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 Christos. 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 Dumnezeu, noi trebuie să fim dedicați lui Christos, tot mai
mult, in fiecare zi și dedicați 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.
De ce spune Domnul Isus că unul singur este Tatăl nostru?
3.
Legământul Duhului este un legământ scris?
4.
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 Christos (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
Christosul 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?

IV. SLUJIND DE LAUDĂ SLAVEI SALE SERVING TO PRAISE HIS GLORY - Efeseni 1:11-14
INTRODUCERE:
Slujirea este consecința naturală în viața fiecărui creștin autentic pentru glorificarea Lui
Dumnezeu și zidirea Bisericii.
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.
PREZENTAREA LECȚIEI:

Rădăcina păcatului este refuzul de a aduce glorie lui Dumnezeu, iubind orice altceva
numai pe Dumnezeu nu. Refuzul de a aduce glorie lui Dumnezeu este păcatul ce a cauzat
căderea lui Satan – şi a noastră de asemenea. (Romani 3.23)
The root of sin is the refusal to bring glory to God, loving anything else but God.
Refusing to bring glory to God is the sin that caused the fall of Satan - and ours too.
Fiind așezați în Christos am devenit moștenitori ai veșniciei, ca să slujim de laudă gloriei
lui Dumnezeu, aceasta devenind cea mai mare realizare a vieţii noastre. Isaia 43.7.
Being in Christ, we became heirs of eternity to serve the praise of God's glory, making it
the greatest achievement of our lives.
INTERPRETAREA LECȚIEI:
Căi prin care slujim de laudă gloriei Domnului Dumnezeu:
Ways through which we praise the glory of the Lord God:
1.Slujim de laudă glorie lui Dumnezeu prin închinare. Închinarea este modul de viaţă al
bucuriei lui Dumnezeu, iubindu-L pe El, dându-ne pe noi înşine Lui pentru a ne folosi pentru
scopul Său. Când trăieşti viaţa ta pentru gloria lui Dumnezeu, tot ceea ce faci devine un act al
închinării. Romani 6.13b.
1.We serve to praise of glory to God through worship. Worship is the way of life of
God's joy, by loving Him, by giving Himself to Him to use Him for His purpose. When you live
your life for the glory of God, everything you do becomes an act of worship.
2.Slujim de laudă lui Dumnezeu iubind pe fraţi. Când tu ai fost născut din nou ai devenit
parte din familia lui Dumnezeu. A-L urma pe Domnul Christos nu e numai un act al credinţei, ci
deasemenea include apartenenţa şi creşterea în dragoste, în familia lui Dumnezeu.
1 Ioan 3.14; Romani 15.7; Ioan 13.34-35
2.We serve God loving the brethren. When you were born again, you became part of the
family of God. To follow Christ is not only an act of faith, but also includes affiliation and
growth in love in the family of God.
3.Slujim de laudă lui Dumnezeu țintind spre statura plinătății lui Christos. Maturitatea
spirituală e creşterea spirituală ca să ajungem ca şi Christos în gândire, simţire şi acţiune. Cu
cât dezvoltăm caracterul lui Christos în noi cu atât mai mult aducem glorie lui Dumnezeu.
2 Corinteni 3.18; Filipeni 1.11
3.We serve to praise to God aiming at the stature of the fullness of Christ. Spiritual
maturity is spiritual growth so that we can become Christ in thinking, feeling and action. The
more we develop the character of Christ in us, the more we bring glory to God.
4.Slujim de laudă lui Dumnezeu slujind altora. Fiecare dintre noi am fost în mod unic
dotaţi cu talente, daruri, îndemânări şi abilităţi. Felul cum suntem „circuitaţi” nu este un
accident. 1 Petru 4.10-11
4.We serve to praise to God serving others. Each of us was uniquely gifted with talents,
gifts, skills and abilities. The way we are "wired" is not an accident.
5.Slujind de laudă lui Dumnezeu prezentându-L altora. Din moment ce noi ştim adevărul,
trebuie ca să împărtăşim adevărul cu alţii. 2 Cor. 4.15).
5.Serving to praise to God's glory presenting Him to others. Since we know the truth, we
need to share the truth with others.
APLICAREA LECȚIEI:

Trăind o viață care demonstrează că slujim de laudă slavei Domnului Dumnezeu ni se cere
să ne schimbăm priorităţile, orarul zilnic, relaţiile, şi în general viața de zi cu zi. Asta presupune
uneori alegerea unei căi mai dificile decât una uşoară. Ioan 12.25, 27-28.
Living a life that demonstrates that we serve the praise of God's glory God is being asked to
change our priorities, daily schedule, relationships, and everyday life. This sometimes involves
choosing a more difficult path than an easy one.
Domnul Isus a stat la încrucişare de drumuri. Să aducă la îndeplinire voia Tatălui și-a
schimbat prioritățile.
Jesus stood at the road crossing. To fulfill the will of the Father He has to change His
priorities.
În Noul Testament întâlnim de peste cincizeci de ori expresia „unul pe altul” ori „unii
pentru alţii”. Vă poruncesc să vă iubiţi unii pe alţii, să vă rugaţi unii pentru alţii, să vă
încurajaţi unii pe alţii, să vă mustraţi, să vă salutaţi, să vă slujiţi, să vă învăţaţi, să vă iertaţi, să
vă supuneţi, să vă dedicaţi, să vă acceptaţi, să vă apreciaţi, să vă purtaţi sarcinile unii altora, să
uitaţi, şi multe alte slujbe reciproce. Aceasta este membralitate scripturală! Acestea sunt
„responsabilităţile” tale familiare, care Dumnezeu aşteaptă să le împlineşti prin părtăşia locală.
ÎNTREBĂRI:
1.
Cum știm că slujim de laudă Slavei Lui?
2.
Slujirea este limitată la întâlnirile Bisericii locale?
3.
Cine beneficiază de pe urma slujirii de laudă Slavei Sale?

V. SLUJITORII LUCRĂTORI AI BISERICII –
THE CHURCH MINISTERS SERVANTS
Efeseni 4:11-12

INTRODUCERE:
Noi credem și mărturisim că fiecare creștin este chemat să slujească bisericii. Apoi, tot
pentru zidirea biserici, Dumnezeu a dat bisericii și anumiți lucrători cu o chemare specială.
Efeseni 4:11-12.
We believe and confess that God has called every believer to serve the church. Still, in
order to build His church, God has given to the church, certain workers that have a special
calling.
PREZENTAREA LECȚIEI:
Apostolii au primit Cuvântul lui Dumnezeu de la Christos și au fost trimiși să-l propovăduiască
în toată lumea. Matei 28:19-20; Fapte 9:15,16; Galateni 1:11-12
Prorocii au primit Cuvântul lui Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt, și l-au transmis poporului. 2
Petru 1:21. Fapte 21:10-11.
Evangheliștii au darul de a prezenta Cuvântul lui Dumnezeu celor necredincioși, în așa fel, că
mulți se întorc la Dumnezeu. Fapte 21:8; Fapte 8.
Păstorii prin Cuvântul lui Dumnezeu: întăresc pe cei slabi, vindecă pe cei bolnavi, leagă rana
celor răniți, aduc înapoi pe cei rătăciți și caută pe cei pierduți. Ei dau hrană bisericii prin
Cuvântul și au grijă de turma Lui Dumnezeu. Ezechiel 34: 2-6; 15-16; Ioan 10, 1 Petru 5:1-3
Învățătorii au darul de a adânci, descoperi și învăța biserica adevărurile Cuvântului lui
Dumnezeu. Ezra 7:6,10; Neemia 8:8.

The Apostles received the Word of God from Christ and were sent in the world to preach it to
everybody. Matthew 28:19-20; Acts 9:15,16.
The prophets received the Word of God, moved by the Holy Spirit, to communicate it to the
people. 2 Petru 1:2. Fapte 21:10-11.
The Evangelists have the gift to preach the Gospel in such a way that many unbelievers become
believers. Acts 21:8; Acts 8.
Pastors by the Word of God: strengthen the weak, heal the sick, bound up the broken, bring back
the ones gone astray and search the lost. They feed the church with the Word of God and they
take care of the flock of God. Ezechiel 34: 2-6; 15-16;
Teachers have the gift of discovering, understanding and teaching the truths of the Word of God.
Ezra 7:6, 10; Neemia 8:8.
INTERPRETAREA LECȚIEI:
Dumnezeu a dat bisericii acești lucrători pentru: desăvârșirea sfinților, pentru zidirea
trupului lui Christos și pentru maturizarea noastră în Christos. Efeseni 4:11-15.
Acești lucrători au în comun faptul că toți predică Cuvântul lui Dumnezeu,
Cuvântul este ceea ce ne desăvârșește. 2 Timotei 3:16-17.
Dumnezeu a creat lumea prin Cuvânt, și tot prin Cuvânt El își zidește biserica. De aceea,
Dumnezeu a dat bisericii lucrători care să predice Cuvântul, pentru că prin lucrarea lor, El își
zidește și desăvârșește biserica.
God created the world trough His Word and trough His Word He is also building His
Church. Because of that God has given the church workers that will preach the Word, and trough
their work, He is building and perfecting His church.
APLICAREA LECȚIEI:
La întâlnirile bisericii propovăduirea Cuvântul trebuie să fie cea mai înaltă prioritate.
Fapte 2:42; 6:1-4. Lucrarea de propovăduire a Cuvântului este încredințată celor care au
chemare de păstori și învățători.
Slujirea de păstor TREBUIE făcută nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu;
nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum ei, păstorii, ar stăpâni peste cei
slujiți, ci făcându-se pilde turmei. Este modelul Domnului Isus, Păstorul cel Bun. Păstorii
TREBUIE să dea hrană spirituală, să caute pe cei pierduți, să adune și să aducă înapoi pe cei
rătăciți, să lege răni, să întărească pe cei slabi.
Slujirea de învățător TREBUIE făcută pe baza Cuvântului, să nu treacă peste ce este
scris și să argumenteze orice învățătură cu Scriptura.
ÎNTREBĂRI:
1.
Ce desăvârșește pe cineva? 1 Timotei 3:16-17;
2.
De ce credeți că într-o biserică, propovăduirea Cuvântului trebuie să fie cea mai înaltă
prioritate? Ce alte priorități au bisericile?
3.
Cum ne cere Dumnezeu să-i tratăm pe cei ce El i-a chemat să propovăduiască Cuvântul?
1 Timotei 5:17-19.

VI. SLUJITORI AI TAINELOR LUI DUMNEZEU SERVANTS OF GOD'S MYSTERIES. (1 Corinteni 4:1)

INTRODUCERE: CE ESTE UN SLUJITOR?
Cuvântul în limba greacă pentru slujitor este "doulos" care înseamnă sclav sau rob. De
bună voie noi ne-am dat Domnului. El controlează fiecare aspect al vieții noastre. 1 Corinteni
4:1
What is a Servent? The greek word for Servant is "Doulos" which translated, it means Slave. By
our own free will we gave ourselves to the Lord. He now controls every aspect of our lives.
PREZENTAREA LECȚIEI:
Cum devine cineva slujitor sau rob?
“Dacă robul va zice: «Eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă-mea şi copiii mei, şi nu vreau să
ies slobod,» atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de uşă sau de
stâlpul uşii, şi stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă, şi robul să rămână pentru
totdeauna în slujba lui.” (Exod 21:5-6)
How does someone become a Servant? Exodus 21:5-6
INTERPRETAREA LECȚIEI:
1. Exemplul slujirii noastre este Christos. “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape
viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui.” (Luca 9:23-24)
1. Our example of serving is Christ. (Luke 9:23-24)
2. Motivația slujirii noastre este Dragostea pentru Dumnezeu.
2. Our motivation for serving is the love we have for God.
3. Puterea, înțelepciunea şi darul de a sluji vin de la Dumnezeu fiind Dragostea Lui
turnată în noi prin Duhul Sfânt. “Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca
venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în
stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar
Duhul dă viaţa.” (2 Corinteni 3:5,6)
3. The power, the wisdom and the gift of serving are all from God and they are the
Love of God poured in us through His Holy Spirit. 2Cor. 3:5-6
4. Răsplata slujirii vine de la Dumnezeu și nu trebuie așteptată de la oameni. ”Dacă Îmi
slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte
cineva, Tatăl îl va onora.” (Ioan 12:26).
4. The reward from serving come from God and should not be expected of men. (John
12:36)
5. Slujirea este direcționată spre Dumnezeu și inevitabil slujindu-L pe El îi vom sluji şi
pe cei din jur. „Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi
făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” (Matei
25:40)
5. The Serving is directed towards God but inevitably by Serving Him we will serve
those around us. (Mat 25:40)
6. Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu la a-L sluji prin ascultare totală față de
Cuvânt și a manifesta roadele Duhului Sfânt. Aceasta nu este o chemare specială pentru unii ci
toți suntem chemați să fim sfinți, total predați Lui. Dându-ne mădularele noastre în slujba lui
Christos noi facem o slujbă duhovnicească. (Romani 12:1)

6. Each one of us is called by God to serve Him by totally obeying His Word and by
having the Fruit of the Spirit in our life. (Rom 12:1)
7. Slujitorii bisericii, cum ar fi păstori, învățători, evangheliști, …au primit chemarea și
darul de la Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ei să își facă bine slujba “Dar tu fii treaz în toate
lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.” (2 Timotei
4:5)
7. The Church Servants/Ministers such as pastors, teachers, evangelists got their
calling and gift, from God. (2 Tim 4:5)
8. Perseverența în slujire. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Suntem comparați în
Biblie cu sportivi și luptători în armată. Dificultățile în slujire sunt ceva de așteptat. Pavel
spunea că simte durerile nașterii, arătând cât îi era de grea lucrarea. Dar noi trebuie să fim
perseverenți, să nu ne oprim din a sluji la primul semn de împotrivire, ci dimpotrivă să
continuăm.
Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de
învăţătură. (Romani 12:7)
8. The perseverance in serving. We need to do our part. (Rom 12:7)
APLICAREA LECȚIEI:
Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că ne-a Mântuit prin jertfa Domnului Isus. Atât de mult
ne-a iubit Domnul Isus că și-a părăsit slava, dumnezeirea și s-a făcut om ca noi, a luat ștergarul,
a luat paharul, a suferit batjocora și rușinea, și s-a făcut ascultător până la moarte. A făcut toate
aceste pentru că ne-a iubit și a dorit să fim cu El, să fim ai Lui, să ne izbăvească de sub
blestemul și robia păcatului. Așa de mult ne iubește că acum ne pregătește un loc ca unde e El să
fim și noi cu El. Așa de mult ne iubește că încă mai are răbdare și așteaptă ca și alți oameni să
se întoarcă la El. Cum putem să nu slujim când El ne-a iubit așa de mult?
ÎNTREBĂRI:
1.
Comparativ cu slujirea Domnului Isus, exemplu nostru de slujire, cum ți se pare slujirea
ta?
2.
În ce domenii ale slujirii tale te asemeni cu Christos?
3.
Cum îți propui să arați Domnului dragostea ta pentru El prin slujirea ta săptămâna care
urmează?

VII. DOMNUL ISUS - MODELUL NOSTRU DE SLUJIRE /
THE LORD JESUS - OUR SERVANT MODEL (Ioan 13:15)
INTRODUCERE:
Noi credem și mărturisim că fiecare creștin este chemat să slujească iar modelul nostru
de slujire este Isus Christos. Deși fiecare creștin slujește după darurile lui, fiecare este chemat
să slujească cu aceleași atitudini și motivații ca și Domnul Isus. Ioan 13:15
We believe and confess that God has called every believer to serve and that our model of
serving is the Lord Jesus Christ. Even though every believer serves with his gifts, each of us is
called to serve with the same attitudes and motivations like Jesus.
PREZENTAREA LECȚIEI:

1.
Isus a slujit în deplină ascultare de Tatăl. Rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea
din grădina Ghețimani și fiecare aspect al vieții Domnului Isus reflectă aceeași dorință: "NU
VOIA MEA CE VOIA TA". Domnul Isus a spus că mâncarea Lui este să facă voia Tatălui.
Domnul Isus a fost ascultător Tatălui până la moarte.
1.
Jesus served being in complete submission to the Father. The the prayer "Our
Father", the prayer from the Garden of Gethsemane and every aspect of the life of our Lord
Jesus, reflects the same wish: " NOT MY WISH BUT YOURS". John 12:49, John 3:34,
Mathew12:50
“Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuşi Mi-a poruncit ce
trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.” Ioan 12:49
Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.
Ioan 4:34
Cel care a murit împreună cu Cristos și a înviat împreună cu El, trăiește acum pentru a face
voia Tatălui. El este flămând și însetat după neprihănire.
“Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.” Mt.
12:50.
2.
Domnul Isus a petrecut timp în citirea Biblie și rugăciune în mod regulat.
Putere, înțelepciunea și motivația slujirii vin de la Dumnezeu, și aceasta vine atunci când
petrecem timp cu El în rugăciune și când El ne vorbește prin Cuvânt sub călăuzirea Duhului.
Dacă Domnul Isus a avut nevoie de acest timp special cu Tatăl cu cât mai mult avem noi nevoie
de acest timp.
2.
Lord Jesus sent time reading the Scriptures and praying, on regular basis.
3.
Isus a venit ca să slujească și El vrea ca noi să-I urmăm exemplul de slujire.
Domnul Isus a știut cine este și a știut care este lucrarea la care a fost chemat. Pentru că
știa că este Fiul lui Dumnezeu, că are toată autoritatea în cer și pe pământ a putut să se
dezbrace de orice drept pe care îl merita și să slujească.
Marcu 10:45 „Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi
să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.”
“Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit
şi la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi
S-a încins cu el.” Ioan 13: 3-5.
” Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul
vostru şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit
să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu 10:
43-45).
Ce înseamnă de fapt să fi slujitorul tuturor este să răspunzi nevoilor celor din jurul tău.
Să poți să le cureți picioarele așa cum a făcut Domnul Isus. Atunci când o oaie e căzută în noroi,
să poți să o ridici cu duhul blândeții și cu dragoste să o ajuți în procesul de vindecare și
reabilitare. Acolo unde vezi un pericol să tragi un semnal de alarmă. Să mângâi, să încurajezi,
să ridici, să dai o mână de ajutor celui în nevoie. Păstorul slujește oile, nu oile slujesc
păstorului. Domnul Isus spune despre farisei în Matei 23 cu versetul 4 “ Ei leagă sarcini grele şi
anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.”
3.
Jesus came to serve and he wants us to follow His example. Jesus knew who He
was and what He was called to do on this Earth. Because He knew that He was the Son of God
and because He was given all the power in Heaven and on Earth, He was able to put aside any
and all of His rights, that were rightfully His, and served. Mark 10:45, John 13:3-5, Mc 10:43-45

4.
Domnul Isus S-a odihnit oricând a trebuit. Domnul Isus a respectat Sabatul, ziua
de odihnă Îl vedem pe Domnul Isus dormind, mâncând, umblând pe jos din loc în loc (ceea ce
este foarte benefic pentru sănătatea trupului). Un slujitor trebuie să aibă pace lăuntrică și
odihnă fizică ca să dea randament în slujire.
Trupurile noastre aparțin lui Dumnezeu. Noi suntem conlucrători împreună cu
Dumnezeu. Dacă noi vrem ca angajații noștri să fie sănătoși și să de-a randamentul cel mai
mare cu cât mai mult Dumnezeu vrea ca noi să avem trupuri sănătoase ca să avem energie și
putere să lucrăm pentru El Este important ca noi să luăm exemplu Domnului Isus, să ne
odihnim. Să ne odihnim fizic, dar și să ne odihnim în El. Să aruncăm îngrijorările noastre
asupra Lui (stressful), să avem o inimă mulțumitore. Și chiar să avem o alimentație și un
program de exercițiu prin care să ne păstrăm sănătatea fizică.
4. Lord Jesus rested whenever He had to. Lord Jesus respected the Sabath, the day of rest.
We see Jesus sleeping, eating, walking from place to place, all of which were beneficial to His
body's health. A Servant has to have inner peace and phisical rest in order to be productive in his
serving.
5. Isus nu a fost condus sau motivat de așteptările altora. În ascultare totală de Tatăl,
El a slujit la timpul hotărât de Tatăl și în felul în care Tatăl a vrut ca El să slujească. Muți
aveau agenda lor proprie pentru ce ar fi vrut Domnul Isus să facă. Cei dragii chiar mama Lui a
venit să-L spună ce să facă și când, gruparea zeloților vroia ca El înceapă o revoluție, Fariseii
au vrut să-I închidă gura, bolnavii au vrut vindecarea, Petru chiar l-a certat că a spus că trebuie
să moară, a fost numit drac și acuzat pe nedrept. În mijlocul tuturor acestor solicitări, Domnul
Isus a slujit nu mânat de ce vroiau oamenii ca El să facă, ci de ce voia Tatăl, singurul care știa
ce este mai bine pentru omenire.
Și noi vom primi solicitări din partea celor din jur, dar trebuie să ne aducem aminte că
noi suntem în primul rând slujitorii lui Dumnezeu, și numai în ascultare totală de voia Lui putem
fi de folos celor din jurul nostru. “Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu
ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi
Domnului Christos. “(Col. 3:23,24).
Eu o dată am primit solicitarea, cu mulți ani în urmă, să nu mai menționez păcatul și
pocăința în predicile mele, sub motivul că “au oamenii destule probleme acasă, ei vin la
Biserică pentru a fi încurajați și bine dispuși“. Cred că persoana care mi-a dat sfatul acesta nu
vroia răul bisericii sau al meu. Totuși a nu vorbii oamenilor despre pocăință am considerat a fi
împotriva voii Tatălui așa că am continuat să predic cum am fost îndemnat de Duhul nu de
această persoană.
5. Jesus' serving was not motivated by the expectations of others. In total submission to
the Father, He served at the time chosen by the Father and the way the Father wanted Him to
serve.
6. Domnul Isus deși a predicat mesajul Împărăție tuturor oamenilor nu a putut să
slujească decât celor cărora și-au recunoscut nevoia de a fi slujiți.
6. Lord Jesus, eventhough He preached the Gospel of the Kingdom of God to all the
people, He could not serve those who did not recognize the need to be served.
7.
Motivația slujirii Domnului Isus a fost Dragostea.
“ Înainte de Praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea
aceasta la Tatăl, şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.” (Ioan
13:1).

Motivația slujirii noastre este faptul că Îl iubim pe El. Dumnezeu, Tatăl nostru pe care Îl
iubim și Îl slujim a turnat dragostea Lui în inimile noastre prin Duhul Sfânt ca și noi să putem
iubii pe cei din jurul nostru cum ne-a iubit El.
7. Jesus' motivation for serving was Love. John 13:1
Our motivation for serving should be our Love for Him. God, our Father whom we love
and serve, poured His Love in our heart through the Holy Spirit so that we can love the people
around us the same way He loved us.
INTERPRETAREA LECȚIEI:
Slujirea după modelul Domnului Isus este diferită de slujirea lumii. Luca 22:25-27
În lume liderii stăpânesc peste ceilalți. Domnul Isus însă, a slujit și continuă să slujească pe cei
ce sunt ai lui. El ne-a învățat voia Tatălui și s-a rugat și continuă să se roage pentru noi. El ne-a
slujit prin faptul că S'a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuirii vecinice. Evrei
5:9. Prin moartea și învierea Lui, El a procurat iertarea și înfierea noastră în familia lui
Dumnezeu. .
APLICAREA LECȚIEI:
Întrebarea: “Cine este cel mai mare dintre noi?” totdeauna va duce la ceartă.
De aceea noi trebuie să evităm această întrebare, ci dimpotrivă, să privim pe alții mai
presus decât pe noi înșine.
Să nu căutăm slava noastră, ci să lăsăm răsplata în mâna Domnului.
Să slujim și să căutăm și foloasele altora nu numai foloasele noastre.
Motivația slujirii noastre trebuie să fie Dragostea. Dumnezeu a turnat Dragostea Lui în
inimile noastre prin Duhul Sfânt, ca și noi să putem iubi pe cei din jurul nostru cum ne-a iubit
El.
ÎNTREBĂRI:
1.
Cât de mult explică certurile dintre apostoli, certurile care apar între frați?
2.
De ce este greu pentru cineva să se smerească, dacă nu se încrede în Dreptatea lui
Dumnezeu?
3.
Care este diferența dintre slujire și slugărnicie?

VIII. BISERICA ESTE CASA (FAMILIA) LUI DUMNEZEU /
THE CHURCH IS GOD'S HOUSEHOLD
Casa (Familia) lui Dumnezeu, este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia
adevărului. (1Tim.3:15)
God’s household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth.
INTRODUCERE:
Biserica este proprietatea Lui Dumnezeu, El singur este Domn Suveran Absolut și Etern.
The church belongs to God, He alone is Sovern Lord, Absolut and Eternal.
Mat.16:18, Fapt.20:27,28, 1Cor.15:9, 1Tim.3:5
PREZENTAREA LECŢIEI/ INTERPRETAREA LECŢIEI
Biserica este locul unde își găsește plăcere Domnul Dumnezeu. Acolo El este acasă. Una
din cele mai dificile biserici din epistolele lui Pavel a fost biserica din Corint. Tocmai această

biserică, Pavel o numește în amândouă epistolele Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint (1
Cor. 1:2;2 Cor. 2:1). Erau și acolo câțiva care îi aparțineau Domnului Dumnezeu.
The church is the place where the Lord God is pleases. There He is at home. One of the
most difficult churches in Paul's epistles was the Corinthian church. This very church, Paul,
names in both epistles the Church of God, which is in Corinth (1 Cor.1: 2, 2 Corinthians 2: 1).
There were also some who belonged to the Lord God.
Ce implicații are faptul că Dumnezeu este proprietarul Bisericii?
Are doar îngrijitori, administratori ai harului divin; 1Tim. 3:5
Nici un om nu are dreptul să-și declare autoritatea peste Biserică. 3Ioan 1:9
Are un set clar de principii; 1Tim 3:15, Matei 28:20. Nimeni nu are dreptul să anuleze
sau să adauge la principiile stabilite de Dumnezeu.
Nu poți fi membru in Biserică decât după ce ai primit Cuvântul și botezul. Fapte 2:41
Dumnezeu lucrează în Biserică prin Duhul Sfânt pentru a-și face voia Lui. Fapte 9:31
What are the implications of the fact that God is the owner of the Church.
He has only carers, administrators of divine grace; 1 Tim. 3: 5
No man has the right to declare his authority over the Church. 3 John 1: 9
It has a clear set of principles; 1 Tim 3:15, Matthew 28:20. No one has the right to cancel
or add to the principles established by God.
You can not be a member of the Church except if you accept the Word of God and
baptized. Acts 2:41
God works in the Church by the Holy Spirit to do His will. Acts 9:31
APLICAREA LECŢIEI
Pentru ca Biserica să fie plăcută Domnului trebuie ca fiecare membru să își aducă
aportul său. Când Biserica locală falimentează dezonorează pe Dumnezeu deoarece Biserica
este a Lui.
Este necesar ca să fim într-o continua stare de veghere atât personal cât și la nivel de
Biserică pentru a nu dezonora pe Dumnezeu. Întâlnirea regulată a Bisericii pentru părtășie și
închinare își împlinește menirea doar atunci când cei care sunt prezenți experimentează o
continuă creștere în asemănarea cu Domnul Isus. Asta aduce onoare Lui Dumnezeu.
For the Church to be pleasing to the Lord every member must do his part. When the local
Church fails God is dezhonored because the Church is His. It is imperative to be constanly pure
in our personal lives and as a Church so God would not be dezhonored.The regular meeting of
the Church for worship and fellowship fulfills its purpose when those present experince
continued growth in their spiritul lives. This brings glory to God.
ÎNTREBĂRI:
1.
Cine este proprietarul Bisericii?
2.
Dacă este Biserica Lui Dumnezeu Tatăl este și a Domnului Isus?
3.
Ce înseamnă să disprețuiești Biserica Lui Dumnezeu? 1 Cor:11-22
4.
Care este relația dintre Biserica Lui Dumnezeu și Templul Lui Dumnezeu?

IX. BISERICA ESTE TRUPUL LUI CHRISTOS
THE CHURCH IS THE BODY OF CHRIST
în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur Trup, fie iudei, fie greci,
fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.(1 Cor 12:13)

we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or
free—and we were all given the one Spirit to drink.
INTRODUCERE:
Noi credem și mărturisim că Biserica este Trupul Domnului Christos alcătuită din
mădulare dezvoltate spiritual pentru locul destinat fiecăruia și care ni se va revela în veșnicie.
We believe and confess that the Church is the Body of the Lord Christ made up of
members that have been spiritually developed for the designated place for everyone and which
will be revealed to us in eternity.
PREZENTAREA LECŢIEI
O persoană devine mădular în Trupul lui Christos prin botezul Duhului Sfânt 1 Cor.
12:13, Coloseni 2:11,12, 17; Rom. 8:11
A person becomes part of the Body of Christ by the baptism of the Holy Spirit.
Suntem chemați să alcătuim Trupul lui Christos și să experimentăm, din plin pacea lui
Christos. Coloseni 3:15
We are called to form the Body of Christ and to experience, the fullness of Christ's peace.
Pastorul Richard Wurmbrand spunea:Inima umană prin natură, tânjește după
Dumnezeu. În fiecare om este un gol spiritual care nu poate fi umplut decât de Christos.
The human heart by nature seeks after God. There is a spiritual vacuum in every man
until it is filled by Christ.
Trupul lui Christos își primește creșterea de la Cap și prin ceea ce dă fiecare
încheietură. Efeseni 4:11-12, 16; Coloseni 2:19; 1 Cor 12:12-27
The body of Christ receives its growth from the Head and through what each wrist gives.
Mădularele Trupului lui Christos nu le putem număra și formează un tot unitar. Rom
12:5, Efeseni 1:22-23, Efeseni 5:29-32
We cannot count the members of the Body of Christ and all of them form a unitary one
Mădularele Trupului lui Christos sunt dintre evrei și neamuri. Efeseni 3:6
The members of the Body of Christ are from Jews and Gentiles.
INTERPRETAREA LECŢIEI
Biserica este un Trup și nu o afacere. Ca și Trup Biserica este un organism și nu o
organizație. Biserica este un organism alcătuit din mădulare ale bisericilor locale constituite pe
baza principiilor Scripturii. Biserica funcționează în baza darurilor spirituale exercitate prin
slujire.
The Church is a Body and not a business. Like the Body, the Church is an organism and
not an organization. The Church is a body composed of members of local churches established
based on the principles of Scripture. The church operates based on spiritual gifts exercised
through ministry.
APLICAREA LECŢIEI
Devenim mădulare ale Trupului lui Christos, prin botezul Duhului Sfânt. Siguranța
apartenenței Trupului lui Christos este mărturia Scripturii și experimentarea păcii care întrece
orice pricepere, pacea lui Christos.

We become members of the Body of Christ through the baptism of the Holy Spirit. The
assurance of being part of the Body of Christ is the testimony of Scripture and the
experimentation of peace that surpasses any understanding, the peace of Christ.
Desăvârșirea noastră, pentru a ajunge mădular sănătos, funcțional, pentru locul destinat
se realizează în contextul relației directe cu Capul, slujirii bisericii locale și mărturiei personale
de fiecare zi.
Our perfection, in order to achieve a healthy, functional part of the intended place, is
accomplished in the context of the direct relationship with the Head, the local church ministry
and the personal testimony of everyday life.
ÎNTREBĂRI:
1.
Ce ne determină să credem și mărturisim că suntem mădulare ale Trupului lui Christos?
2.
Ce evenimente definesc formarea și desăvârșirea Trupului lui Christos?
3.
Cum interpretăm declarația lui Pavel din Coloseni 1:24 (în trupul meu împlinesc ce
lipseşte suferinţelor lui Christos)?
X. BISERICA - TURMA LUI CRISTOS / CHURCH - THE FLOCK OF CHRIST
Ioan 10.1-29; Apocalipsa 7.17
INTRODUCERE:
Biserica este asemănată (numită) în Biblie cu o turmă de oi iar Domnul Isus este numit
Păstorul cel Bun. De fapt acesta nu este un concept nou ci îl găsim și în Vechiul Testament cu
referință la poporul lui Dumnezeu, Israel.
Isaia 40:11 „El îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul
lui…”(Ieremia 23, Ezechiel 34).
În Noul Testament Biserica este asemănată sau numită chiar o turmă. Noi suntem turma
Păstorului cel Bun (Fapte.20:28,29;1Petru.5:2).
In the Bible, the Church is called, among others, the Flock and Lord Jesus is called the
Good Sheppard. We are the Flock of the Good Sheppard. As a matter of fact, we find that this
concept was used to also describe Israel, in the Old Testament. Isaiah 40:11, Jeremiah 23,
Ezekiel 34.
PREZENTAREA LECȚIEI:
A. TURMA LUI CRISTOS – ARE UN PĂSTOR BUN
Domnul Isus este numit Păstorul cel bun pentru că:
1. El şi-a dat viaţa pentru oile Sale. El prețuiește fiecare oaie din turmă, caută pe cea rătăcită,
leagă rănile celei bolnave. El ne-a căutat pe fiecare din noi și continuă ca să ne păstreze sub
protecția și paza Lui.
2 . El dă oilor viaţa veșnică și viață din belşug. Doar intrând în staul prin poarta mîntuirii, care
este Domnul Isus, va găsi cineva adevărata Viată si aici pe pământ dar și în vesicie. v. 7, 9,10
3 . Păstorul își cheamă oile pe nume. Domnul Isus cunoaște totul despre tine. Când se uită la
tine, El te vede o persoană specială și vrea ca să aibă or relație personală cu Tine.
4 . Păstorul cel bun merge înaintea oilor V.4
Păstorul cel bun deschide drumul spre pășiuni, El merge înaintea lor pentru a le proteja de
eventuale primejdii.
A. The Flock of Christ - Has a Good Sheppard
The Lord Jesus is called the Good Sheppard because:

1. He gave His life for the sheep.
2. He gives His sheep everlasting life and a bountiful life here on earth.
3. The Sheppard calls his sheep by name.
4. The Good Sheppard leads in front of the sheep.
INTERPRETAREA/ APLICAREA LECȚIEI:
B. TURMA LUI CRISTOS – ASCULTĂ DE GLASUL PĂSTORULUI v27
1. Oile cunosc glasul Păstorului pentru că au Duhul Sfânt care le dă discernământ
spiritual.
2. Oile au gândirea Păstorului întipărită în mintea lor prin cunoașterea și asimilarea
Cuvântului. Lucrul acesta, deasemenea, se face cu ajutorul Duhului Sfânt.
3. Oile fac liniște înlăuntrul minții și inimii lor ca să poată să audă când Păstorul le
vorbește.
4. Oile refuză să meargă după alt Păstor. Mulți se ridică și în zilele noastre și prezintă o
învățătură străină de cea a Bibliei fie la amvoane sau în cârti și mai ales pe internet. Noi, cei
care aparținem lui Isus, vom refuza să urmăm pe altcineva decât pe Domnul Isus.
5. Oile au deplină încredere în Păstorul cel Bun și se lasă conduse acolo unde vrea
Păstorul să le ducă. Atâta timp cât îl urmăm pe Domul Isus, indiferent de circumstanțele din
viața noastră, noi vom avea parte de a „paşte pe păşuni verzi şi …ape de odihnă”(Ps.23:12).
B. The Flock of Christ - Listen to the sound of the Sheppard's voice.
1. The sheep recognize and know the voice of the Sheppard because of the Holy
Spirit that gives them discernment.
2. The sheep have the have the same thinking as the Sheppard's.
3. The sheep, in order to hear the voice of the Sheppard have to keep quiet.
4. The sheep refuse to follow a different Sheppard.
5. The sheep have total trust in the Good Sheppard.
C. TURMA LUI CRISTOS – SE MULTIPLICĂ v.16
Deși cei credincioşi sunt trimişi şi lăsaţi în această lume ca nişte oi în mijlocul lupilor, ei
spun și altora despre Bunul Păstor, prin faptele și vorbele lor ca și alte oi pierdute să vină la
mântuire. „El doreşte ca nici unul să nu piară ci toţi să vină la pocăinţă” şi să fie mântuiţi
(2Petru.3:9).
C. THE FLOCK OF CHRIST – MULTIPLIES v.16
The Flock is sent in the world to show, by deeds and actions, the love of God like sheep in the
middle of wolves. The purpose is to bring other sheep into the Flock by showing them the love
of their Good Sheppard.
D. TURMA LUI CHRISTOS – E GATA SĂ-ȘI DEA VIAȚA PENTRU DOMNUL ISUS
Pentru că-l iubesc pe Păstor oile sunt gata să-şi dea viața pentru El. Chiar dacă uneori
credincioşii plătesc cu viaţa sau au parte de suferințe sau chiar pușcărie pentru ataşamentul faţă
de Păstorul lor, ei au asigurată viaţa veşnică.
În v.28 Domnul Isus afirmă: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le
va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu care mi le-a dat este mai mare decât toţi şi nimeni nu le
poate smulge din mâna Tatălui meu”. Biserica este la adăpost şi de mânia viitoare care va veni
peste această lume , pentru că păcatele noastre au fost judecate în Domnul Isus şi acest lucru ne

oferă siguranţă deplină. Din mâna atotputernică a lui Dumnezeu nu ne mai poate smulge nimeni
şi nici nu va putea cineva să ne despartă de dragostea Lui (Rom.8:35-39).
Because they love the Shepherd, the sheep are ready to give life for Him. Even though
believers sometimes pay with life or suffer from suffering or even jail for their attachment to
their Shepherd, they have secured eternal life.
ÎNTREBĂRI, MEDITAȚII, SUBIECTE DE DISCUȚIE:
1. Înțelegând însemnătatea deosebirii vocii Păstorului, cum trebuie noi să ne sensibilizăm
auzul pentru a nu merge după un păstor străin?
2. A merge după Isus pentru unii frați ai noștri în credință, a însemnat suferință, închisoare,
tortură și chiar moarte fizică. Cât de pregătit sunt eu să îl urmez pe Domnul Isus până la
capătul drumului?
3. Sunt implicat activ pentru a aduce și pe alții să cunoască Mântuirea pe care numai
Domnul Isus poate să o ofere?

XI. BISERICA O PREOȚIE ÎMPĂRĂTEASCĂ /
THE CHURCH A ROYAL PRIESTHOOD.
1 Petru 2:9.
INTRODUCERE:
Noi credem și mărturisim că fiecare creștin, în momentrul nașterii din nou, devine parte
din Familia lui Dumnezeu, biserica. Biserica este o seminție aleasă, o preoție împărătească, un
neam sfînt și un popor, pe care Dumnezeu și l-a cîștigat ca să fie al Lui, ca să vesesacă puterile
minunate ale Celui ce l-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată. 1 Petru 2:9.
We believe and confess that every Christian, in the moment of his spiritual birth,
becomes part of the family of God, the church. The church is a chosen people, a royal
priesthood, a holy nation, God’s special possession, that they may declare the praises of Him
who called them out of darkness into His wonderful light.
PREZENTAREA LECȚIEI:
Un preot la evrei era un mediator între Dumnezeu și poporul Său, prin faptul că îi
reprezenta în mod official în închinare și prin jertfe. Din cauza poziției lui un preot putea să se
apropie de Dumnezeu, în timp ce poporul trebuia să stea departe din cauza păcatelor și
imperfecțiunilor lor. Rolul preotului era exercitat mai ales la altar unde oferea sacrificii și
tămîie (Deut. 33:10), dar și prin faptul că învăța pe popor legea (Maleahi 2:7), aflau voia lui
Dumnezeu prin Urim și Tumim (Num. 27:21) și binecuvîntau poporul în numele Domnului (Num.
6:22–27, Deuteronomy 21:5).
Cineva nu putea să se facă preot doar pentru că voia, ci trebuia să fie ales de Dumnezeu.
(Num. 16:5; Evrei 5:4) El aparținea lui Dumnezeu într-un mod cu totul special și era sfînt
Domnului (Num. 16:5).
În Vechiul Testament Dumnezeu a ales pe Avram și seminția lui să fie o preoție
împărătească pentru neamuri. (Exod 19:4-6; Genesa 12:2-3).
The essential idea of a Hebrew priest was that of a mediator between his people and God
by representing them officially in worship and sacrifice. By virtue of his office he was able to
draw close to God, while the people, because of their sins and infirmities, must stand far off. The
priest exercised his office mainly at the altar by offering the sacrifices and above all the incense,

but also by teaching the people the law, by communicating to them the divine will, and by
blessing them in the name of the Lord.
The priest does not take his office upon himself but is chosen of God. The priest belongs
to God in a special sense and is holy to Him.
In The Old Covenant God has chosen Abraham and his ofspring to become a royal
priesthood for the gentiles.
INTERPRETAREA LECȚIEI:
În Noul Legămînt, Isus Christos este Marele Preot, dar prin El, și noi suntem moștenitori ai
promisiunilor lui Dumnezeu. Galateni 3:29.
In the New Covenant Jesus Christ is the High Priest, but through Him, we also inheret God’s
promises.
Pentru că suntem o preoție împărătească:
1. Prin Isus Christos noi avem intrare slobodă și apropierea de Dumnezeu cu încredere.
Efeseni 3:12;
2. Noi putem domni în viață prin Isus Christos. Romani 5:17
3. Păcatul nu mai are autoritate peste noi. Romani 6:6
4. Suntem chemați să aducem jertfe: trupurile noastre ca o jertfă vie (Romani 12:1);
Laudele buzelor noastre (Evrei 13:15); binefacerea și dărnicia (Evrei 13:16);
5. Suntem chemați să binecuvîntăm. 1Petru 3:9.
6. Suntem chemați să mijlocim pentru oameni. 1 Timotei 2:1-4.
7. Suntem chemați să ajutăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu și să le dăm învățătură.
Matei 28:19; 2 Corinteni 5:20
APLICAREA LECȚIEI:
1. Pentru că prin Christos avem intrare slobodă la Tatăl, totuși trebuie să venim curați
înaintea lui. Evrei 10:19-22.
2. Pentru că noi îl reprezentăm pe Christos în fața oamenilor, trebuie să avem o purtare
bună în mijlocul celor necredincioși. 1Petru 2:12
ÎNTREBĂRI:
1. Care este, pentru tine, cel mai minunat beneficiu a faptului că suntem o preoție
împărătească?
2. Care beneficiu crezi că este cel mai neglijat în zilele noastre?

XII. BISERICA ESTE MIREASA DOMNULUI ISUS /
THE CHURCH IS THE BRIDE OF THE LORD JESUS
Apoc. 19:7-9
INTRODUCERE:
Biserica – Mireasa Domnului Isus - așteaptă cu nerăbdare cel mai important eveniment
din toata istoria ei. Această așteptare nu este o așteptare pasivă ci o pregătire intensă, o
împodobire continuă pentru a fi cât mai plăcută Mirelui Divin. Romani 13:14
The Church - the Bride of Christ – is waiting eagerly for the most important event of her
entire existence.This waiting is not pasive, but an intense preparation, a continuous beautifying
process to be pleasing to the Devine Bridegroom. Romans 13:14

PREZENTAREA LECȚIEI:
Faptul că Biserica este Mireasa Domnului Isus nu este o născocire omenească ci este o
realitate tainică prezentată în Scriptură. Efeseni 5:32
1.Începe cu alegere / It starts with election
Efeseni 1:4 = În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și
fără prihană înaintea Lui,
Ioan 15:16 Nu voi M'ați ales pe Mine; ci Eu v'am ales pe voi;
2.Continuă cu răscumparare / continues with redemtion
1 Petru 1:18, 19 căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost
răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu
sângele scump al lui Christos, Mielul fără cusur și fără prihană.
3.Logodna / Engagement
2 Cor 11:2 Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v'am
logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Christos ca pe o fecioară curată.
Osea 2:19, 20 Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin
neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioșie, și vei
cunoaște pe Domnul!
Osea 2:16 În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!” și nu-Mi vei mai
zice: „Stăpânul meu!”
4.Împodobire / beautify
Estera 2:12 Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahașveroș, după ce timp de
douăsprezece luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta, aveau grijă să se
gătească, ungându-se șase luni cu untdelemn de mirt, și șase luni cu miresme de mirozne
femeiești.
2 Petru 3:14 De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți
găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în pace.
Apocalipsa 19:8 și i s'a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor, și curat.” -(Inul
subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.)
5.Nunta / The wedding
Apocalipsa 19:9 Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemați la ospățul nunții
Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”
INTERPRETAREA LECȚIEI
Biserica are o identitate bine definită, își cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Ea este
Mireasa Domnului Isus trăind în perioada de așteptare și pregătire în vederea Nunții cu Mirele
ei care a răscumpărat-o.
Relația dintre Christos si Biserica Lui este cea mai sublimă manifestare a dragostei.
Christos a murit pentru Biserică și Biserica este gata să moară pentru Christos.
Biserica nu dorește nimic mai mult decât momentul când Mirele va veni și va avea loc
Nunta Mielului.
The Church has a well defined identity, knows it’s past, prezent and future. She is
Christ’s Bride waiting and preparing for the future wedding with the Bridegroom who redeemed
Her.
The relationship between Christ and His Bride is the most sublime manifestation of pure
love. Christ died for His Bride and His Bride is ready to die for her Bridegroom.

APLICAREA LECȚIEI
Nimeni nu poate fi prezent la Nunta Mielului fără să aibă haina de Nuntă.(Mat.22:11-12)
Singura Haină care poate să împodobească la nivelul așteptărilor unui Dumnezeu Sfânt este
Christos. Rom. 13:14, Gal. 3:27 Efes.4:24, Col. 3:10-12
No one can participate at the wedding of the Lamb without the wedding garment. The
only garment adequate for God’s standard is Christ.
ÎNTREBĂRI:
1.
Faptul că Biserica este Mireasa Domnului Isus este o analogie sau o realitate?
2.
Poți tu sau eu să fim parte din Mireasa Lui Christos?

XIII. DIRECȚIA BISERICII - FAMILIE /
THE CHURCH-FAMILY ROADMAP
(Efeseni 4:7-16)

INTRODUCERE - INTRODUCTION
Biserica Domnului a fost întemeiată pe învățătura apostolilor, are ca punct de plecare
Rusaliile, ca Păstor pe Christos Domnul, ca Însoțitor si Călăuză pe Duhul Sfânt, iar ca direcție
crearea unei Biserici universale, un organism viu (Trupul Domnului), în care evreii și neevreii
să beneficieze de harul lui Dumnezeu în aceeași măsură (Efes 3:3-11) și la sfârșitul veacurilor so ducă în Împărăția Lui veșnică, ca o Biserică sfântă și desăvârșită.
The Church of the Lord was founded on the basis of the appostles teachings, has as its
starting point the Pentecost, as the Shepherd is Christ the Lord, as a companion and guide the
Holy Spirit, and as a direction the creation of a Universal Church, a living body (the Body of the
Lord), in which Hebrews and non-Hebrews to benefit from the grace of God equally (Ephesians
3: 3-11) and at the End of the ages to lead Her to His eternal Kingdom as a holy and perfect
Church.
PREZENTAREA LECȚIEI - LESSON PRESENTATION
Pentru evaluarea direcției bisericii, Dumnezeu ne-a lăsat câteva repere în Scriptură
pentru a ne verifica în fiecare moment dacă suntem pe Calea bună To evaluate the direction of the church, God has left us some landmarks in the Scriptures
to verify at each moment whether we are on the Good Way::
1. Direcția bună este determinată de prezența Domnului - The good direction is
determined by the presence of the Lord (Ioan 15:5; 2 Cor.3:18)
O biserică începe, continuă și are biruință prin prezența Domnului!
A church begins, continues and has victory through the Lord's presence!
2. Direcția bună este dată de trăirea noastră în sfințenie, aceasta fiind vizibilă prin
Roada Duhului - The good direction is given by our living in holiness, this being visible through
the Spirit of the Spirit. (Romani 6:22; Galateni 5:22-26)
3. Direcția bună este dată de rămânerea în Standardul Scripturii - The good direction is
given by staying in the Standard of Scripture. (1 Cor 4:6; 2 Cor 3:14;17)
4. Direcția bună este dată de ucenicizare sau slujirea fiecăruia prin darul dat de Duhul
Sfânt - The good direction is given by discipleship or service to each one through the gift of the

Holy Spirit (1 Cor 12:7; (Efeseni 4:11-12)
5. Direcția bună este dată de ducerea Evanghelie celor nemântuiți sau misiune Good direction is given by bringing the Gospel to the unsaved or mission (Marcu 16:15-16; 1
Petru 2:9)
APLICAREA LECȚIEI - APPLICATION OF THE LESSON
Înțelegerea viziunii bisericii are un rol foarte important în creșterea bisericii atât
numeric, cât și spiritual. Dumnezeu ne-a dat un exemplu de înțelepciune, strategie și biruință în
Planul de Mântuire pregătit din veșnicii pentru binele nostru.
Exemplul și Standardul lăsat de Dumnezeu pentru noi ar trebui să ne motiveze să ținem
Direcția ca biserică locală, privind Țintă la Domnul, urmărind prezența Domnului în Adunare,
sfințirea noastră,, rămânerea la Standardul Scripturii, slujirea fraților în credință și ducerea
Evangheliei până la marginile pământului.
ÎNTREBĂRI - QUESTIONS :
1. Cum stăm noi, personal, în înțelegerea Direcției Bisericii, a viziunii bisericii locale și
a implicării personale în viața bisericii?
2. Cum stăm la capitolul trăire a credinței, la sfințirea noastră care este parte a
mântuirii noastre și a mărturiei înaintea oamenilor?
3. Cum stăm, personal, la cunoașterea Scripturii și a doctrinelor Ei și la ducerea acestei
Evanghelii înaintea oamenilor nemântuiți?

XIV. BISERICA - FAMILIE ESTE CREAȚIA DOMNULUI DUMNEZEU /
THE CHURCH - FAMILY IS THE LORD GOD CREATION
(Matei 16:16,18; Ioan 1:12; 1 Petru 2:9)

INTRODUCERE - INTRODUCTION
Dumnezeu Tatăl a planificat și format Biserica ca și Mireasa Fiului Său și astfel ni s-a
dat dreptul să ne numim copii ai Tatălui și membri ai preoției împărătești.
God the Father planned and formed the Church as the Bride of His Son, and so we were
given the right to call ourselves children of the Father and members of the royal priesthood.
”Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio
putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Christos şi vor împărăţi cu El o mie de
ani”(Apocalipsa 20:6).
Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no
power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for a
thousand years. (Revelation 20:6)
Membrilor Bisericii li se dă dreptul să se numească copii ai Tatălui fiind membri ai
Trupului Lui Christos și fiind o preoție împărătească.
The members of the Church are given the right to be called Father's children being
members of His Body and being a royal priesthood.
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui
om, ci din Dumnezeu. (Ioan 1:12-13);
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Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to
become children of God— 13 children born not of natural descent, nor of human decision or a
husband’s will, but born of God. (John 1:12-13)
Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.
Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai
lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca
El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:1,2).
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of
God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know
him. 2 Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made
known. But we know that when Christ appears,[a] we shall be like him, for we shall see him as he
is. (1 John 3:1,2).
PREZENTAREA LECȚIEI - LESSON PRESENTATION
În planul relației Domnului Dumnezeu cu omul, El a creat Împărăția Lui Veșnică ca fiind
locul, teritoriul unde se face voia Lui. În cadrul Împărăției cerurilor El a inclus pe cei mântuiți
de-a lungul veacurilor mântuire realizată printr-o singură credință în jertfa Domnului Isus. Din
mulțimea mântuiților Domnul Dumnezeu și-a format Biserica Sa ca și Mireasa Fiului Său. Prin
unirea cu Christos, membrii Bisericii Sale au intrat în familia Domnului Dumnezeu.
In the plan of God's relationship with man, He created His Eternal Kingdom as the place,
the territory where His will is done. In the Kingdom of Heaven He included the saved throughout
the ages the salvation achieved by one faith in the sacrifice of the Lord Jesus. Of the multitude of
the saved, the Lord God formed His Church as the Bride of His Son. Through union with Christ,
the members of His Church entered the family of the Lord God.
Domnul Dumnezeu l-a creat pe om pentru a avea o relație personală reciprocă. Una din
cerințele relației personale autentice este ascultarea de glasul Domnului. Rezultatul ascultării de
glasul Domnului pentru poporul Israel era apartenența de El, exercitarea funcției de împărăția
de preoți și al unui neam sfânt.
The Lord God created man to have a mutual personal relationship. One of the
requirements of the authentic personal relationship is obedience to the Lord's voice. The result of
obedience to the Lord's voice to the people of Israel was His membership, the exercise of the
office of the priestly kingdom and of a holy nation.
"Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici
la Mine. Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei
dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un
neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel."( Ex 19:4 -6)
4
‘You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagles’ wings
and brought you to myself. 5 Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all
nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, 6 you[a] will be
for me a kingdom of priests and a holy nation.’ These are the words you are to speak to the
Israelites.” ( Ex 19:4 -6)
Israel n-a ascultat de glasul Domnului și Domnul Dumnezeu a făcut posibil ca preoția
împărătească să treacă în slujba Bisericii.
Israel did not obey the voice of the Lord, and the Lord God made it possible for the royal
priesthood to serve the Church.

Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui
Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie
sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Christos. …Voi însă
sunteţi ... o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca
să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunată; (1 Pet. 2:4,5, 9).
4
As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen by God and
precious to him 5 you also, like living stones, are being built into a spiritual house [a] to be a holy
priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ… 9But you are a
chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare
the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. (1 Pet. 2:4,5, 9).
Ceea ce era un posibil viitor pentru Israel, devine o realitate pentru Biserică cu o
confirmare fermă la completarea și desăvârșirea încheieturilor Trupului lui Christos.
What was a possible future for Israel becomes a reality for the Church with a firm
confirmation of completing and perfecting the joints of the Body of Christ.
Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!“
(cei răscumpărați)( Apoc 5:10); Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra
lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Christos şi vor
împărăţi cu El o mie de ani. (Apoc 20:6)
6
Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no
power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for a
thousand years. (Rev. 20:6)
…voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu
sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din
capul unghiului fiind Isus Christos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un
Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui
Dumnezeu, prin Duhul. (Efeseni 2:19-22)
19
Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with
God’s people and also members of his household, 20 built on the foundation of the apostles and
prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. 21 In him the whole building is
joined together and rises to become a holy temple in the Lord. 22 And in him you too are being
built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. (Ephesians 2:19-22).
APLICAREA LECȚIEI - APPLICATION OF THE LESSON
Frumusețea planului măreț al Domnului Dumnezeu este că planificând și formând
Biserica Sa ne-a cuprins și pe noi cei de azi în acest plan. Ne-a dat Duhul Său Să-i putem auzi
glasul și să ne confirme că suntem copii ai Tatălui.
The beauty of the great plan of the Lord God is that planning and forming His Church has
included us today in this plan. He gave us His Spirit Let's hear his voice and confirm that he is
the Father's children.
Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi,
dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori
cu Christos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.
(Rom 8:16,17)

16

The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children. 17 Now if we are
children, then we are heirs—heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his
sufferings in order that we may also share in his glory. (Rom. 8:16,17)
Îţi scriu aceste lucruri ca … să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care
este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului. (1 Tim 3:14,15)
14
Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that, 15 if I
am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God’s household, which
is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. (1 Tim 3:14,15)
Sunt cel puțin 2 pericole (avertizări) a modului de slujire în Biserica lui Christos: riscul
disprețuirii unui suflet și riscul asumării cârmuirii.
There are at least two dangers (warnings) of the way of service in the Church of Christ:
the risk of despising a soul and the risk of assuming rulership.
Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui
Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa
aceasta nu vă laud. (1 Cor 11:22)
22
Don’t you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by
humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not
in this matter! (1 Cor. 11:22)
Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă; şi cine nu mănâncă să nu judece
pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. 10. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau
pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată
al lui Christos.(Romani 14:3, 10)
3
The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the
one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them.
10
You, then, why do you judge your brother or sister[a]? Or why do you treat them with
contempt? For we will all stand before God’s judgment seat. (Rom. 14Ș3,10)
dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui
Dumnezeu? (1 Tim. 3:5)
5
(If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God’s
church?) (1 Tim. 3:5)
Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în
Isus Christos. (Filipeni 4:19)
19
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ
Jesus. (Philipians 4.19)
1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al
patimilor lui Christos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: 2. păstoriţi turma lui Dumnezeu
care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un
câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. (1Pet 5:1,2)
To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ’s sufferings
who also will share in the glory to be revealed: 2 Be shepherds of God’s flock that is under your
care, watching over them—not because you must, but because you are willing, as God wants you
to be; not pursuing dishonest gain, but eager to serve; (1 Pet. 5:1-2)
ÎNTREBĂRI - QUESTIONS :
1.
Este Biserica lui Christos limitată la un număr de membri?

2.
Tatălui?

Numai membrii Bisericii lui Christos li se dă dreptul să se numească copii ai

XV. SCOPUL FORMĂRII BISERICII /
THE PURPOSE OF THE CREATION OF THE CHURCH
(Efeseni 1:4-14; Efeseni 4:1-4; Ioan 17:20-26; Fapte 2:42)
INTRODUCERE - INTRODUCTION:
Cuvântul grecesc pentru Biserică este ekklēsia, care tradus literalmente înseamnă:
"chemat" sau "pus deoparte" pentru o anumită lucrare. Biserica este adunarea celor puși
deoparte pentru Hristos (Efeseni 4: 1-4), scoși din lume pentru a-L iubi și slujii pe Dumnezeu.
Scopul Biserici este de a-L reprezintă și reflecta pe Dumnezeu în lume, slujind astfel
de Lauda Slavei Lui (Efeseni 1:4-14).
The Greek word for the Church is ekklēsia, which translated literally means "called" or
"set aside" for a particular work. The church is the assembly of the ones set aside for Christ
(Ephesians 4: 1-4), called out of the world to love and serve God.
The purpose of the Church is to represent and reflect God in the world, so that we
might be for the praise of His Glory. (Ephesians 1:4-14)
Biserica este formată din oameni din toate neamurile care devin o singură familie, având
același Mântuitor, Tată și Duh Sfânt și aceeași Credință, Botez și scop.
The church consists of people of all nations who become one family, having the same
Savior, Father, Holy Spirit, Faith, Baptism, and purpose.
PREZENTAREA LECȚIEI - THE LESSON PRESENTATION:
Fapte 2:24 Prin tot ce facem ca Biserică: închinarea publică, cină, rugăciunea, studiul
Biblic, predicare, încurajare, ucenicizare, consiliere, dărnicie, evanghelizare, mustrare, acte de
cult și prin slujba pe care o face fiecare încheietură - slujim de slavă Glorie lui Dumnezeu,
slujind celor din jur, adică zidind Biserica. Vedeți lista “CUM SĂ NE COMPORTĂM UNII
CU ALȚII - VERSETE BIBLICE”
Through all that we do as the Church: public worship, communion, prayer, Bible study,
preaching, encouragement, discipleship, counseling, generosity, evangelism, reproof, acts of
worship, and the service every joint gives - we serve to the glory of God, serving the others,
building up the Church. See the list.
Ca Biserică, noi trebuie să Îl reprezentăm pe Dumnezeu în lume; Dumnezeu Tatăl, Fiul
și Duhul Sfânt care trăiesc într-o relație de dragoste și unitate perfectă. Domnul Isus se roagă
pentru unitatea Bisericii. La această unitate și trăire în dragostea am fost și noi chemați. Acest
lucru nu este posibil prin eforturile noastre personale. Despărțiți de El, noi nu putem face nimic.
Cum mlădița își trage seva din vița de vie, așa curge și în noi seva iubirii lui Dumnezeu prin
Duhul Lui cel Sfânt. Isus se roagă pentru Biserică (toți ce ce au crezut și vor crede în El) astfel:
Ioan 17: 20-26.
As the Church, we must represent God in the world; God the Father, the Son and the
Holy Spirit who live in a relationship of perfect love and unity. Jesus prays for the unity of the
Church. We were call to live in this unity and love. This is not possible through our personal
efforts. Separate from Him, we can do nothing. As the branch draws its sap from the vineyard, so
the love of God flows through us through His Holy Spirit.
Jesus prays for the Church (all who believe and will believe in Him) as follows: John 17: 20-26.
APLICAREA LECȚIEI - THE APPLICATION OF THE LESSON:

1.
Unitatea Bisericii în legătura dragostei; dragostea turnată în noi prin Duhul
Sfânt. Dacă scopul Bisericii este ca să-L prezinte pe Domnul Isus lumii, atunci Biserica nu poate
să îndeplinească acest scop decât folosind arma dragostei, murind împreună cu Hristos și
înviind împreună cu Hristos la o viață nouă care Îl onorează pe El.
1. The unity of the Church in the binding of love; love poured into us through the Holy
Spirit. If the purpose of the Church is to present the Lord Jesus of the world, then the Church can
only accomplish this purpose by using the weapon of love, dying with Christ, and rising with
Christ to a new life that honors Him.
Unitatea, desigur, depinde de iubirea reciprocă unii pentru alții. Iubirea, mai mult
decât orice altceva trebuie să fie semnul ucenicilor Domnului Isus.
The unity, of course, is dependent upon mutual love for each other. And that love more
than anything is to be the mark of Jesus' disciples.
Biserica este într-un război cu cel rău și cu firea păcătoasă. Diavolul caută să dezbine
biserica pentru a nu-și putea împlini scopul. Știind aceasta noi trebuie ca să veghem asupra
noastră și unii asupra altora, îndemnându-ne la dragoste și fapte bune. (Evrei 10:24)
The church is in a war with the evil one and with the sinful nature. The devil seeks to
divide the church in order to stop it from accomplishing its purpose. Knowing this, we have to
help each another, urging each other to love each other and to do good deeds.
2.
Biserica locală călăuzită specific pentru a atinge singurul scop final și etern,
glorificarea lui Dumnezeu. Biserica locală este foarte importantă și unică, pentru că fiecare
dintre noi suntem unici, cu nevoi și daruri speciale. Apostolul Pavel scrie bisericilor locale, care
se întâlneau în case, le adresează îndemnuri, mustrări și încurajări specifice nevoilor lor. De
aceea dacă cei care se ridică să predice Cuvântul o fac sub călăuzirea Duhului Sfânt, vor primii
de la Domnul un mesaj special pentru Biserica Locală. De aceea eu nu pot să vin înaintea
dumneavoastră să prezint un mesaj conspectat dintr-o carte sau o sută de cărți, oricât de
impresionant sau informativ ar fi. Eu trebuie să vin cu un mesaj pe care Domnul mi-L dă, din
Scriptură, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ne întâlnim în Biserica locală, pentru a împlini
Scriptura unii fata de altii, și pentru a primi un mesaj special din partea Domnului. Poate printro cântare, poezie, predică, cuvintele unui frate sau a unui copil, Dumnezeu vrea să-ți vorbească
în mod special. Vedem în Apocalipsa cum fiecare Biserică primește mesaj specific.
2. The local church specifically guided to attain the ultimate and eternal purpose, the
glorification of God. The local church is very important and unique, because each of us are
unique, with special needs and gifts. The Apostle Paul writes to local churches, who were
meeting in the homes, offering urgent suggestions, reprimands and encouragements specific to
their needs. That is why if those who rise to preach the Word do so under the guidance of the
Holy Spirit, they will receive from the Lord a special message for the Local Church. That's why I
can not come before you to present a message from a book or a hundred books, however
impressive or informative. I have to come up with a message which the Lord gives me, from
Scripture, under the guidance of the Holy Spirit. We meet in the local church, to fulfill the
Scriptures one to another, and to receive a special message from the Lord. Perhaps through a
song, poem, sermon, the words of a brother or a child, God wants to speak to you in particular.
We see in Revelation how each Church receives a specific message.
ÎNTREBĂRI - QUESTIONS:
1. Cum ajuți tu Biserica locală ca să-și îndeplinească scopul ?
2. Cum am putea noi, Biserica locală să-ți fim de folos?

XVI STRATEGIA BISERICII / THE STRATEGY OF THE CHURCH
INTRODUCERE - INTRODUCTION:
Strategia este arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea atingerii
unui scop.
Strategy is the art of devising or employing plans or stratagems toward a goal.
Scopul Biserici este de a-L reprezintă și reflecta pe Dumnezeu în lume, slujind astfel de
Lauda Slavei Lui (Efeseni 1:4-14).
The purpose of the Church is to represent and reflect God in the world, so that we
might be for the praise of His Glory. (Ephesians 1:4-14)
Cu alte cuvinte, scopul Biserici este de a-L reprezinta și reflecta pe Dumnezeu în lume.
Adică de a arăta pe pământ dragostea și unitatea care există între Dumnezeu Tatăl, Fiul și
Duhul Sfânt, care trăiesc într-o relație de dragoste și unitate perfectă. Cu alte cuvinte scopul
bisericii este de a fi o comunitate unde membrii ei îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot
sufletul, și cu tot cugetul; și pe aproapele ca pe ei înșiși. Matei 22:36 -40.
In other words, the purpose of the Church, is to represent and reflect God in the world. To
show here on the earth the love and unity that exists between: God the Father, the Son and the
Holy Spirit, who live in a relationship of perfect love and unity. In other words The purpose of
the Church is to be a community where it’s members love God with all their hearth, all their soul
and all their mind and their neighbor as themselves. Mathew 22:36-40.
PREZENTAREA LECȚIEI - THE LESSON PRESENTATION:
Pentru realizarea scopului bisericii, Domnul Isus a dat apostolilor o strategie în Matei
28:18-20. După Rusalii apostolii au implementat această strategie în biserica primară. De
aceea în formarea bisericii ei au pus accentul pe:
In order to fulfill the purpose of the church, The Lord Jesus gave the apostles a strategy in
Mathew 28:18-20. After Pentecost the apostles did implement this strategy in the early church.
Thus they insisted on:
1.
Propovăduirea Evangheliei. Aceasta includea chemarea la pocăință și credință în
Domnul Isus. Fapte 2:36, 38.
The Preaching the Gospel. This included the call to repentance and faith in the Lord
Jesus.
2.
Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și au devenit parte integrantă a
bisericii. Fapte 2:41.
Those who accepted his message were baptized, and became part of the church.
3.
Ei stăruiau: în învățătura apostolilor. Fapte 2:42. Matei 28: 20.
They devoted themselves to the apostles’ teaching.
4.
Stăruiau: în legătura frățească. Fapte 2:42
They devoted themselves to fellowship.
5.
Stăruiau: în frângerea pâinii. Fapte 2:42.
They devoted themselves to the breaking of bread.
6.
Stăruiau: în rugăciune. Fapte 2:42, Marcu 11:17
They devoted themselves to prayer.
7.
Trăiau în frică de Domnul și curăție de inimă. Fapte 2:43, 46
They lived with fear of the Lord and a clean hearth.

8.
Apreciau răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile bisericii.
They recongnized the God answer to the prayers of the church.
9.
Erau însuflețiți de o generozitate înțeleaptă Fapte 2:44, 45; 2 Tesaloniceni 3:10.
They had an attitude of wise generosity.
APLICAREA LECȚIEI - THE APPLICATION OF THE LESSON:
Pentru ca biserica să reprezinte și să reflecte dragostea și unitatea care există între:
Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pe pământ, ea trebuie să stăruie în propovăduirea
Evangheliei, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciune și să aibă frică de Domnul,
o inimă curată și o generozitate înțeleaptă.
For the church to represent and reflect the love and unity that exists between: God the
Father, the Son, and the Holy Spirit on earth, it must stand in the preaching of the gospel, in the
fraternal connection, in the breaking of bread, in prayer, and in the fear of the Lord, a pure heart
and a wise generosity.
Prin exemplul bisericii primare Dumnezeu a dat bisericilor din toate timpurile un model
vrednic de urmat în ce privește strategia pe care trebuie să o implementeze. De aceea fiecare
biserică trebuie să tindă la a deveni o copie cât mai fidelă acestui model.
By exemplifying the primary church, God has given churches of all time a worthy model
to follow in the strategy they need to implement. That is why every church must tend to become
a faithful copy of this model.
ÎNTREBĂRI - QUESTIONS:
1.
Cum reflectă aceste acțiuni ale bisericii primare relațiile dintre Dumnezeu Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt?
2.
Poate o biserică să fie sănătoasă fără a avea aceste caracteristici și de ce?
3.
Cum putem, ca biserică, să implementăm mai bine această strategie?

XVII. STRUCTURA BISERICII / THE STRUCTURE OF THE CHURCH
Ef. 2:18-22 / Eph. 2:18-22
INTRODUCERE - INTRODUCTION:
Biserica lui Christos este o clădire duhovnicească bine structurată avându-l ca și Cap pe
Christos Domnul și ca și fundament învățătura apostolilor.
The Church of Christ is a well-structured spiritual building having as its Head the Christ
the Lord and as foundation the teaching of the apostles.
PREZENTAREA LECȚIEI - THE LESSON PRESENTATION:
Tradițional, astăzi, există trei forme de bază ale guvernării bisericești: episcopale,
presbiteriene, și congregaționale. Ele nu sunt specificate în Biblie, dar sunt anumite locuri
inspirative care au dus la formarea lor.
Traditionaly are are three basic forms of church government in existence today:
episcopal, presbyterian, and congregational and non-governmental. These forms are not
specifically laid out in the Bible, we do have some guidelines that we can apply.
Un fel de guvernare bisericească este episcopală. Cuvântul episcopal este din cuvântul
grecesc episkopos, adesea tradus în limba engleză ca "episcop" sau "supraveghetor". Această
formă de guvernare bisericească funcționează cu un singur conducător, deseori numit episcop.

Biserica romano-catolică poate fi cea mai cunoscută dintre bisericile episcopale. Papa este și
episcopul Romei. Sub el sunt alți episcopi care, la rândul lor, sunt responsabili pentru alți
episcopi până la preotul parohial. Biserica Anglicană, Biserica Episcopală și Biserica Ortodoxă
Greacă au această formă de guvernare. Un preot sau un episcop răspunde la altul, care
răspunde la altul, până când "în vârf" există un episcop (adesea numit arhiepiscop) care are
autoritatea finală.
One type of church government is episcopal. The word episcopal is from the Greek
word episkopos, which is often translated in English as “bishop” or “overseer.” This form of
church government functions with a single leader, often called a bishop. The Roman Catholic
Church may be the most well-known of the episcopal-type churches. The Pope is also the Bishop
of Rome. Below him are other bishops who are in turn responsible for other bishops down to the
parish priest. The Anglican Church, Episcopal Church, and Greek Orthodox Church all have this
form of government. One priest or bishop answers to another, who answers to another, until “at
the top” there is one bishop (often called the archbishop) who has final authority.
Un alt tip de guvernare a bisericii este forma presbiteriană. Cuvântul presbiterian este
din cuvântul grecesc presbuteros, care este, de obicei, tradus "bătrân". În această formă de
guvernare, autoritatea nu se bazează pe un singur individ, ci pe echipa bătrânilor sau preoților.
În bisericile denominaționale, consiliul local al bătrânilor răspunde la un consiliu superior al
bătrânilor, care este alcătuit din bătrâni selectați pentru a reprezenta fiecare biserică. În cele
din urmă, consiliul final al bătrânilor (uneori numit adunarea generală) are autoritate asupra
chestiunilor din această denominație. În bisericile independente sau autonome, autoritatea
finală revine consiliului local al bătrânilor. În unele biserici prsbiterien, bătrânii sunt aleși sau
ratificați de congregație. Cu toate acestea, odată ce bătrânii sunt ratificați, congregația nu are
puterea de a le elimina sau de a-și schimba deciziile.
Another type of church government is the presbyterian form. The word presbyterian is
from the Greek word presbuteros, which is usually translated “elder.” In this form of
government, authority rests not with a single individual but with the body of elders or presbyters.
In denominational churches, the local board of elders answers to a higher board of elders, which
is made up of select elders to represent each church. Ultimately, the final board of elders
(sometimes called the general assembly) has authority on matters in that denomination. In
independent or autonomous churches, final authority rests with the local board of elders. In some
churches with elder rule, the elders are elected or ratified by the congregation. However, once the
elders are ratified, the congregation does not have power to remove them or overturn their
decisions.
Al treilea tip de guvernare a bisericii este forma congregațională. În bisericile
congregaționale, autoritatea finală revine congregației. În unele biserici, nu există aproape nici
un lider desemnat (sau, după cum s-ar putea spune, cu excepția Duhului Sfânt), iar congregația
este implicată în aproape orice decizie care trebuie luată - de la culoarea covorului până la
sprijinirea misionarilor. În alte biserici, congregația alege deținătorii de frunte (pastori,
bătrâni, diaconi), care vor lua deciziile, doar consultând congregația cu privire la chestiuni
majore, cum ar fi datoriile pentru construirea unei clădiri noi sau chemarea unui nou pastor. Cu
toate acestea, în bisericile congregaționale, în cazul în care o majoritate a congregației
obiectează împotriva oricărei decizii sau consideră că un lider ar trebui să fie înlăturat din
funcție, are autoritatea de a acționa. Cele mai multe biserici cu reguli congregaționale sunt, de
asemenea, independente, deoarece cred cu tărie că autoritatea finală este a congregației locale.
(De exemplu, bisericile baptiste pot face parte dintr-o denominație, dar "denominația" nu are

autoritate asupra deciziilor acelor biserici locale. Cea mai puternică acțiune care ar putea fi
luată de denominație este aceea că individual biserica să nu mai poată fi primită în părtășie, de
asemenea, orice biserică individuală se poate retrage în orice moment. În acest caz, denominația
este mai degrabă o părtășie voluntară și cooperantă.)
The third type of church government is the congregational form. In congregational
churches, the final authority rests with the congregation. In some churches, there are almost no
designated leaders (or, as some might say, except the Holy Spirit), and the congregation is
involved in virtually every decision that has to be made—from the color of the carpet to the
support of missionaries. In other churches, the congregation elects the primary office holders
(pastor, elder, deacons) who will then make decisions, only consulting the congregation on major
issues such as incurring debt to build a new building or calling a new pastor. However, in
congregational churches, if a majority of the congregation objects to any of the decisions or
believes that a leader should be removed from office, they have the authority to take action. Most
churches with congregational rule are also independent, as they believe strongly that final
authority resides with the local congregation. (For instance, Baptist churches may be part of a
denomination, but the “denomination” has no authority over the decisions of those local
churches. The strongest action that could be taken by the denomination is that the individual
church would no longer be received in fellowship; likewise, any individual church can withdraw
at any time. In this case, the denomination is more of a voluntary, cooperative fellowship.)
Dacă am crea o diagramă organizatorică, Domnul Isus Christos trebuie să umple
pozițiile de fondator, președinte, CEO, CFO și președinte al consiliului. În limbaj scriptural,
Christos Domnul este "căpetenie peste toate lucrurile Bisericii" (Ef. 1:22, comparați Col
1:18). Biserica este Capul Bisericii, Mântuitorul" (Ef. 5:23). Relația lui Isus cu Biserica este
foarte apropiată și iubitoare, pentru că "Christos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea"
(Ef. 5:25). El dorește "să o prezinte ca o biserică radiantă, fără pată, zbârcitură sau altceva de
felul acesta, ci sfântă și fără prihană" (Ef. 5:27).
If we were to create an organizational chart, Jesus Christ would fill the positions of
Founder, President, CEO, CFO and Chairman of the Board. In biblical language, Christ is
“head over everything for the church” (Eph. 1:22; cf. Col. 1:18). The church is “his body,
of which He is the Savior” (Eph. 5:23). Jesus’ relationship with the church is very close and
loving, for “Christ loved the church and gave himself up for her” (Eph. 5:25). He desires
“to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other
blemish, but holy and blameless” (Eph. 5:27).
Slujirea este acțiunea de a avea grijă de oameni.
Stewardship is the action of taking care of people.
Conducerea este acțiunea de a conduce un grup de oameni.
Leadership is the action of leading a group of people.
APLICAREA LECȚIEI - THE APPLICATION OF THE LESSON:
Biserica lui Christos este structurată din Cap și membre numite mădulare și pietre vii.
"Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte
creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste". (Ef 4:16);
"voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să
aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos." (1 Pet. 2:5). Deciziile se
iau în comun nu prin vot: "s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă …" (Fapte 15:28); "Când nu
este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici" (Prov 11:14);

"Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt
mulţi sfetnici". (Prov. 15:22).
The Church of Christ is structured from the Head and members called members and
living stones. "From him the whole body, joined and held together by every supporting
ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work". (Eph 4:16); "you, like
living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual
sacrifices acceptable to God through Jesus Christ". (1 Pet. 2: 5). The decisions are taken together
not voting. "It seemed good to the Holy Spirit and to us …" (Act 15:28); "For lack of guidance
a nation falls, but victory is won through many advisers". (Prov. 11:14); "Plans fail for lack of
counsel, but with many advisers they succeed". (Prov.15:22)
Membrii Bisericii lui Christos sunt o priveliște pentru lume, oameni și îngeri. "Voi sunteţi
lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă". (Mt. 5:14); "am ajuns
o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni". (1 Cor. 4:9).
The members of the Church of Christ are a sight for the world, men and angels. “You are
the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden". (Mt. 5:14); "We have been
made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to human beings".(1 Cor. 4:9).
ÎNTREBĂRI - QUESTIONS:
1. Care este cea mai biblică structură organizatorică pentru Biserică?
2. Ești tu parte din structura biblică a Bisericii?

