Ce credem și De ce credem Ceea ce credem?
What we believe and Why we believe What we believe?
BISERICA-FAMILIE / THE CHURH-FAMILY
Efeseni 2:19: voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu
sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu
I. BISERICA ESTE O FAMILIE / THE CHURCH IS A FAMILY
INTRODUCERE
Ca să intri în Familia lui Dumnezeu, trebuie ca să treci prin Poarta Casei Lui care este
Domnul Isus Hristos. Numai atunci când accepți în viața ta pe Domnul Isus ca Domn și
Mântuitor, numai atunci devii parte din Familia Lui. (Galateni 3:26). În familia Lui
Dumnezeu sunt legi, reguli și cerințe pe care noi, ca membrii ai familiei, trebuie să le respectăm.
Legea cea mai importantă și cea mai mare, care guvernează în Familia Lui Dumnezeu este
Dragostea/Agape. Din această lege/poruncă/esență, sunt create toate celelalte legi și reguli.
Totodată, ca membri ai Familiei Lui Dumenzeu, noi trebuie să fim dedicați lui Hristos, tot mai
mult, in fiecare zi și dedicati mai mult slujirii altor membri ai Familiei lui Dumnezeu. (Romani
8:14-17).
To enter into the Family of God, you have to pass through His House Door who is Lord
Jesus Christ. Only then, when you accept Jesus Christ as Lord and Saivor in your life, you
become part of His Family. In God's Family are laws, rules, and regulations which we, as
members, have to abide by. The most important and the greatest law that governs in God's
Family is Love/Agape. All the other rules and regulations are created from this
law/commandment/essence. Also, as members of God's Family, we need to be dedicated to
Christ more and more every day and to serving other members of God's Family.(Rom.8:14-17
PREZENTAREA LECŢIEI/ INTERPRETAREA LECŢIEI
Biserica este o familie. (Ioan 17:21,22)
Înfrățiți prin sângele Domnului Isus și copii iubiți ai Tatălui Ceresc, noi suntem acum o
familie, o biserică și mădulare unii altora.
Suntem una în spirit, în gândire și în scop. Fiecare dintre noi suntem mădulare ale
aceluiași trup, Biserica. Un trup sănătos depinde de sănătatea fiecărui mădular și este
caracterizat de:
1. Moartea față de sine și dedicare totală voii Tatălui. Așa cum și Domnul Isus s-a supus în
totalitate voii Tatălui. Efeseni. 4:15, 16
2. Dragostea Agape este turnată în duhul creștinului și această dragoste este motivația fiecărui
acțiuni. Toată legea și proorocii sunt cuprinse în a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Matei
22:37-40.
3. Înțelegerea Scripturii și respectarea adevărului Biblic. Duhul Sfânt care a fost turnat în noi ne
călăuzește ca să înțelegem Scriptura și ne ajută să o aplicăm în viața noastră zi de zi. Noi nu
vom lepăda Învățătura Bibliei, oricât ar părea de demodată și orice ne-ar costa.
4. Cel neprihănit se ridică și nu stă în păcat atunci când a căzut iar familia lui îi vin în
ajutor.(Gal.6:1-2) Biserica lui Christos nu este scutită de probleme și de atacurile celui rău.
Deaceea un trup, ca să se mențină sănătos, trebuie să știe cum să acționeze când apare o
problemă, cum ar fi un păcat. Orice infecție, murdărie cum ar fi o învățătură greșită, neiertare,
ceartă poate duce la îmbolnăvirea spirituală a bisericii.

5. Deosebirea oilor de lupi.
1Timotei 3:15; 1Petru 2:5; Evrei 3:6
The church is a family.
John 17:21,22
We have become brothers and sisters to each other by the blood of Jesus, we are our
Heavenly Father's beloved children, and now we are a family, a church and members of the same
body. We are one in the spirit, in thinking, and we have the same goal. A healthy body depends
on the health of each and every organ and is characterized by:
1. Death towards self and a total dedication to the will of the Father. This, just as Jesus
completely obeyed His Father. Efesians 4:15, 16
2. Agape love is poured into the believer’s spirit and this love is the motivation behind all his
actions. Loving God and our neighbor is the summarization of the entire Bible. Mathew 22:3740.
3. Understanding and obeying the Bible. The Holy Spirit was poured into our heart and is
guiding us to understand the Bible and is helping us to apply it to our daily lives. We will never
renounce the Bible’s teachings no matter the cost or how unpopular it might become.
4. The righteous person will not remain down, when he falls, and his family is ready to come and
help him. The Church of Christ is not exempt from problems and from the attacks by the evil
one. That is way a body, to stay healthy, needs to know how to act when a problem or a sin
enters in it Any infection, dirt (like a false teaching), unforgiveness, internal fight could lead to
the church’s spiritual sickness.
5. Make the distinction between sheep and wolves.
APLICAREA LECŢIEI
Ce aș putea eu ca să fac să fiu un mădular sănătos și de folos în familia spirituală în care
Domnul M-a așezat.
ÎNTREBĂRI:
1.
Cum am ajuns în Familia lui Dumnezeu ?
2
Cât este de important să respectăm adevărul Bibliei ?
3.
Cum putem să iubim (agape) și să corectăm un frate căzut în păcat?
II.

LEGĂMÂNT AL DUHULUI - NU AL SLOVEI
COVENANT OF THE SPIRIT —NOT OF THE LETTER

INTRODUCERE
Suntem împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din Casa lui Dumnezeu, mădulare ale
trupului Lui, Biserica Lui, Templul Dumnezeului celui viu. Acceptarea noastră în Casa lui s-a
făcut în termenii legământului cel nou, legământul Duhului. (Efeseni 2:19)
We are together citizens with the saints, the people of the house of God, the
members of His body, His Church, the Temple of the living God. Our acceptance in His
House was made in terms of the new covenant, the covenant of the Spirit.
PREZENTAREA LECŢIEI
Legământul Duhului e promisiunea solemnă a Domnului Dumnezeu de isprăvi lucrarea
începută în fiecare creștin autentic, așezându-l în Trupul Lui Christos Domnul. (Fil1:6).

Am fost apropiaţi de Dumnezeu prin sângele lui Christos (sângele legământului cel
nou). (Efeseni 2:13)
Christos Domnul este Capul trupului, al Bisericii. Dumnezeu a vrut ca să împace totul
cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii
Lui. El ne-a împăcat prin trupul Lui de carne (suportul legământul cel nou), prin moarte, ca să
ne facă să ne înfăţişăm înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;
Mărturia publică a intrării în Casa lui Dumnezeu este exprimată la botezul în apă pentru
că prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El … ne-am făcut una cu El,
printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a
Lui. (Rom. 6:4-5)
The Covenant of the Spirit is the solemn promise of God God to make the work of every
authentic Christian, placing Christ in the Lord's Body. (Fil1: 6).
We became close to God through the blood of Christ (the blood of the new covenant).
Christ the Lord is the head of the body, the Church. God wanted to reconcile
everything with Himself through Him, both on the earth and in the heavens, making peace
through the blood of His cross. He has reconciled us through His flesh body (the support of
the new covenant) by death, to make us present to us holy, blameless and without blame;
The public testimony of the entrance to the House of God is expressed in baptism in the water
because, through baptism in His death, we were buried with Him ... we have become one
with Him, through a death similar to His, we will be one with He also through a
resurrection similar to His. (Romans 6: 4-5)
INTERPRETAREA LECŢIEI
Legământul cel nou este unul din legămintele necondiționate, prin faptul că Domnul
Dumnezeu a promis și înfăptuit Calea de intrare în Familia Sa. Este un legământ făcut prin
jertfa Domnului Christos, sângele scurs din trupul Lui fiind sângele legământului.
Este un legământ prin conectarea Duhului Sfânt cu duhul nostru, mărturisind că suntem
copii ai lui Dumnezeu. Nu este un legământ scris, pentru că slova omoară, dar duhul dă viață.(2
Cor. 1:1; 3:2-6);
The new covenant is one of the unconditional covenants, by the fact that the Lord God
has promised and made the Way of entering His Family. It is a covenant made by the sacrifice
of Christ, the blood escaped from His flesh being the blood of the covenant.
It is a covenant by connecting the Holy Spirit with our spirit, confessing that we are the
children of God. It is not a written covenant, for the words kill, but the spirit gives life.
APLICAREA LECŢIEI
Legământul cel nou este inițiat de Domnul Dumnezeu și pleacă de la El la om și nu
invers. Noi avem șansa să intrăm în legământul Duhului. Prin intrarea în legământul Duhului
avem asigurată împăcarea cu Tatăl, intrarea în Biserica - Familie, garanția veșniciei.
The new covenant is initiated by the Lord God and comes from Him to man and not vice
versa. We have the chance to enter into the covenant of the Spirit. By entering into the covenant
of the Spirit, we have assured reconciliation with the Father, the entrance into the ChurchFamily, the guarantee of eternity.
ÎNTREBĂRI:
1.
Prin ce legământului duhului este legământ necondiționat?

2.
3.
4.

De ce spune Domnul Isus că unul singur este Tatăl nostru?
Legământul Duhului este un legământ scris?
Menționează Scriptura un legământ scris de membralitate cu biserica locală?
III. SLUJIREA ÎN BISERICA - FAMILIE / SERVING IN THE CHURCH - FAMILY
Efeseni 4:11-16; 1 Corinteni 12: 4-31

INTRODUCERE:
Biserica este familia celor care au ales să slujească pe Dumnezeu și să se închine doar
Lui. Slujirea in Biserica-Familie este datoria fiecărui membru sănătos, în măsura capacităților
cu care l-a înzestrat Dumnezeu și în funcție de maturitatea în credință. A sluji în Biserica nu este
o idee bună ci este un stil de viață obligatoriu. Nu poți fi întors la Dumnezeu și să nu slujești pe
Dumnezeu.
The Church is the family of those who chose to serve God and worship Him only.
Serving in the Church-Family is the duty of every healthy member according to his God given
capacity and spiritual maturity.Serving in Church is not a good idea; it is a mandatory way of
life. You cannot be a God follower and not serve God.
Iosua 24:15, Luca 16:13, Daniel 3:28
PREZENTAREA LECȚIEI:
Slujirea autentică este numai aceea care poartă amprenta Duhului Sfânt. Nimic din ce
este omenesc nu poate să fie plăcut Lui Dumnezeu și să zidească Biserica. (1Petru 4:11)
The genuine service is the one bearing the mark of the Holy Spirit. Nothing fleshly can
please God and edify the Church.
Motivul pentru care suntem salvați este pentru a sluji pe Dumnezeu.(Evr.9:14;1Tes. 1:9).
The reason we are saved is to serve the Lord.
Dumnezeu nu are nevoie de nimic, nu are nevoie de slujirea mea. (Fapte 17:25, Iov
22:2). El nu este beneficiarul slujirii mele.
God does not need anything, He does not need my service. He’s not the beneficiary of my
service.
Lucrarea în Biserică nu este lucrarea mea ci a Lui Dumnezeu; Suntem chemați să
lucrăm nu pentru Dumnezeu ci împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne folosește în lucrarea Lui
nu pentru că nu poate să o facă singur ci pentru că vrea să ne facă onoarea de a fi împreună
lucrători cu El. (1Cor.3:9, 2Cor. 6:1, Marc.16:20)
The work in the Church is not mine, it is God’s; we are not called to work for God but,
with God. God uses us in His work not because He cannot do it alone but beacause He wants to
honor us to be together workers with Him.
Beneficiarii slujirii noastre suntem în primul rând noi, apoi cei din familia/Biserica
noastră; (Mat.25:34-45)
We are first and foremost the beneficiaries of our service and then those in the Family
Church.
Slujirea este închinare—închinarea este slujire.(Daniel 3:12)
Service is Worship—Worship is service
Slujire in stilul Lui Hristos (Luca 22:26-27)
Service according to Jesus

Chemare la slujire specială. Pavel, Samuel, Moise etc.( Fapte 9:15)
Some people are called to special service
Răsplata slujirii. Evr. 6:10, Mal.3:17-18
INTERPRETAREA LECȚIEI:
Slujirea este consecința naturală în viața fiecărui credincios autentic pentru glorificarea
Lui Dumnezeu și zidirea Bisericii. Ea este sub controlul Duhului Sfânt care o îmbogățește și o
face eficientă și acceptată de Dumnezeu. Slujirea nu este o povara ci o delectare; nu este o
sforțare ci o revărsare din inima celor care au fost născuți din nou și s-au făcut una cu Hristosul
înviat.
Serving in the Church is the natural consequence in the life of every genuine Christian for
the glory of God and the edification of the Church. It is controlled, empowered and made
efficient by the Holy Spirit to be acceptable to God. Serving is not a burden but a delight, it is not
labor but an overflow from the heart of those born again who are one with the resurrected Christ.
APLICAREA LECȚIEI:
Trebuie să ne cercetăm în ce privește Slujirea. Nimeni nu poate să rodească fără slujire.
Roada este consecința slujirii. Dacă nu găsesc rod trebuie să mă întreb cât slujesc. Dragostea
de Dumnezeu se identifică prin credincioșia în slujire, oricare ar fi slujba la care sunt chemat.
Cui i s-a iertat mult iubește mult și cine iubește mult lucrează mult. După cum nimeni nu poate
să iubească pe Dumnezeu fără să iubească pe aproapele, tot așa nimeni nu poate să slujească pe
Dumnezeu și să nu slujească Biserica-Familia Lui Dumnezeu.
We must assess our life of service. No one can bear fruit without serving. Fruit bearing is
the consequence of serving. If I do not find fruit, I must ask myself, “am I serving?”The one who
was forgiven much will love much and the one who loves much serves much. Just as no one can
love God without loving his neighbor, no one can serve God without serving His Church.
ÎNTREBĂRI:
1.
Care este scopul slujirii în Biserica?
2.
Câte feluri de slujire găsim în Biserica locală?
3.
Cum trebuie făcută lucrarea la care suntem chemați?

