei spun: „Numi place modul în care se manifest biserica.” Aderarea la o biseric ine de strategia ei.
A adar, ce crede i c a teapt oamenii de la o biseric la care le-ar pl cea s mearg ?
Cum îi putem ajuta pe necredincio ii din zona noastr i cum putem fi un factor binef c tor pentru
comunitatea noastr ? Chiar dac nu ne place s recunoa tem, majoritatea oamenilor renun la serviciile
tradi ionale de închinare. i ei nu vor veni dac inem serviciile ca de obicei.
De aceea, în ultimii câ iva ani am regândit i am f cut unele schimb ri în serviciile noastre. Unele
schimb ri au fost u oare, altele au fost dificile i dureroase. Aminti i-v c schimb rile nu sunt niciodat
u oare.
Dar noi am hot rât s ajungem cu o mai mare eficacitate la oamenii din comunitatea noastr .
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Serviciul de închinare ar trebui s fie astfel alc tuit, încât s -l po i aduce la biseric pe cel care nu merge
la biseric , pe vecinul de lâng tine. Nu uita i c dac vre i o biseric dinamic , în cre tere, voi sunte i cei
care trebuie s îi aduce i pe oameni la biseric . Atunci vom avea o biseric în care tot mai mul i oameni
vor ajunge s Îl cunoasc pe Domnul.
Trebuie s

tim la cine încerc m s ajungem cu Evanghelia.

Primul pas în stabilirea unei strategii a bisericii este s define ti exact pe cine încerci s aduci la
biseric , cine sunt cei care reprezint inta noastr . Odat ce în elege i cine ne este inta, tot ce faci are
sens.
Câteva întreb ri pe care trebuie s ni le punem:
• Ar trebui s folosim diferite genuri de muzic în închinarea noastr ?
• Ar trebui s schimb m timpul dedicat Cinei Domnului?
Cu alte cuvinte, suntem noi dispu i s facem unele modific ri în serviciile noastre, astfel încât ele s fie
mai atr g toare pentru necre tini?
R spunsul la aceste întreb ri AR TREBUI s devin cât se poate de limpede dup ce ve i în elege cine
sunt cei care alc tuiesc inta noastr i ce încerc m noi s facem duminic diminea a.
Isus a spus: „Nu am venit s îi chem pe cei s n to i, ci pe cei bolnavi.” El a spus: „Nu cei s n to i au
trebuin de doftor, ci cei bolnavi.” Isus a spus: „Eu am venit s -i chem la poc in nu pe cei
neprih ni i, ci pe cei p c to i.”
Accentul lui Isus a c zut pe ajungerea la cei care nu merg la biseric . Într-un fel noi am pierdut din vedere
aceasta i avem tendin a s le vorbim numai altor credincio i.
i noi trebuie s punem accentul tot pe a ajunge la cei care nu merg la biseric , la persoanele care nu au
un fond religios sau care au frecventat biserica, coala duminical , în copil rie. Pe lâng cre tini, trebuie
s ajungem la fo tii „nimeni” (cei care nu au mers niciodat la biseric ) din comunitatea noastr .
Cum putem ajunge la cei care nu merg la biseric ?
1 Corinteni 9:22: „...Da, indiferent cum este cineva, încerc s g sesc un teren comun, astfel încât s mi îng duie s -i spun despre Cristos i s -L lase pe Cristos s -l mântuiasc .” (trad. din engl.)
Observa i c scrie „încerc s g sesc un teren comun”. Noi încerc m ca duminica diminea a serviciile din
biserica noastr s fie specifice. Ele sunt astfel alc tuite, încât s v aduce i prietenii care nu au fost
niciodat la biseric . De fapt, dac nu v aduce i prietenii, nu în elege i sensul acestei închin ri. Sensul ei
este de a-i aduce la închinare pe cei care nu s-ar sim i bine nic ieri altundeva.
Serviciile de duminic seara i cele de la mijlocul s pt mânii sunt concepute pentru credincio i, fiind
înso ite de studii biblice speciale. Apoi mai avem câteva grupuri speciale c rora li se pot al tura
necredincio ii.
Duminic diminea a ar trebui într-adev r s cânt m cântece scurte i simple. Duminic seara am putea
apoi cânta imnurile i cânt rile de cor îndr gite de cre tini. Ne vine oarecum greu s în elegem c
motiva ia pentru a proceda astfel este ca s ajungem la inima celor care nu merg de obicei la biseric , ca
s îi facem s se simt confortabil.
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Duminic diminea a încerc s tratez subiecte i teme biblice precum:
• Ce spune Dumnezeu despre stres?
• Ce spune Dumnezeu despre c snicie?
• Ce spune Dumnezeu despre problemele tale, despre familia ta, despre copiii t i, despre profesia
ta?
Apoi, duminic seara parcurg în mod planificat c r ile Bibliei sau tratez subiecte ce îi vizeaz direct pe
credincio i.
Acestea sunt dou stiluri diferite de a prezenta înv tura, dou stiluri diferite de a cânta, dou inte
diferite.
• Serviciul de duminic diminea a este adaptat pentru necredincio i, fiind astfel conceput, încât
credincio ii s - i poat aduce prietenii.
• Serviciile de duminic seara sunt adaptate pentru credincio ii maturi.
INTA NOASTR
(Aceasta va fi diferit de la biseric la biseric )
Acum, care este inta noastr ? Iat câteva întreb ri ce ar putea ajuta la descrierea cet eanului tipic din
zona noastr :
• Care este educa ia lui?
• Care este ocupa ia lui?
• Locuie te într-un ora sau la ar ?
• Care îi sunt priorit ile?
• Cât de confortabil se simte în biseric ?
De obicei, necredincio ii se simt confortabil mai degrab într-un grup mare decât într-un grup mic. Întrun grup mic, necredinciosul se simte intimidat. A adar, noi nu ar trebui s folosim grupe mici pentru a
ajunge la necredincio i. Grupele mici ar trebui folosite în lucrarea de cre tere a credincio ilor. Nu uita i c
într-un grup mic to i tiu cine este musafirul. i musafirul tie c to i tiu cine este musafirul, de unde
disconfortul lui. Îns într-un grup mare, el poate veni, se poate a eza i s nu se angajeze la nimic... i s
procedeze astfel timp de trei-patru s pt mâni ca s vad cât de credibil este grupul.
Prioritatea noastr num rul unu duminic diminea a ar trebui s fie s îl facem pe cel necredincios, pe cel
care de obicei nu vine la biseric , s se simt relaxat. Dac se simte stânjenit, Evanghelia nu poate
p trunde pân la el.
Aminti i-v c Isus a spus: „Fi i dar în elep i ca erpii i f r r utate ca porumbeii.” El a spus: „Fiii
veacului acestuia, fa de semenii lor, sunt mai în elep i decât fiii luminii.”
Ce înseamn aceasta? Adesea noi nu tim ce îi determin pe oameni s se poarte într-un fel sau altul – sau
nu ne pas .
Lua i aminte: Majoritatea necredincio ilor sunt sceptici în privin a religiei „organizate”.
Tocmai de aceea noi punem accentul pe o atmosfer mai relaxat .
Tot ce facem ar trebui s fie pl nuit cu gândul de a-i face pe necredincio i s se simt confortabil.
S-ar putea ca ceea ce noi ne gândim c îi va face pe musafiri s se simt confortabil, în realitate s îi fac
s se simt stânjeni i. De exemplu, un musafir nu se sup r dac este salutat neoficial, îns el nu vrea s
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se atrag aten ia asupra lui personal în mod public.
Este bine ca salutul, cântecele i predica s se adreseze în general celor necredincio i.
S ne îndrept m acum aten ia c tre

Cele cinci cercuri ale dedic rii

COMUNITATE

EVANGELIZARE

MUL IME
ADUNARE

ÎNCHINARE

CEI DEDICA I
CEI
IMPLICA I

P RT

IE

UCENICIZARE
LUCRARE

În biserica noastr exist cinci nivele ale dedic rii. Noi nu plas m pe nimeni într-un nivel sau altul, nici
nu-l categorisim. Este ceva ce ine de decizia personal a fiec ruia.
Primul cerc:
În centru, unde vede i scris Lucrare, ad uga i esen . Aceasta înseamn c ace ti oameni sunt dedica i
lucr rii. Ei sunt implica i activ în diferitele lucr ri destinate laicilor în biserica noastr . Ei alc tuiesc
grupul principal i ei slujesc în diferite domenii de responsabilitate, ca înv tori de coal biblic ,
muzicieni, în lucrarea cu tinerii, cu copiii, ca înv tori i lideri la studiul biblic, ca plasatori, diaconi i
membrii responsabili cu întâmpinarea musafirilor. Tu faci parte din acest grup principal dac e ti membru
în biserica noastr i sluje ti într-un loc de conducere. Ace tia sunt oamenii care determin buna
func ionare a bisericii. Obiectivul este de a implica efectiv cât mai mul i membrii în acest grup.
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Al doilea cerc:

Urm torul grup este ceva mai mare. Aici sunt inclu i cei care s-au angajat la maturitate. Scrie i aceste
cuvinte în acest cerc. Oamenii ace tia sunt Cei dedica i, fiindc ei s-au dedicat cre terii i maturiz rii
spirituale. Ei i-au luat angajamentul s creasc în credin a lor. Ace ti oameni sunt evlavio i, Îl iubesc pe
Domnul, cresc în Cristos, dar dintr-un motiv sau altul nu sunt implica i înc într-o lucrare din cadrul
bisericii.
Al treilea cerc:
Apoi urmeaz cei care s-au angajat la membralitate. Scrie i aceste cuvinte în interiorul cercului. Dac
cineva se al tur bisericii i îndepline te cerin ele pentru a deveni membru, el devine parte integrant a
Congrega iei. El nu mai este un simplu participant la închinare, ci este membru efectiv al bisericii noastre.
Al patrulea cerc:
Urm torul grup este numit de noi mul ime, cei dedica i particip rii la închinare. Scrie i în al patrulea cerc
angajat la participare. Mul imea îi cuprinde pe cei care particip regulat la închinarea de duminic
diminea a. Acum, MUL IMEA nu este o biseric . Dar ea se poate transforma în biseric . Singurul lucru
la care se angajeaz MUL IMEA este participarea, în timp ce congrega ia se angajeaz la membralitate.
Ultimul cerc:
Noi numim cercul exterior Comunitate. Comunitatea este alc tuit din to i cei care se afl în zona
noastr i la care încerc m s ajungem cu Evanghelia. În mod anume, noi îi consider m ca f când parte
din acest grup pe to i cei care cu un an în urm au venit de câteva ori la biseric (de Pa ti, de Ziua Mamei,
de Cr ciun). Majoritatea nu sunt credincio i, dar dac îi întrebi unde merg la biseric , majoritatea vor
r spunde c vin la biserica noastr , dac aceasta este singura lor leg tur cu o biseric . De obicei, dac
trec printr-o criz sau au nevoie de ajutor, ei apeleaz la noi. Noi mai numim comunitatea: „participan i
ocazionali”. Scrie i participant ocazional în cercul exterior.
Acestea sunt cele cinci nivele ale dedic rii i strategia bisericii noastre este de a determina înaintarea
permanent a oamenilor înspre cercul interior prin încurajarea lu rii unui angajament spiritual.
Primul pas în cadrul strategiei noastre este s îi aducem pe cei din Comunitate în Mul ime.
Cum facem aceasta? Organiz m întâlniri cu vorbitori speciali, anumite evenimente muzicale deosebite i
anumite zile speciale. Singurul motiv pentru aceste activit i este de a le da oamenilor ansa s - i invite
prietenii la ceva pu in mai diferit. Aceasta îi „împinge” pe musafiri din Comunitate în Mul ime.
Urm toarea etap este trecerea din Mul ime în Congrega ie. Este ceea ce unii dintre voi fac chiar acum:
participa i la cursul despre membralitate i v gândi i s deveni i membrii în aceast biseric .
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Apoi urmeaz din Congrega ie în cercul celor Dedica i. De aceasta se va ocupa cursul urm tor. De
asemenea, tot în aceast etap sunt cuprinse alte câteva cursuri biblice concepute pentru a v ajuta s
cre te i în rela ia voastr cu Isus Cristos.
Urm torul obiectiv pe care ni-l propunem este s îi aducem pe Cei dedica i în Grupul celor implica i.
Fiecare cre tin trebuie s descopere lucrarea în care se poate implica. Avem un curs care s v ajute s v
descoperi i darul spiritual. Trebuie, de asemenea, s v descoperi i talentele i s le raporta i la
temperamentul pe care îl ave i. To i ace ti factori formeaz modul în care Dumnezeu vrea s v
foloseasc într-un anumit loc de slujire.
Obiectivul nostru este de a determina înaintarea permanent a oamenilor înspre cercul interior prin
încurajarea lu rii unor angajamente spirituale. i anume, noi îi chem m pe oameni s ia patru
angajamente fundamentale sau s încheie patru leg minte fundamentale pe care este necesar s le
cunoa te i:
CELE PATRU LEG MINTE:
1. LEG MÂNTUL DE MEMBRALITATE... este un angajament fa
bisericii locale.

de Cristos i fa

de familia

Biblia spune:
Efeseni 2:19: „...tu e ti un membru al familiei lui Dumnezeu... i tu apar ii casei lui Dumnezeu
împreun cu ceilal i cre tini.” (trad. din engl., Living Bible)
Romani 12:4-5: „Noi to i facem parte din Trupul lui Cristos i este nevoie de fiecare dintre noi ca
Trupul s fie complet, fiindc fiecare are de îndeplinit o lucrare diferit de a celuilalt. A adar, noi
apar inem unii altora i avem nevoie de ceilal i.” (trad. din engl., Living Bible)
Biblia nu concepe ideea de cre tin care se izoleaz de biseric . Nu exist a a ceva. Noi avem nevoie unii
de al ii.
A adar, primul angajament fundamental este s î i dedici via a lui Cristos i apoi s i-o dedici familiei lui
Cristos, bisericii Lui.
Al doilea angajament îl numim Leg mântul maturit ii. Acesta îi determin pe Cei dedica i s se îndrepte
spre Cercul maturit ii.
2. LEG MÂNTUL MATURIT
spiritual .

II... este un angajament fa

de obiceiurile necesare pentru cre terea

Exist câteva obiceiuri de baz ce î i garanteaz cre terea dac le respec i. Chiar dac te-ai afla izolat în
de ert, ai cre te spiritual.
2 Petru 3:18: „[Continua i s ] cre te i în harul i cuno tin a Domnului i Mântuitorului nostru Isus
Cristos.”
Continua i s cre te i. Este vorba de un proces. Chiar i Pavel a spus la sfâr itul vie ii lui c nu a ajuns
înc .
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Biblia spune:
1 Timotei 4:7: „Lua i-v timpul i da i-v silin a s v p stra i într-o form spiritual bun .” (trad. din
engl., Phillips)
În cursul 201 vom discuta despre modalitatea de a cre te spiritual ca cre tin i despre leg mântul
maturit ii. Cei care a i semnat angajamentele în ultimii doi ani a i încheiat un leg mânt cu privire la
anumite lucruri ce v garanteaz cre terea în Cristos.
Leg mântul al treilea este Leg mântul lucr rii.
3. LEG MÂNTUL LUCR RII... este un angajament la a descoperi darurile i aptitudinile primite de
la Dumnezeu i la a le folosi în slujirea lui Dumnezeu i a altora.
1 Petru 4:10: „Ca ni te buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi s slujeasc
altora dup darul pe care l-a primit.”
Când te-ai n scut, i-au fost date câteva daruri fizice (auzul, gustul, atingerea, sim ul, mirosul). Când ai
fost n scut din nou, ai primit câteva daruri spirituale. Dar la fel cum trebuie s - i dezvol i darurile fizice,
tot a a trebuie s le dezvol i i pe cele spirituale.
Unii dintre voi ave i darul spiritual de a conduce, al ii de a da înv tur , al ii de a da ajutor, al ii au un dar
spiritual de încurajare, sau de organizare, al ii de consiliere. Darurile spirituale sunt multe i Scriptura ne
înva despre ele; le vom parcurge în cursul special destinat lor.
1 Corinteni 12:5, 27: „...sunt felurite slujbe... Voi sunte i trupul lui Cristos i fiecare, în parte,
m dularele lui.”
Biblia spune: „Mâna nu poate spune piciorului: «Nu am nevoie de tine», nici ochiul urechii: «Nu am
nevoie de tine...»”
Noi to i suntem importan i pentru trupul lui Cristos, fiecare este o parte necesar în trupul Lui. Dac nu î i
folose ti darul, îi p gube ti pe to i ceilal i. Dac eu nu-mi folosesc darul, v în el pe voi. Avem nevoie
unii de ceilal i. Fiecare cre tin trebuie s aib o lucrare, i responsabilitatea bisericii este s v preg teasc
pentru acea lucrare.
În al patrulea rând exist un Leg mânt al misiunii, care te aduce în Cercul principal sau în Lucrare.
4. LEG MÂNTUL MISIUNII... este angajamentul de a împ rt i altora Vestea Bun .
Biblia spune:
Fapte 1:8: „...Îmi ve i fi martori... pân la marginile p mântului.”
1 Petru 3:15: „...Fi i totdeauna gata s r spunde i oricui v cere socoteal de n dejdea care este în voi;
dar cu blânde e i team .”

DE CE AVEM NOI ACESTE LEG MINTE?
Angajamentele noastre ne modeleaz

– ajungem s

-35-

ne asem n m cu obiectul angajamentului

Class 101, Discovering Church Membership
Teacher’s Notes, Sessions 1-4

nostru. Iat una dintre cele mai importante afirma ii pe care le voi face ast zi:
Lua i-v cu grij angajamentele.
• Trebuie s alegi cu grij c rei biserici s te al turi.
• Trebuie s - i alegi cu grij partenerul de via , cariera.
• De ce? FIINDC la ceea ce te angajezi te marcheaz i te modeleaz .
A adar, dac a i hot rât s v dedica i via a acestei biserici locale, ea va avea o influen
asupra vie ii voastre.

modelatoare

De aceea este important s cunoa te i obiectivele noastre, în ce direc ie ne îndrept m. Nu a îndr zni s
urc într-un tren a c rui destina ie nu o cunosc. Consecin ele ar putea fi tragice.
Prin urmare, trebuie s
bineveni i!

ti i încotro ne conduce Dumnezeu, iar dac vre i s urca i la bord, sunte i

Îns este o problem de angajament. Trebuie s face i o alegere.
S trecem acum la:

STRATEGIA BISERICII NOASTRE

Voi rezuma în opt afirma ii tot ce credem noi în încercarea noastr de a-i câ tiga pe cei din jurul nostru
pentru Cristos.
O structur simpl (1 Cor. 9:22-23)
„Cum s - i organizezi biserica pentru a cre te”
Fiecare cl dire are o anumite structur , altfel se pr bu e te. Bisericile au i ele o anumit structur
interioar , îns organizarea multora dintre ele devine cauz de conflict i dezbinare interioar . Noi ne-am
organizat astfel biserica, încât s amplific m lucrarea i s diminu m între inerea (foarte important!)
Majoritatea bisericilor investesc mai mult timp în întâlniri de comitet i în diferite organiza ii, decât în
lucrare.
Exist mai multe lucruri ce se pot constitui în obstacole în calea cre terii. De fiecare dat când are loc o
întâlnire unde se voteaz ceva, exist premisele pentru a avea câ tig ri i învin i. Cu cât votezi de mai
multe ori, cu atât vei avea mai mul i învin i i mai mult dezbinare în biseric , ceea ce va da na tere la
probleme.
Am parcurs deja cale lung , dar tot mai cheltuim mult timp cu administra ia. Speran a mea este ca într-o
zi s am oameni implica i în lucrare (armata) i oameni r spunz tori de anumite probleme administrative
(cu echipamentele, cu instruirea).
În majoritatea bisericilor este tocmai invers. Cei mai mul i oameni sunt în administra ie i un personal
limitat este implicat în lucrare. Ceea ce creeaz probleme, fiindc pastorii nu au cum s îndeplineasc
toat lucrarea ce trebuie f cut în zona noastr .
Oamenii ar trebui s ias în afar , în comunitate, nu s se izoleze în biseric , departe de necredincio i.
O atmosfer de acceptare (Fapte 5:42)
„Cum s zide ti i s cre ti o biseric prietenoas ”
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Romani 15:7: „...primi i-v unii pe al ii [accepta i-v ] cum v-a primit [acceptat] i pe voi Cristos.”
Vrem s începem din punctul în care se afl oamenii, nu în care am vrea s se afle. Trebuie s în elegem
c standardul comportamentului i al dedic rii (morale i spirituale) va varia în func ie de maturitatea în
Cristos a persoanei i dac este sau nu credincioas . Nu ne putem a tepta ca necredincio ii s ac ioneze ca
ni te credincio i, de i uneori modul în care îi trat m este foarte gr itor.
Oamenii vin din diferite medii biserice ti i este important s fim de acord în privin a problemelor
esen iale, s avem libertate cu privire la lucrurile neesen iale i s ne manifest m cu dragoste în toate
lucrurile.
Scopuri precise (Matei 22:36-40, 28:19-20)
„Cum s a ezi temelia pentru cre terea bisericii”
Aminti i-v c noi trebuie s celebr m prezen a lui Dumnezeu, s demonstr m dragostea lui Dumnezeu,
s comunic m Cuvântul lui Dumnezeu, s alc tuim familia lui Dumnezeu i s instruim poporul lui
Dumnezeu. Memora i urm toarele cinci obiective ca s le pute i împ rt i oamenilor când v vor întreba
ce-i cu biserica noastr , în ce const ea.
O int precis (Rom. 15:7)
„Cum s ajungem la cei care nu apar in nici unei biserici”
Marcu 2:17: „Eu am venit pentru cei p c to i, pentru cei bolnavi, i nu pentru cei drep i.” (parafrazat)
inta noastr precis este omul pierdut de afar , din comunitate. Aminti i-v c noi nu putem chema
fiecare om în parte, de aceea am desemnat unul dintre serviciile noastre pentru cei care nu apar in de o
biseric .
Lucrarea laicilor (Filip. 1:6)
„Cum s transformi audien a într-o armat .”
Romani 12:4, 5: „Noi avem un singur trup, îns mai multe func ii...” (parafrazat)
Fiecare cre tin, potrivit Scripturii, are cel pu in un dar spiritual i acel dar este pentru zidirea trupului. Nu
este pentru tine, ci pentru al ii. A adar, dac alegi s nu- i folose ti darul, tu love ti întregul trup. Noi
avem câteva lucr ri valoroase în biseric , dar avem nevoie de mult mai multe.
Încurajarea predic rii (Rom. 12:5-6)
„Cum s comunici astfel încât s schimbi vie i”
Dorin a mea este s v zidesc, s v înal în Cristos, nu s v d râm. De fapt, eu nu cred c se poate avea
o biseric s n toas atacând s pt mânal trupul. Cel mai încurajator tip de predicare este cel prin care se
comunic ceea ce este practic i folositor... ceva ce poate fi aplicat luni diminea a.
Prin urmare, mesajele predicate în biserica noastr sunt destinate s v încurajeze i s v înal e ca
credincio i.
O închinare combinat (Iac. 1:22)
„Cum s alc tuie ti servicii de închinare pentru cei care nu apar in unei biserici”
Psalmul 149:1: „...Cânta i Domnului o cântare nou ...”
În genera ia tinerilor din zilele noastre, noi trebuie s vorbim în termenii în ele i de ei i s folosim
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muzica pe care ei o apreciaz . Prin urmare, stilul nostru de închinare duminic diminea a este conceput
astfel, încât s satisfac aceste cerin e.
Îmi plac imnurile, dar nu eu sunt cel vizat de mesajul Evangheliei, pentru c eu Îl cunosc pe Cristos de
mul i ani. Eu sunt dispus s renun la dreptul meu la imnuri ca s putem ajunge cu Evanghelia la
persoanele care nu apar in unei biserici.
O continuare a cre terii (Luca 5:37; Evr. 8:13)
„Ce anume contribuie la o cre tere continu a bisericii”
Noi punem accentul pe dou aspecte:
• Din punct de vedere spiritual – Pân când vom merge la Domnul, noi trebuie s r mânem ni te
credincio i care înva . Dac nu cre tem spiritual, murim.
• Din punct de vedere numeric – Noi inem socoteala oamenilor fiindc oamenii conteaz . Cât
timp în zona noastr exist chiar i numai o singur persoan nemântuit , noi trebuie s ne
continu m lucrarea.
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Sesiunea a patra
Structura noastr
1 Corinteni 14:33, 40: „C ci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al p cii... Toate
s se fac în chip cuviincios i cu rânduial .”
Introducere:
Dumnezeu vrea ca noi s avem o structur , s fim organiza i, dar trebuie s nu uit m c biserica este un
organism, nu o organiza ie. Nu este nevoie s avem o structur la fel ca cea a guvernului nostru, sau ca
cea a unei afaceri, sau a unei coli.
Structura este ca un fel de schelet; scheletul sus ine trupul i îl p streaz bine legat, dar el nu se vede.
În elege i ce spun?
Dac un om este atât de slab, încât I se v d oasele, el sufer de anorexie, i acesta este semn r u.
Tot a a, structura bisericii noastre o sus ine; ea p streaz trupul lui Cristos bine legat. Dar nu o po i vedea.
Trebuie s participi la un curs ca acesta pentru a în elege ce facem noi.
Acum, fiecare biseric are o structur , bun sau rea. Unele structuri împiedic o bun cre tere a bisericii.
Altele genereaz conflicte. Noi trebuie s tindem spre o structur ce d na tere la armonie, nu la conflict.
Ce au în comun urm toarele cuvinte?
comitet, bord, scrutin, vot, întâlniri de afaceri, alegeri, func ionari, majoritatea decide, procedur
parlamentar
ti i ce au în comun? Nici unul nu este în Biblie. Toate sunt concepte umane, i cu toate acestea,
majoritatea bisericilor sunt conduse pe baza lor.
Noi le-am transpus în via a bisericii. i drept rezultat, ele au determinat o seam de probleme.
A adar, care ar trebui s fie structura unei biserici?
CARE ESTE STRUCTURA BISERICII NOASTRE
Structura bisericii nu trebuie s fie determinat de cultur , nici de diferitele practici din afaceri, i
nici m car de tradi ia denomina ional .
Noi credem c :
NATURA BISERICII ÎI DETERMIN STRUCTURA
Ceea ce este ea determin cum este organizat . S vedem ce spune Biblia c este biserica:
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I. BISERICA ÎNSEAMN P RT

IE.

Ea este un grup de oameni care se adun ca s aib p rt ie unii cu al ii.
Fapte 2:42: „Ei st ruiau în înv

tura apostoleasc , în leg tura fr easc [p rt ie]...”

P rt ia nu este ceva ce biserica face. P rt ia este ceva ce biserica este. Ce înseamn aceasta?
O prioritate principal în cadrul p rt iei este armonia i unitatea.
Dac nu ai armonie i unitate, nu ai p rt ie. i dac nu ai p rt ie, nu ai o biseric . Biserica înseamn
p rt ie. În elege i ce spun?
Efeseni 4:3: „ i c uta i s p stra i unirea Duhului, prin leg tura p cii.”
Unitatea este una dintre cele mai importante priorit i în trupul lui Cristos. Biblia spune:
Romani 14:19: „S ne concentr m, a adar, asupra lucrurilor ce duc la armonie i la cre terea
p rt iei.” (trad. din engl., Phillips)
Observa i c Dumnezeu vrea ca în p rt ia noastr s existe armonie i cre tere. El porunce te ca în
biseric s se p streze unitatea.
ORICE atitudine care duce la dezbinare înseamn p cat.
C uta i s citi i cât de curând urm toarele versete.
Col. 3:15; 1 Cor. 1:10; 2 Tim. 2:14; Prov. 17:14; 2 Cor. 13:11; Filip. 1:27, 2:1-3; Col. 2:2; Filip. 4:2; 1
Pet. 3:8; 1 Cor. 14:33; Ioan 13:34-35; 2 Tim. 2:23; Rom. 15:5-6; Rom. 12:16-18; Col. 3:13-14; Ps.
133:1.
Dac ceva distruge p rt ia, distruge biserica, FIINDC biserica înseamn p rt ie. Isus S-a rugat pentru
unitatea bisericii în Ioan 17:23. A adar, noi nu vrem s avem certuri, lupte i dezbin ri.
IMPLICA IE: O STRUCTUR BUN PROMOVEAZ UNITATEA I APLANEAZ
DIFEREN ELE.
De unde po i tii dac ai o bun structur biblic ? O bun structur biblic mai degrab aplaneaz
diferen ele decât s le creeze.
Observa i c Pavel a spus despre biserica din Corint:
1 Corinteni 11:17-18: „[Adesea]... v aduna i laolalt nu ca s v face i mai buni, ci ca s v face i mai
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r i... aud c atunci când veni i la adunare, între voi sunt dezbin ri.”
El spune c întâlnirile care determin dezbin ri nu sunt spre binele bisericii. Este r u dac ai un serviciu
religios în biseric i persoana cea mai negativist din biseric poate hot rî programul bisericii.
Este ceva extrem de destructiv. Când se spun cuvinte ce r nesc, indiferent din partea cui vin, ele omoar
duhul; ele distrug atitudinea pozitiv ; ele nimicesc p rt ia din biseric .
Votul are tendin a s creeze disarmonie.
De fiecare dat când ceri exprimarea unui vot îi împar i pe oameni. Îi obligi s treac de partea cuiva. i
nimeni nu poate câ tiga mereu, nici m car pastorul. Prin urmare, de fiecare dat când ceri exprimarea
unui vot, cineva va pierde. i dac supui la vot orice lucru, curând vei avea o biseric plin de învin i.
În biserica noastr noi vot m numai patru lucruri:
•

Bugetul anual i membrii cu drept de semn tur

Noi îi l s m fiec ruia posibilitatea s decid pe ce anume s cheltuim banii. Membrii cu drept de
semn tur nu formeaz comitetul. Ei fac dou lucruri: ei semneaz documentele i pot semna cecurile.
•
•
•

Achizi ionarea de teren sau imobile
Chemarea pastorului/pastorilor
Schimb ri în constitu ia bisericii.

Dac nu intr în aceste patru categorii, nu apel m la vot. Astfel, dac vrem s începem un nou studiu
biblic, nu cerem votul bisericii. Nu vot m pentru a ini ia o nou lucrare. Dac ai darul s faci lucrarea, f o.
II. BISERICA ESTE O FAMILIE.
Cum trebuie s ne raport m unii la al ii?
1 Petru 3:8: „Ar trebui s fi i ca o mare familie fericit , sim ind unii cu al ii, iubindu-v unii pe al ii cu
inima plin de mil i gândurile de smerenie.” (trad. din engl., Living Bible)
Citi i urm toarele versete: Gal. 6:10, Evrei 2:10-12, 1 Petru 4:17
Care sunt implica iile, dac biserica este o familie? În cazul în care biserica este o familie, NOI
OPER M PE BAZA rela iilor, I NU A regulilor.
1 Timotei 5:1-2: „Nu mustra cu asprime pe un b trân, ci sf tuie te-l ca pe un tat ; pe tineri
sf tuie te-i ca pe ni te fra i; pe femeile b trâne, ca pe ni te mame; pe cele tinere, ca pe ni te surori.”
Dac am respecta acest singur verset nu am avea NICIODAT lupte în biseric . Trebuie s înv
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trat m unii pe al ii ca membrii unei familii.
Da i-mi voie s v întreb ceva: Deciziile din familie le lua i pe baz de vot? Toate deciziile? Cred c nu,
mai ales dac sunte i în minoritate fa de copiii mici. În majoritatea familiilor, cei imaturi îi întrec la
num r pe cei maturi. P rin ii sunt în minoritate.
La fel cum într-o familie exist diferite nivele de maturitate, i într-o biseric exist nivele diferite de
maturitate. i este ridicol s te a tep i ca cineva care s-a întors la Domnul doar de un an s fie la fel ca cel
care a f cut-o în urm cu 30 de ani.
Eu am avut proprii mei p rin i spirituali de-a lungul anilor. i înc îi mai am. Dac ei v d ceva nelalocul
lui în via a mea, mi-o spun direct. Am încredere în ei i le cer sfatul. tiu c m iubesc i m vor
confrunta cu realitatea din via a mea. Ei nu sunt un comitet, dar sunt oameni în care am încredere. Le
respect în elepciunea i judecata.
Cel mai bun loc pentru desf urarea acestor rela ie de familie este un grup mic.
1 Timotei 3:4-5: „[Un pastor trebuie] s - i chiverniseasc bine casa i s - i in copiii în supunere cu
toat cuviin a. C ci dac cineva nu tie s - i cârmuiasc bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui
Dumnezeu?”
Pastorii trebuie s se îngrijeasc de biseric . Cum trebuie s o fac ? La fel cum se îngrijesc de familia lor.
Observa i c pentru p storire, calificarea nu este s tii conduce o afacere, ci pastorii trebuie s fie în stare
s - i conduc familia. Dac vrei s tii cât de bun este un pastor, uit -te la familia lui. De ce? Pastorul
trebuie s conduc biserica la fel cum î i conduce familia.
Cum îmi conduc eu familia?
•
•

Renun la via a mea pentru so ia i copiii mei.
Este datoria mea s le satisfac nevoile cât pot eu de bine. i aceasta continu la un nivel diferit
dup ce copiii se c s toresc. Preocuparea mea este la fel de real i sunt încântat când copiii
mei, ajun i de-acum la vârsta maturit ii, îmi cer sfatul.

III. BISERICA ESTE UN TRUP.
Aceasta este cea mai cunoscut analogie din Biblie. Biblia spune: „Voi sunte i trupul lui Cristos i fiecare
în parte m dularele lui.”
1 Cor. 12:27; Efes. 5:23; Efes. 1:22-23; Col. 1:18, 2:19
Noi suntem un Trup – nu o afacere!
Noi suntem un organism – nu o organiza ie!
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Aceasta are anumite implica ii în ce prive te structura. Da i-mi voie s v întreb:
•
•
•

M dularele trupului se aleg ele între ele pentru a îndeplinii anumite func ii?
A votat mâna ta ca s devin mân ? De ce a devenit mân ? Ea a fost înzestrat pentru a fi
mân : s sape, s scarpine etc.
Ai ales tu care parte din trup s - i fie ochi? Nu! Ochii au fost înzestra i ca s vad , astfel c
este firesc s fie ochi.

Biblia ne înva c , de vreme ce suntem un trup, noi func ion m pe baza darurilor spirituale, nu a unor
func ii prin alegere. Alegerile ridic o mare problem : de foarte multe ori, într-un acvariu mic ajung
oameni care vor s fie pe ti mari! Ei vor s domneasc i s st pâneasc , nu s slujeasc . Un pastor, care
îmi este prieten, s-a confruntat cu aceast atitudine. Un membru din biseric i-a spus:
„Pastore, eu plec din aceast biseric .”
„De ce?” a vrut s

tie pastorul.

„Simplu, fiindc eu vreau s fiu liderul comitetului, iar noi nu avem comitet.”
Noi c ut m oameni dornici s slujeasc , nu pastori dornici s ob in un titlu.
Dac ai un anumit dar, ar trebui s sluje ti în acel domeniu. F -o! De unde po i ti dac ai darul
conducerii? Darul de a-I conduce pe al ii nu î i este conferit prin alegerea ta într-o pozi ie de conducere.
Vrei s tii dac ai acest dar? Nimic mai simplu: Uit -te în urma ta!
„Cine crede c îi conduce pe al ii i nu este urmat de nimeni face o simpl plimbare.”
Dac trebuie s m ridic i s declar c eu sunt liderul, f r îndoial c nu sunt. Liderii conduc prin
viziune, nu prin proclamare, nici prin alegere. Dac sunt pe frecven a lui Dumnezeu, El îmi va da
viziunea i al ii vor dori s m urmeze.
Dac nimeni nu se arat interesat de viziunea mea, ar fi bine s o analizez înc o dat . Temelia mea nu e
cea bun . Da, chiar a a! Conducerea este confirmat de ceea ce spun oamenii. Tocmai asta trebuie s
urm reasc un lider. Conducerea nu trebuie aleas , ci ea trebuie s se înal e singur spre vârf.
PRIN URMARE, NOI FUNC ION M PE BAZA FAPTULUI C SUNTEM
un organism, NU o organiza ie
Romani 12:4-6: „C ci, dup cum într-un trup avem mai multe m dulare i m dularele n-au toate
aceea i slujb , tot a a, i noi, care suntem mul i, alc tuim un singur trup în Cristos; dar fiecare în
parte suntem m dulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri dup harul care ne-a fost dat.”
Într-o organiza ie totul se concentreaz asupra „între inerii”, dar într-un organism accentul cade
pe „lucrare”.
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Multe biserici au prea multe întâlniri administrative. Oamenii nu sunt mântui i pentru c noi suntem la
edin e de comitet.
ÎN BISERICA NOASTR NOI AVEM O STRUCTUR SIMPL , ASTFEL ÎNCÂT S
AMPLIFICA lucrarea I S PUTEM DIMINUA munca de administra ie.

PUTEM

La început nu a fost a a. Am fost înv at s in o întâlnire lunar în scop administrativ, ceea ce mi-a dat
mult durere de cap. Când aveam întâlnirea administrativ , cei care participau la serviciu erau mai pu ini.
Nim nui nu-i pl ceau cu adev rat acele întâlniri i mul i nu le vedeau rostul.
Nu ne-am schimbat peste noapte, dar încetul cu încetul întâlnirile administrative i-au pierdut din
importan . În prezent noi avem o singur întâlnire administrativ pe an, când vot m bugetul. De obicei
nu prea avem multe probleme de discutat la aceste edin e.
Iat cum proced m noi în privin a bugetului. Membrii din conducere i liderii laici supun bugetele lor
spre analiza Comitetului Administrativ. Acesta întocme te o schi de buget care este analizat de
conducere, bugetul este revizuit i se întoarce la Comitetul Administrativ pentru o a doua discu ie.
Întocmirea bugetului o facem sub c l uzirea rug ciunii. Avem nevoie de un buget pentru a putea acoperi
cheltuielile lucr rii la care ne-a chemat Dumnezeu. Analiz m dinamica bisericii, cât de mult am crescut
ca biseric , la ce rat a cre terii ne putem a tepta în viitor, care este viziunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu
pentru comunitate i pentru lume. Ne rug m împreun , alc tuim un buget, îl tip rim i îl punem la
dispozi ia oricui este dornic s îl analizeze (fie el membru sau nemembru). O dat pe an avem o edin
public în care oricine poate discuta bugetul anual. Apoi, la edin a anual , vot m bugetul f r a-l mai
discuta.
La întâlnirile de discu ii nu se adun prea mult lume i mi-am pus întrebarea dac oamenii nu au devenit
cumva apatici. Mi-am dat, îns , seama de dou lucruri:
•
•

În primul rând, este un indicator al încrederii pe care oamenii îl au în conducerea acestei
biserici. Ei au încredere în direc ia bisericii. De asemenea, ei tiu c eu sunt dedicat acestui
trup local i mi-a da via a pentru aceast biseric .
În al doilea rând, mul i dintre oamenii no tri devin, în cele din urm , mai interesa i de lucrare
decât de administra ie. Ei îi las pe pastori s se ocupe de între inere, în timp ce membrii se
îngrijesc de lucrare.

Unii dintre voi a i descoperit c nimic nu se compar cu emo ia lucr rii i nu v lipsesc chiar deloc
întâlnirile administrative i edin ele de comitet!
Biserica nu este o organiza ie, ea este un organism, o familie, un trup, i ea înseamn p rt ie.
Efeseni 4:11-12: „El [Dumnezeu] a dat pe unii... p stori i înv
vederea lucr rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.”
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•
•

STRUCTURA NOASTR

Oamenii sunt lucr torii.
Pastorii sunt administratorii.

În prezent, în biserica noastr exist multe lucr ri diferite, unele ini iate i îndeplinite de membrii.
E ti interesat de o lucrare? Fii dispus s o ini iezi, i este a ta!
•
•
•
•
•

Crezi c avem nevoie de un grup de sprijin pentru pacien ii cu cancer? Minunat, e ti primul din el!
Este nevoie de ini ierea unei lucr ri într-o închisoare? Când po i începe?
Ce-ar fi s asigur m c mine cre tine pentru copii în plasament? Este de competen a ta.
Ce-ar fi ca b rba i i femei din biserica noastr s le ajute pe mamele singure i pe v duve la
diferitele repara ii din casele lor? Dumnezeu are pe cineva în grupul nostru care poate organiza
aceast lucrare.
Este cineva printre noi care se pricepe la ma ini?

Te po i al tura bisericii noastre ast zi, iar mâine s i se ofere deja câmp de lucru pentru lucrarea ta.
Dumnezeu este Cel care face chemarea i El î i va da capacitatea de a îndeplini ceea ce te-a chemat s
faci..
Este treaba lui Cristos s controleze biserica, nu a mea. Aceast biseric trebuie s fie organizat pentru a
cre te, nu pentru a fi controlat . Nu pot ti ce se întâmpl în fiecare lucrare i care îi este mecanismul de
func ionare. Treaba mea este s p strez biserica pe calea biblic , dar cei care sunt în lucrare, împreun cu
al i membrii din conducere iau deciziile de zi cu zi. Cei care sunte i în lucrarea cu tinerii trebuie s
decide i singuri ce urmeaz s se întreprind în cadrul acestei lucr ri. Voi sunte i cei care ve i pune în
practic ce a i decis; voi, i nu eu.
IV. BISERICA ESTE O TURM .
(a a îi pl cea cel mai mult lui Isus s descrie biserica)
Ioan 10:1-30; Matei 26:31; Matei 25:33
În Ioan 10:1-30, Isus spune: „Oile Mele ascult glasul Meu i m cunosc.” El le nume te „turm
mic ”.
Dac biserica este o turm , reiese c ea este îngrijit
condus de un comitet?
PRIN URMARE, EA ESTE ÎNGRIJIT

i condus de p stori. Ai v zut vreodat o turm

I CONDUS DE p stori (pastori).

Ioan 21:16-17: „Isus l-a întrebat pe Simon Petru: «M iube ti tu cu adev rat?» «Da, Doamne,» i-a
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r spuns Petru. «Atunci pa te [ai grij de] oile Mele.»” (parafrazat)\
În Noul Testament se folosesc trei termeni grece ti diferi i cu referire la aceia i lideri biserice ti:
•

„POIMEN”, înseamn pastor sau p stor

Se refer la aspectul de purtare de grij , de conducere a lucr rii.
•

„PRESBUTEROS”, înseamn b trân

De ce denomina iune ne aminte te acest termen? (de cea prezbiterian ). Termenul se refer la b trân în ce
prive te maturitatea spiritual , nu ca vârst . Timotei era un tân r, i cu toate acestea, el a fost pastorul i
prezbiterul din Efes.
Pavel a spus: „Nimeni s nu- i dispre uiasc tinere ea, ci fii o pild ...”
• „EPISCOPOS”, înseamn supraveghetor (episcop)
De ce denomina iune ne aminte te acest termen? (de cea episcopalian )
Cei trei sunt una i aceea i persoan . Doar termenii folosi i sunt diferi i. Este vorba despre trei faze
diferite ale lucr rii.
1. pastorii = partea de purtare de grij din lucrare
2. prezbiterul = latura maturit ii spirituale
3. supraveghetorul = partea de administrare
1 Petru 5:1-2: „Îi sf tuiesc pe prezbiterii dintre voi [cei maturi spiritual]... P stori i turma lui
Dumnezeu, care este sub paza [supravegherea, administrarea] voastr ...”
Fapte 20:17-18, 28: „...Pavel a trimis la Efes i i-a chemat pe prezbiterii bisericii [pe cei maturi
spiritual]. Când au venit la el, le-a zis: «...Lua i seama dar la voi în iv i la toat turma peste care v-a
pus Duhul Sfânt episcopi (priveghetori, administratori).»”
Pastorul este p stor, prezbiter i supraveghetor. La First Baptist noi avem mai mul i
prezbiteri/pastori/supraveghetori „cu norm întreag ”. i al ii pot fi considera i „cu norm întreag ”; atâta
doar c ei nu sunt pl ti i ca atare.
Vezi i Tit 1:5-7; 1 Tim. 5:17.
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AFILIEREA NOASTR

(Aici va trebui inclus afilierea baptist româneasc . Folose te toate grupurile cu care lucreaz
biserica local , precum Comunitatea de Bihor, Cultul baptist din România etc. Include o descriere a
fiec rui grup i orice alt informa ie de care ar putea avea nevoie poten ialul membru pentru a- i
clarifica implicarea bisericii locale cu acel grup.)

CE ÎNSEAMN S FII MEMBRU AL BISERICII
Diferen a dintre „participan i” i „membrii” poate fi rezumat
angajament, dedicare.

printr-un singur cuvânt:

Participantul este un consumator, membrul este un colaborator, el contribuie cu ceva la tot ce se
întâmpl în biseric .
În biserica noastr noi recunoa tem nevoia unei membralit i oficiale. Iat patru motive pentru
care te provoc m s te gânde ti la a deveni membru:
1. Un motiv biblic: Cristos este dedicat bisericii.
Efeseni 5:25: „...Cristos a iubit biserica i S-a dat pe Sine pentru ea...”
Membralitatea este o exprimare practic a dedic rii.
2. Un motiv cultural: este un antidot la societatea noastr .
Tr im într-un veac în care pu ini vor s se dedice efectiv unui lucru... slujbei... c s toriei...
rii. Aceast atitudine a dat na tere unei genera ii care colind din biseric în biseric .
Biserica are nevoie de oameni dedica i. Dedicarea zide te, cultiv caracterul.
Diferen a dintre a fi participant i a fi membru într-o biseric este ca diferen a dintre a tr i
împreun cu cineva i a fi c s torit cu persoana respectiv . Este vorba de dedicare, de angajament.
3. Un motiv practic: define te pe cine ne putem baza.
Fiecare echip trebuie s aib coechipierii ei. Fiecare coal trebuie s aib un regim de
înscriere.
Fiecare afacere trebuie s aib un stat de func iuni i o list a angaja ilor. Fiecare armat
are o list de înrolare. Chiar i ara noastr face recens minte i înregistreaz voturile.
Membralitatea îi identific pe cei care fac parte din familia bisericii.
4. Un motiv personal: determin cre tere spiritual .
Noul Testament pune un accent mare pe nevoia cre tinilor de a fi r spunz tori unii fa de
al ii de cre terea spiritual . Nu po i fi r spunz tor dac nu e ti dedicat unei anumite
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biserici-familie.

CE SE A TEAPT DE LA MINE CA MEMBRU?
În biserica noastr noi nu le cerem membrilor s fac mai multe decât ne înva clar Scriptura.
A tept m de la membrii no tri s fac numai ceea ce Biblia a teapt s fac fiecare cre tin. Aceste
responsabilit i sunt definite în Leg mântul de membru
LEG MÂNTUL DE MEMBRU AL BISERICII NOASTRE
„Dup ce L-am primit pe Cristos ca Domn i Mântuitor al meu i dup ce am fost botezat, i fiind
de acord cu m rturisirile, strategia i structura bisericii First Baptist, m simt acum c l uzit de
Duhul Sfânt s m unesc cu familia bisericii First Baptist. Prin aceasta, eu m angajez fa de
Dumnezeu i fa de ceilal i membrii s fac urm toarele:
Ca membru
I.

EU VOI PROTEJA UNITATEA BISERICII MELE
...ac ionând cu dragoste fa de al i membri
...refuzând s bârfesc
...respectându-i pe lideri.

Acesta nu este un lucru neînsemnat, fiindc biserica înseamn p rt ie, i dac este distrus p rt ia,
este distrus biserica. Dumnezeu poate trece cu vederea multe lucruri, dar nu lipsa de armonie din
biseric .
De zece ori în primele cinci capitole din Faptele Apostolilor se spune: „ei aveau un gând, o sim ire,
erau împreun la un loc”. i dac ai în biseric unitatea bisericii din Fapte, atunci ai i puterea
bisericii din Fapte.
Nu uita i, fulgul de nea este deosebit de fragil, îns dac suficient de mul i fulgi de nea se alipesc unii
de al ii, ei pot opri traficul. Ca persoan individual eu nu pot face multe. Ca persoan individual tu
nu po i face multe. Dar Dumnezeu ia oameni foarte obi nui i (ordinari), îi adun într-un trup i face
lucruri neobi nuite (extraordinare)
Romani 15:5: „...s ave i acelea i sim minte unii fa

de al ii, dup pilda lui Cristos Isus...”

1 Petru 1:22: „...s ave i o dragoste de fra i nepref cut , iubi i-v cu c ldur unii pe al ii, din toat
inima...”
Efeseni 4:29: „Nici un cuvânt stricat s nu v ias din gur ; ci unul bun, pentru zidire, dup cum
e nevoie, ca s dea har celor care îl aud.”
Evrei 13:17: „Asculta i de mai marii vo tri i fi i-le supu i, c ci ei privegheaz asupra sufletelor
voastre ca unii care au s dea socoteal de ele; pentru ca s poat face lucrul acesta cu bucurie,
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nu suspinând, c ci a a ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

Biblia spune c într-o zi m voi afla înaintea lui Cristos i voi da socoteal de modul în care am
condus aceast biseric . i la fel se va întâmpla i cu ceilal i lideri. Conducerea ce mi-a fost
încredin at este un lucru sfânt. S abuzez de el, s abuzez de acea încredere, de acea ispr vnicie este
cel mai r u lucru pe care l-a putea face în via a mea.
Dumnezeu mi-a încredin at lucrarea de a m îngriji de starea spiritual a tuturor membrilor. Am
nevoie de rug ciunile voastre, fiindc nu pot face aceast lucrare cu propriile mele puteri. De multe
ori sunt cuprins de descurajare i Îl rog pe Dumnezeu s g seasc pe altcineva pentru aceast lucrare.
Trebuie s -mi reamintesc faptul c eu Îi apar in lui Dumnezeu, i nu acestei biserici, i s fiu dispus s
Îi îng dui Lui s m îndrepte oricând spre o alt lucrare.
Vreau s ti i c dorin a inimii mele este mai degrab s v conduc decât s v fiu dictator. Biblia
spune c eu trebuie s fiu gata s -mi dau via a pentru oi. i aceasta vreau eu s fac pentru aceast
biseric .
Ca membru
II.
ÎMI VOI ASUMA I EU RESPONSABILITATEA BISERICI MELE
...rugându-m pentru cre terea ei
...invitându-i s participe la serviciile bisericii pe cei care nu apar in unei biserici
...întâmpinându-i cu c ldur pe musafirii bisericii.
Devii un factor de cre tere al bisericii când te al turi ei.
1 Tesaloniceni 1:2: „...c tre biserica... Mul umim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi to i, pe care
v pomenim necurmat în rug ciunile noastre...”
Luca 14:23: „Ie i la drumuri i la garduri i pe cei pe care-i vei g si sile te-i s intre, ca s mi se
umple casa.”
Romani 15:7: „A adar primi i-v unii pe al ii, cum v-a primit i pe voi Cristos, spre gloria lui
Dumnezeu.”
Ca membru
III.

VOI SLUJI LUCRAREA BISERICII
...descoperindu-mi darurile i talentele
...fiind echipat s slujesc de pastorii mei
...cultivând o inim de slujitor.

1 Petru 4:10: „...fiecare din voi s slujeasc altora dup darul pe care l-a primit.”
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Efeseni 4:11-12: „ i El i-a dat pe unii... p stori i înv tori, pentru des vâr irea sfin ilor, în
vederea lucr rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.”
Filipeni 2:3-5, 7: „...fiecare s priveasc pe altul mai presus de el însu i. Fiecare din voi s se uite
nu la foloasele lui, ci i la foloasele altora. S ave i în voi gândul acesta, care era i în Cristos...
[Care] a luat chip de rob, f cându-Se asemenea oamenilor.”
Cât timp nu vei g si un loc i nu vei înv a s sluje ti, nu vei sim i c aceasta este cu adev rat biserica
ta. Când î i g se ti locul i începi s te d ruie ti altora, atunci biserica devine i familia ta.
„Nu întreba ce poate face biserica ta pentru tine, ci întreab ce po i face tu pentru biserica ta.”
„Plec din biserica aceasta.”
„De ce?”
„Pentru c nu-mi satisface nevoile.”
D -mi voie s - i spun ceva: „Dac tu consideri c este dreptul t u s i se satisfac nevoile, atunci i
ceilal i au acest drept. i dac to i au atitudinea ta, a vrea s tiu cine anume se va ocupa efectiv de
satisfacerea nevoilor?”
Eu nu merg la biseric pentru a mi se satisface nevoile, ci merg s -L slujesc pe Domnul. i în timp ce
slujesc i renun la via a mea, nevoile mele sunt satisf cute – Dumnezeu Se ocup de aceasta.
Biblia spune: „Î i pierzi via a pentru a o reg si.” Cei mai ferici i oameni din biserica noastr sunt cei
care se d ruiesc cel mai mult.
IV.

VOI SPRIJINI M RTURIA BISERICII MELE
...participând cu credincio ie la serviciile de închinare
...tr ind o via

evlavioas

...d ruind cu regularitate.
Evrei 10:25: „S nu p r sim adunarea noastr ,... ci s ne îndemn m unii pe al ii...”
Filipeni 1:27: „...purta i-v într-un chip vrednic de Evanghelia lui Cristos...”
1 Corinteni 16:2: „În ziua dintâi a s pt mânii, fiecare din voi s pun deoparte acas ce va putea,
dup câ tigul lui...”
Leveticul 27:30: „Orice zeciuial din p mânt, fie din roadele p mântului, fie din rodul pomilor,
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este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.”
Aceasta este zeciuiala. Biblia ne înva c , în calitate de credincio i, noi trebuie s d m 10%.
ÎN LOC DE CONCLUZII
Dac te al turi acestei biserici, vei fi o m rturie vie a bisericii noastre i trebuie s fii con tient c vei
fi singura imagine despre biserica noastr pe care o vor recepta vreodat unii oameni.
Pune i urm toarea întrebare: „Dac to i ceilal i membri ar fi ca mine, ar vrea oamenii s vin la
biserica noastr ? i ce fel de biseric ar fi aceea?”
Asigur -te, a adar, c fiecare zi din via a ta este vrednic de Evanghelie. Caut s p strezi o m rturie
curat .
Programul bisericii noastre pentru a te ajuta s cre ti
Seminariile de nivel 100: Conducerea oamenilor la Cristos i la statutul de membru în biseric
Seminariile de nivel 200: Cre terea oamenilor spre maturitate spiritual
Seminariile de nivel 300: Echiparea oamenilor cu îndemân rile de care au nevoie în lucrare
Seminariile de nivel 400: Înrolarea oamenilor în misiunea mondial de împ rt ire a Evangheliei
lui Cristos
Cursul 201
Lec ii despre maturitate
spiritual
Legamant de maturitate

Cursul 101
Cursul 301
Descoperirea domeniului
meu de slujire
Leg mânt de lucrare

Cursul 101
Prezentarea Bisericii

Leg mânt de apartenen

Cursul 401
Descoperirea misiunii mele

Leg mânt de misiune
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