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Semnifica�ia membralit��ii în biseric� 
Cursul 101 Student Notes 

 
BINE A�I VENIT LA DESCOPERIREA SEMNIFICA�IEI MEMBRALIT��II ÎN BISERIC� 
 
Ne bucur�m c� a�i ales s� afla�i mai multe despre biseric�. Acest curs este principala prezentare a bisericii 
noastre ca familie din care facem parte. Deoarece avem membrii din medii eclesiale foarte diferite, cursul 
a fost astfel alc�tuit încât s� explice clar din cine este alc�tuit� biserica noastr� �i ce este ea.  
 
Descoperirea semnifica�iei membralit��ii în biseric� se întinde pe parcursul a patru sesiuni a câte o or� 
fiecare, prelegerile fiind sus�inute de pastorul nostru sau de al�i membrii din conducerea bisericii. 
 
FUNDAMENTUL PENTRU ACEST CURS 
 
Efeseni 2:19: „...tu e�ti un membru al familiei lui Dumnezeu... �i tu apar�ii casei lui Dumnezeu împreun� 
cu ceilal�i cre�tini.” (trad. din engl., Living Bible) 
 
Adev�ruri cheie 
 
1. Biserica este                                      . 
2. Dumnezeu a�teapt� de la tine s� fii                                     al unei biserici-familie. 
3. Un cre�tin f�r� o biseric�-familie este                                               . 
 
OBIECTIVUL CURSULUI 
 
...c� m� voi dedica lui                                           �i                                               . 
 
BISERICA NOASTR� 
 
Patru lucruri ne unesc: 

1. Mântuirea noastr� (ce a f�cut Dumnezeu pentru noi); 
2. M�rturisirea noastr� (o m�rturisire a scopului, de ce exist�m noi ca biseric�); 
3. Strategia noastr� (modalitatea în care ne atingem scopul); 
4. Structura noastr� (când �i unde ne atingem scopul). 

 
SCHI�A SEMINARULUI 
 
Sesiunea întâi: Mântuirea noastr� 

• Ce înseamn� s� fii cre�tin 
• Cele dou� simboluri ale mântuirii: Botezul �i Cina Domnului 

 
Sesiunea a doua: M�rturisirile noastre 

• M�rturisirea noastr� de scop 
• M�rturisirea noastr� de credin��  
• M�rturisirea noastr� cu privire la stilul de via�� 

 
Sesiunea a treia: Strategia noastr� 

• Începuturile bisericii noastre 
• Cine sunt cei la care încerc�m s� ajungem cu Evanghelia (�inta noastr�) 
• Cercurile de dedicare / Cele patru leg�minte 
• Strategia bisericii noastre 

 
Sesiunea a patra: Structura noastr� 

• Cum este structurat� biserica noastr� 



Class 101, Discovering Church Membership 
Student Notes, Sessions 1-4 

-2-�

• Cu cine ne afiliem noi 
 

Sesiunea întâi 
MÂNTUIREA NOASTR� 

 
 

Galateni 3:26-28: „C�ci to�i sunte�i fii ai lui Dumnezeu, prin credin�a în Cristos Isus. To�i care 
a�i fost boteza�i pentru Cristos, v-a�i îmbr�cat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu 
mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte b�rb�teasc�, nici parte femeiasc�, fiindc� to�i 
sunte�i una în Cristos!” 

 
CE ÎNSEAMN� S� FII CRE�TIN? 

Majoritatea oamenilor tr�iesc toat� via�a f�r� s� �tie vreodat� „De ce?” 
Ei tr�iesc an de an f�r� a avea idee de ce tr�iesc sau care este scopul lui Dumnezeu pentru via�a lor. 
Întrebarea fundamental� pe care poate s� �i-o pun� cineva este: „Care este semnifica�ia vie�ii mele?” 
 
Fiecare vrea s� fie fericit. �i oamenii încearc� în multe feluri s� ajung� la fericire: 
 

...Unii caut� fericirea prin dobândirea de posesiuni. 

...Unii caut� fericirea prin tr�irea pl�cerii. 

...Unii caut� fericirea prin câ�tigarea prestigiului �i a puterii. 
 
Îns� cu adev�rat fericit e�ti atunci când în�elegi care este                                                              . 
 

I. DE CE SUNT EU AICI? 
 
1. Dumnezeu m-a creat pentru c�                                                . 
 

În Ieremia 31:3, Dumnezeu spune: „Te iubesc cu o iubire ve�nic�!” 
 

Efeseni 1:4-5: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca s� fim sfin�i �i f�r� 
prihan� înaintea Lui, dup� ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte s� fim înfia�i prin Isus 
Cristos, dup� buna pl�cere a voii Sale.” 

 
2. Noi am fost crea�i ca s�                                        de o rela�ie personal� cu Dumnezeu �i                                               
restul crea�iei lui Dumnezeu! Iat� ce ne face s� fim atât de speciali! 
 

Geneza 1:27-28: „Dumnezeu l-a f�cut pe om dup� chipul S�u, l-a f�cut dup� chipul lui 
Dumnezeu; parte b�rb�teasc� �i parte femeiasc� i-a f�cut. Dumnezeu i-a binecuvântat �i 
Dumnezeu le-a zis: «...umple�i p�mântul �i supune�i-l �i st�pâni�i peste pe�tii m�rii, peste p�s�rile 
cerului �i peste orice vie�uitoare care se mi�c� pe p�mânt.»” 

 
1 Timotei 6:17: „Dumnezeu... ne d� toate lucrurile din bel�ug ca s� ne bucur�m de ele.” 

 
Isus a spus în Ioan 10:10: „Eu am venit ca oile s� aib� via�� �i s� o aib� din bel�ug.” 

 
3. Dac� Îl cunoa�tem �i Îl iubim pe Dumnezeu �i tr�im în armonie cu scopul Lui pentru via�a 
noastr�, efectele binef�c�toare asupra vie�ii noastre vor fi uimitoare. 
 

Con�tiin�� curat�    Via�� �i pace    Ajutor în sl�biciuni 
Rom. 8:1     Rom. 8:6    Rom. 8:26 
 
Scop     Încredere    Siguran�� 
Rom. 8:28    Rom. 8:31    Rom. 8:39 
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Putere �i t�rie    Împlinire    Libertate 
Filip. 4:13    Filip. 4:19   Ioan 8:32, 36 

 
Dumnezeu vrea ca acest stil de via�� s� caracterizeze tr�irea noastr�. Prin urmare, de ce majoritatea 
oamenilor nu sunt cu adev�rat ferici�i? 
 
 
II. CARE ESTE PROBLEMA? 
 
Omul are o dorin�� fireasc� de a                                                         asupra lucrurilor �i de a ignora 
principiile de via�� ale lui Dumnezeu. 
 

„Poart�-�i de grij�. F� ce vrei s� faci.” 
„Dac� î�i face pl�cere, f�-o – indiferent ce spune Dumnezeu despre ceea ce faci.” 
„Este via�a mea �i fac ce vreau cu ea!” 

 
Biblia nume�te aceast� atitudine:                                     . 

 
Isaia 53:6: „Noi r�t�ceam cu to�ii ca ni�te oi, fiecare î�i vedea de drumul lui.” 

 
1 Ioan 1:8: „Dac� zicem c� nu avem p�cat ne în�el�m singuri �i adev�rul nu este în noi.” 

 
P�catul distruge rela�ia noastr� de intimitate cu Dumnezeu. Ne face s� ne fie team� de Dumnezeu �i s� 
încerc�m s� ne tr�im via�a în afara voii Sale. 
 

Isaia 59:2: „Nelegiuirile voastre pun un zid de desp�r�ire între voi �i Dumnezeul vostru; p�catele 
voastre v� ascund Fa�a Lui �i-L împiedic� s� v� r�spund�.” 

 
Romani 3:23: „C�ci to�i au p�c�tuit �i sunt lipsi�i de slava lui Dumnezeu.” 

 
Când rela�ia noastr� cu Dumnezeu nu este bun�, apar PROBLEME în fiecare domeniu al vie�ii noastre – 
c�s�torie, carier�, rela�ii, finan�e etc. 
 
Când oamenii se confrunt� cu aceste probleme, ei apeleaz� adesea la tot felul de solu�ii, f�r� a încerca 
îns� �i solu�ia unei rela�ii bune cu Dumnezeu. 
 

Proverbe 16:25: „Multe c�i i SE PAR bune omului, dar la urm� duc la moarte.” 
 
Chiar �i atunci când �tim c� nevoia noastr� cea mai adânc� este Dumnezeu, adesea noi încerc�m 
modalit��i gre�ite de a-L cunoa�te: 
 

• Mama mea a fost cre�tin�, a�a c�… 
• Nu conteaz� ce crezi, important este s� fii sincer. 
• Voi renun�a la toate obiceiurile mele rele. 
• Voi munci din greu �i voi dobândi mântuirea. 
• Voi fi religios �i voi merge la biseric�. 
 

III. CARE ESTE SOLU�IA? 
 

Isus Cristos a spus: „EU SUNT CALEA, adev�rul �i via�a. Nimeni nu vine la Tat�l decât prin 
Mine.” (Ioan 14:6) 

 
Dumnezeu Însu�i a venit pe p�mânt ca fiin�� uman� pentru a ne aduce înapoi la Sine. Dac� ar fi existat o 
alt� cale, Isus Cristos nu ar fi trebuit s� vin� pe p�mânt. Calea este o Persoan�! 
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Isus Cristos S-a ocupat deja de PROBLEMA p�catului t�u! �i de problema p�catului meu! 

 
Romani 6:23: „Fiindc� plata p�catului este moartea: dar darul f�r� plat� al lui Dumnezeu este 
via�a ve�nic� în Isus Cristos, Domnul nostru.” 

 
Dumnezeu a f�cut aceasta pentru noi fiindc� ne iube�te �i vrea ca noi s� Îl cunoa�tem. 

 
Romani 5:8: „Dar Dumnezeu Î�i arat� dragostea fa�� de noi prin faptul c� pe când eram noi înc� 
p�c�to�i, Cristos a murit pentru noi.” 

 
1 Timotei 2:5: „C�ci este un singur Dumnezeu �i este un singur mijlocitor între Dumnezeu �i 
oameni: Omul Isus Cristos, care S-a dat pe Sine Însu�i ca pre� de r�scump�rare pentru to�i.” 

 
Dumnezeu �i-a f�cut deja partea pentru a restabili rela�ia noastr� cu El. El este Cel care a luat ini�iativa. 
Acum a�teapt� ca fiecare dintre noi s� accepte în mod individual ceea ce El a f�cut pentru noi. 
 
IV. CE VREA DUMNEZEU S� FAC EU? 
 
1. Dumnezeu vrea s�                                                  c� El nu a ocupat locul dintâi în via�a ta �i s� Îl rogi 
s� î�i ierte p�catele. 
 

1 Ioan 1:9: „Dac� ne m�rturisim p�catele, El este credincios �i drept ca s� ne ierte p�catele �i s� 
ne cur��easc� de orice nelegiuire.” 

 
2. Dumnezeu vrea s�                                               c� Isus a murit ca s� p��easc� pentru p�catele tale �i c� 
El a înviat din nou la Pa�ti �i este viu. 
 

Romani 10:9: „Dac� m�rturise�ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn �i dac� crezi în inima ta c� 
Dumnezeu L-a înviat din mor�i, vei fi mântuit.” 

 
Fapte 4:12: „În nimeni altul nu este mântuire, c�ci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor 
în care trebuie s� fim mântui�i.” 

 
3. Dumnezeu vrea s�                                              darul gratuit al mântuirii. Nu încerca s� îl câ�tigi. 
 

Efeseni 2:8, 9: „C�ci prin har a�i fost mântui�i, prin credin��. �i aceasta nu vine de la voi, ci este 
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s� nu se laude nimeni.” 

 
Rela�ia noastr� cu Dumnezeu nu este restabilit� prin nimic din ceea ce facem noi, ci pe baza a ceea ce Isus 
a f�cut deja pentru noi! 
 
4. Dumnezeu vrea s�                                           pe Isus Cristos s� vin� în via�a ta �i s� fie directorul 
(Domnul) vie�ii tale. 
 

Ioan 1:12-13: „Dar tuturor celor care L-au primit, adic� celor care cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul s� se fac� copii ai lui Dumnezeu; n�scu�i nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia 
vreunui om, ci din Dumnezeu.” 

 
PO�I FACE ACE�TI PA�I ROSTIND O RUG�CIUNE SIMPL� PIRN CARE S� TRE DEDICI 
LUI DUMNEZEU: 
 
„Drag� Isus, Î�i mul�umesc pentru c� m-ai creat �i m� iube�ti, �i m-ai iubit chiar �i atunci când Te-am 
ignorat �i am mers pe calea mea. Îmi dau seama c� am nevoie de tine în via�a mea �i îmi pare r�u de 
p�catele mele. Te rog s� m� ier�i.  Î�i mul�umesc c� ai murit pe cruce pentru mine. Te rog, ajut�-m� s� 
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în�eleg mai mult ce ai f�cut Tu pentru mine. Atât cât �tiu, vreau ca de acum înainte s� Te urmez pe Tine. 
Te rog, vino în via�a mea �i f�-m� un om nou, reînnoie�te-mi l�untrul. Accept darul mântuirii Tale. Te 
rog, ajut�-m� s� cresc �i s� m� dezvolt ca un cre�tin adev�rat.” 

 
Romani 10:13: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” 

 
IMPORTAN�A BOTEZULUI 

 
I. DE CE AR TREBUI S� M� BOTEZ? 
 
1. Ca s� urmez exemplul lui                                           . 
 

Marcu 1:9: „În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii �i a fost botezat de Ioan în 
Iordan.” 

 
2. Deoarece Cristos                                                . 
 

Matei 28:19-20: Isus a spus: „Duce�i-v� �i face�i ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tat�lui �i al Fiului �i al Sfântului Duh. �i înv��a�i-i s� p�zeasc� tot ce v-am poruncit.” 

 
3. Botezul demonstreaz� c� sunt cu adev�rat cre�tin.  
 

Fapte 18:8: „...mul�i dintre corinteni, care îl auziser� pe Pavel, au crezut �i ei �i au fost boteza�i.” 
 

1 Ioan 2:3: „...prin aceasta �tim c� Îl cunoa�tem, dac� p�zim poruncile Lui.” 
 
II. CARE ESTE SEMNIFICA�IA BOTEZULUI? 
 
1. El ilustreaz�                                                     �i învierea lui Cristos. 
 

1 Corinteni 15:3-4: „...Cristos a murit pentru p�catele noastre... �i a înviat...” 
 

Coloseni 2:12: „...fiind îngropa�i împreun� cu El, prin botez, �i învia�i în El �i împreun� cu El...” 
 
2. El ilustreaz�                                                        ca cre�tin. 
 

2 Corinteni 5:17: „C�ci, dac� este cineva în Cristos [dac� devine cre�tin], este o f�ptur� nou�. 
Cele vechi s-au dus: iat� c� toate lucrurile s-au f�cut noi.” 

 
Romani 6:4: „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropa�i împreun� cu El, pentru ca, 
dup� cum Cristos a înviat din mor�i... tot a�a noi s� tr�im o via�� nou�.” 

 
Botezul nu te face credincios – el arat� c� tu crezi deja. Botezul nu te „mântuie�te”, numai credin�a ta în 
Cristos o face. 
Botezul este ca o verighet� – el este simbolul exterior al angajamentului pe care l-ai luat deja în inima ta. 
 

Efeseni 2:8, 9: „C�ci prin har a�i fost mântui�i, prin credin��. �i aceasta nu vine de la voi, ci este 
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s� nu se laude nimeni.” 

 
III. DE CE BOTEZ PRIN IMERSIUNE? 
 
1. Fiindc�                                             a fost botezat astfel. 
 

Matei 3:16: „De îndat� ce a fost botezat, Isus a ie�it afar� din ap�.” 
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2. Fiecare botez din                                               a fost prin imersiune. 
 

Fapte 8:38-39: „...s-au pogorât amândoi în ap� �i Filip l-a botezat pe famen. Când au ie�it afar� 
din ap�...” 

 
3. Cuvântul „a boteza” înseamn� „                                                      ”. 
 
4. Simbolizeaz� cel mai bine îngroparea �i învierea! 
 

Fondatorii denomina�iunilor sunt de acord între ei: 
 

Martin Luther: „A� vrea ca cei care sunt boteza�i s� fie cufunda�i în întregime în ap�, dup� cum 
presupune cuvântul �i dup� cum semnific� misterul.” 
 
Ioan Calvin: „Cuvântul «a boteza» înseamn� a cufunda. Este sigur faptul c� practica bisericii antice a 
fost botezul prin imersiune.” 
 
John Wesley: „«Îngropa�i împreun� cu El» face referire la botez prin imersiune potrivit cu obiceiul 
Bisericii primare.” 
 
 
IV. CINE TREBUIE S� SE BOTEZE? 
 
1. Fiecare persoan� care                                           în Cristos. 
 

Fapte 2:41: „Cei care [au crezut] �i au primit propov�duirea lui au fost boteza�i...” 
 

Fapte 8:13: „Chiar Simon a crezut �i... a fost botezat...” 
 

Fapte 8:12: „Dar când l-au crezut pe Filip, care propov�duia Evanghelia Împ�r��iei lui 
Dumnezeu �i a Numelui lui Isus Cristos, au fost boteza�i, atât b�rba�i cât �i femei.” 

 
În biserica noastr�, noi a�tept�m pân� ce copiii no�tri sunt suficient de mari ca s� cread� �i s� în�eleag� 
adev�rata semnifica�ie a botezului, �i abia dup� aceea îi botez�m. 
 
Unele biserici practic� „un botez de confirmare” pentru copii. Aceast� ceremonie se vrea un leg�mânt 
între p�rin�i �i Dumnezeu în numele copilului. P�rin�ii promit s�-�i creasc� copilul în credin�� pân� ce 
acesta este suficient de mare ca s�-�i m�rturiseasc� singur credin�a în Cristos. Acest obicei a fost ini�iat la 
300 de ani dup� încheierea Bibliei. 
 
Aceast� practic� este diferit� de botezul despre care vorbe�te Biblia �i care era numai pentru cei suficient 
de maturi ca s� cread�. Scopul botezului este m�rturisirea public� a dedic�rii personale lui Cristos. 
 
În biserica noastr�, pentru a deveni membru trebuie s� fii botezat dup� modelul demonstrat de Isus, chiar 
dac� mul�i dintre noi au fost „confirma�i” în copil�rie. 

�

V. CÂND TREBUIE S� AIB� LOC BOTEZUL? DE ÎNDAT� CE AI CREZUT! 

 
Fapte 2:41: „Cei care au primit propov�duirea... au fost boteza�i...                                  !” 

 
Fapte 8:35-38: „Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta �i i L-a 
propov�duit pe Isus. Pe când î�i urmau ei drumul, au dat peste o ap�. �i famenul a zis: «Uite ap�, 
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ce m� împiedic� s� fiu botezat?» Filip a zis: «Dac� crezi din toat� inima, se poate.» Famenul a 
r�spuns: «Cred c� Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.» A poruncit s� stea carul, s-au pogorât 
amândoi în ap� �i Filip l-a botezat pe famen.” 

 
Nu exist� nici un motiv pentru a amâna. De îndat� ce ai decis s� Îl prime�ti pe Cristos în via�a ta, po�i �i 
trebuie s� fii botezat. Dac� a�tep�i pân� ce vei fi „perfect”, niciodat� nu te vei sim�i „suficient de bun”.  �i 
nu te vei boteza niciodat�! 
 

 
MEMBRII FAMILIEI MELE POT FI BOTEZA�I TO�I ÎMPREUN�? 

 
Da! Dac� fiecare membru al familiei în�elege pe deplin semnifica�ia botezului �i fiecare în parte �i-a pus 
personal încrederea în Cristos în vederea mântuirii, noi încuraj�m familiile s� se boteze deodat�. Este o 
exprimare minunat� a dedic�rii. 
 
Totu�i, este important s� ne reamintim c� botezul este o afirmare personal� a credin�ei, �i nu o tradi�ie de 
familie. În general nu este în�elept s� î�i amâni botezul, a�teptând ca �i al�i membrii din familia ta s� Îl 
accepte pe Cristos, mai ales când este vorba de copii. Altfel îi vei supune la ni�te presiuni nepotrivite �i 
vei amâna exprimarea ascult�rii tale. 
 

SEMNIFICA�IA CINEI DOMNULUI 
 
Isus nu le-a cerut niciodat� ucenicilor S�i s� Î�i aminteasc� de na�terea Lui. Dar le-a dat instruc�iuni s� î�i 
aminteasc� de moartea �i învierea Lui. El a dat bisericii dou� simboluri vizibile (numite „rânduieli”) ca 
mijloace de amintire ale mor�ii Sale. Aceste dou� rânduieli sunt  Botezul �i Cina Domnului.  
Cina Domnului este o lec�ie ce reprezint� un mare adev�r spiritual pentru credincio�i. 
 
I. CE ESTE CINA DOMNULUI? (1 Cor. 11:23-26) 
 
1. Ea este                                             . 
 

v. 23: „Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.” 
 
2. Cina este                                            . 
 

v. 24: „�i, dup� ce I-a mul�umit lui Dumnezeu, a frânt-o �i a zis: «Lua�i mânca�i; acesta este 
trupul Meu care se frânge pentru voi; s� face�i lucrul acesta spre pomenirea [în amintirea] Mea.” 

 
3. Cina este                                           . 
 

v. 25: „Tot astfel, dup� cin� a luat paharul �i a zis: «Acest pahar este leg�mântul cel nou în 
sângele Meu; s� face�i lucrul acesta                                      [ca s� v� aminti�i de mine] mea...” 

 
4. Cina este                                                           . 
 

v. 26: „Pentru c� ori de câte ori mânca�i din pâinea aceasta �i be�i din paharul acesta, vesti�i 
moartea Domnului pân� va veni El.” 

 
II. CINE TREBUIE S� PARTICIPE LA CINA DOMNULUI? 
 
Numai cei care sunt deja                                                 . (Marcu 14:22-26) 
 

1 Corinteni 11:29: „C�ci cine m�nânc� �i bea î�i m�nânc� �i bea osânda lui însu�i dac� nu 
deosebe�te trupul Domnului.” 
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III. CUM M� POT PREG�TI PENTUR CINA DOMNULUI? 

 
1 Corinteni 11:27-28: „De aceea, oricine m�nânc� pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în 
chip nevrednic va fi vinovat de trupul �i sângele Domnului. Fiecare s� se cerceteze dar pe sine 
însu�i �i a�a s� m�nânce din pâinea aceasta �i s� bea din paharul acesta.” 

 
1. Autoexaminare (1 Cor. 11:27) 
2. S� îmi m�rturisesc p�catele (1 Ioan 1:9) 
3. Rededicare (Rom. 12:1) 
4. Restaurarea rela�iilor (Matei 5:23-24) 
 
VI. CÂND �I DE CÂTE ORI S� LU�M CINA DOMNULUI? 
 
Isus nu a spus niciodat� când sau de câte ori s� ia credincio�ii Cina Domnului. El a instituit-o într-o joi 
seara. De vreme ce este o „cin�”, s-ar p�rea mai potrivit s� se ia în cadrul unui serviciu de sear�. 
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Sesiunea a doua 
M�rturisirile noastre 

 
 
1 Corinteni 1:10: „V� îndemn, fra�ilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Cristos, s� ave�i acela�i 
fel de vorbire, s� n-ave�i dezbin�ri între voi, ci s� fi�i uni�i în chip des�vâr�it într-un gând �i o sim�ire 
[un scop].” 
 

M�RTURISIREA SCOPULUI NOSTRU 
De ce exist�m ca biseric� 

 
Scopul bisericii noastre poate fi rezumat într-o singur� propozi�ie bazat� pe dou� pasaje din Biblie. 
 
„Noi credem c� o dedicare deplin� fa�� de marea                          �i fa�� de marea                            va 
duce la dezvoltarea unei biserici puternice!” 
 

Marea Porunc�: Matei 22:36-40: „«Înv���torule, care este cea mai mare porunc� din Lege?» Isus i-a 
r�spuns: «                                                    , Dumnezeul t�u cu toat� inima ta, cu tot sufletul t�u �i cu tot 

cugetul t�u. Aceasta este cea dintâi �i cea mai mare porunc�. Iar a doua asemenea ei este:               
____________________ ca pe tine însu�i. În aceste dou� porunci se cuprinde toat� Legea �i Prorocii.»” 
 
Marea Trimitere: Matei 28:19-20:                                             din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tat�lui �i al Fiului �i al Sfântului Duh.                             i s� p�zeasc� tot ce v-am poruncit.” 
 

• „S�-L iube�ti pe Dumnezeu cu toat� inima”, aceasta înseamn� ÎNCHINARE. 
• „S�-l iube�ti pe aproapele t�u ca pe tine însu�i”, aceasta înseamn� SLUJIRE. 
• „Duce�i-v� �i face�i ucenici”, aceasta înseamn� EVANGHELIZARE. 
• „Botezându-i...”, aceasta înseamn� INCLUDERE ÎN P�RT��IE. 
• „Înv��a�i-i s� p�zeasc� tot ce v-am poruncit”, aceasta înseamn� UCENICIZARE. 

 
Biserica noastr� exist�: 

 
1.                                                                     prezen�a lui Dumnezeu (închinare), 
2.                                                                     dragostea lui Dumnezeu (slujire), 
3.                                                                     Cuvântul lui Dumnezeu (evanghelizare), 
4.                                                                     familia lui Dumnezeu (p�rt��ie), 
5.                                                                    poporul lui Dumnezeu (ucenicizare). 

 
I.  NOI EXIST�M CA S� CELEBR�M PREZEN�A LUI DUMNEZEU 

Închinarea 
 
Matei 4:10: Isus a spus: „Domnului Dumnezeului t�u s� I te închini �i numai Lui s�-I sluje�ti.” 
 
Ioan 4:23-24: „...închin�torii adev�ra�i I se vor închina Tat�lui în duh �i în adev�r; fiindc� astfel de 
închin�tori dore�te �i tat�l.” 
 
Expresii ale închin�rii: 
 
Cântarea (Efes. 5:19) 
Dedicarea (Rom. 12:1-2) 
Rug�ciunea (Ps. 95:6) 
Auzirea Cuvântului (Ioan 17:17) 
D�rnicia (1 Cor. 16:1-2) 
Botezul (Rom. 6:3-4) 
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Medita�ia (Hab. 2:20) 
Cina Domnului (1 Cor. 11:23-26) 

 
Stil de închinare: 
 

„Celebrare”    „Inspira�ie”    „Preg�tire” 
Psalmul 122:1    Isaia 40:31    Efeseni 4:11-12 

 
II. NOI EXIST�M CA S� LE COMUNIC�M ALTORA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

 
EVANGHELIZAREA 

 
Efeseni 3:10: „...pentru ca domniile �i st�pânirile din locurile cere�ti s� cunoasc� azi,                           
în�elepciunea nespus de felurit� a lui Dumnezeu.” 
 
Romani 10:13-14: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe Acela în 
care n-au crezut? �i cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? �i cum vor auzi despre El f�r� 
propov�duitor?” 
 
 
DE CE BISERICA NOASTR� NU TREBUIE S� SE OPREASC� NICIODAT� DIN CRE�TERE 
 
1. Fiindc�                                                              . 
 
2 Petru 3:9: „Domnul... are o îndelung� r�bdare... �i dore�te ca nici unul s� nu piar�, ci to�i s� vin� la 
poc�in��.” 
 
2 Cor. 5:14, Luca 15:3-10, Matei 9:12-13 
 
2. Fiindc�                                                                                                   . 
 
Luca 14:23: „Ie�i la drumuri... �i pe cei pe care-i vei g�si, sile�te-i s� intre, ca s� mi se umple casa.” 
 
Fapte 1:8: „...Îmi ve�i fi martori în Ierusalim, în toat� Iudeea, în Samaria �i pân� la marginile 
p�mântului.” 
 
3. Fiindc�                                                                 . 
 
Coloseni 2:19: „Sub controlul lui Cristos, întregul Trup este hr�nit... �i cre�te dup� cum vrea Dumnezeu 
s� creasc�.” 
\ 
Matei 16:18: Isus a spus: „...voi zidi Biserica Mea...”, nu: „...o voi l�sa s� se pr�bu�easc�...” 
 
                                                                                    : 

• „Dumnezeu nu este interesat de statistici, El nu vrea cifre.” 
• „Biserica noastr� urm�re�te calitatea, nu cantitatea.” 
•  „Bisericile mari sunt impersonale.” 

 
În biserica noastr�, noi credem c� o biseric� trebuie s�                                   �i s� _______________ 
în acela�i timp.                                         
 
Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a Împ�r��iei va fi propov�duit� în toat� lumea, ca s� slujeasc� de 
m�rturie tuturor oamenilor. ATUNCI va veni sfâr�itul. 



Class 101, Discovering Church Membership 
Student Notes, Sessions 1-4 

-11-�

 
 

III. NOI EXIST�M CA S� EDUC�M POPORUL LUI DUMNEZEU  
 

UCENICIZAREA 
 
Evrei 6:1: „De aceea, s� l�s�m adev�rurile încep�toare ale lui Cristos �i s� mergem spre                                     
[spre maturitate]…” 
 
2 Petru 3:18: „…                                                                �i în cuno�tin�a Domnului �i Mântuitorului 
nostru Isus Cristos.” 

 

Efeseni 4:11-13: „�i El [Dumnezeu] a dat… pe al�ii pastori �i înv���tori pentru des�vâr�irea sfin�ilor, 
în vederea lucr�rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, pân� vom ajunge to�i… la starea de 
om mare, la în�l�imea staturii plin�t��ii lui Cristos.” 

 
 

IV. NOI EXIST�M CA S� DEMONSTR�M DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU 

 
LUCRAREA DE SLUJIRE 

Ioan 13:35: „Prin aceasta vor cunoa�te to�i c� sunte�i ucenicii Mei, dac� ve�i avea dragoste unii pentru 
al�ii.” 
 

1 Ioan 3:16-17, Matei 25:34-40, Evr. 13:16, Rom. 12:13 
 
1 Corinteni 12:4-5, 27: „Dumnezeu d� multe feluri de daruri speciale… �i exist� diferite feluri de                      
a lui Dumnezeu [lucr�ri de slujire]… Voi to�i împreun� alc�tui�i un singur Trup al lui Cristos  
�i                                        .” (trad. din engl.) 
 

În biserica noastr�… 
 

• Fiecare membru este un                                                      . 
• Fiecare slujb� este                                                          . 
• Fiecare membru este „de nota 10”                                                                  . 

 

�

�

M�RTURISIREA NOASTR� DE CREDIN�� 
Ce credem noi 

• În convingerile esen�iale noi avem unitate.  
 
Efeseni 4:4-6: „Este un singur trup, un singur Duh... Este  un singur Domn, o singur� credin��, un 
singur botez. Este un singur Dumnezeu �i Tat� al tuturor...” 
 

• În convingerile neesen�iale  - noi avem libertate. 
 
Romani 14:1, 4, 12, 22: „Primi�i bine pe cel slab în credin�� �i nu v� apuca�i la vorb� asupra p�rerilor 
îndoielnice... Cine e�ti tu, care judeci pe robul altuia? Dac� st� în picioare sau cade este treaba 
st�pânului s�u... A�a c� fiecare din noi are s�-I dea socoteal� despre sine însu�i lui Dumnezeu... 
Încredin�area pe care o ai p�streaz-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu.” 
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• În toate convingerile noastre – ne manifest�m cu dragoste. 
 
1 Corinteni 13:2: „�i chiar dac�... a� cunoa�te toate tainele �i toat� �tiin�a; chiar dac� a� avea toat� 
credin�a a�a încât s� mut �i mun�ii �i n-a� avea dragoste, nu sunt nimic.” 
 

ADEV�RURILE ESEN�IALE PE CARE LE CREDEM NOI 
 
1. Despre Dumnezeu 
 
Dumnezeu este Creatorul �i St�pânitorul universului. El a existat din ve�nicii în trei personalit��i: 
Tat�l, Fiul �i Duhul Sfânt. Acestea trei sunt co-egale �i sunt un singur Dumnezeu. 

Gen. 1:1, 26, 27; 3:22; Ps. 90:2; Matei 28:19; 1 Pet. 1:2; 2 Cor. 13:14 
 
2. Despre Isus Cristos 
 
Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este co-egal cu Tat�l. Isus a tr�it o via�� uman� lipsit� de 
p�cat �i S-a dat pe Sine Însu�i ca jertf� perfect� pentru p�catele noastre prin faptul c� a murit pe o 
cruce. El a înviat din mor�i dup� trei zile ca s�-�i demonstreze puterea asupra p�catului �i a mor�ii. 
El S-a în�l�at la gloria cerului �i Se va reîntoarce într-o zi pe p�mânt ca s� domneasc� în calitate de 
Rege al regilor �i Domn al domnilor. 
 

Matei 1:22, 23; Is. 9:6; Ioan 1:1-5, 14:10-30; Evr. 4:14, 15;  
1 Cor. 15:3, 4; Rom. 1:3, 4; Fapte 1:9-11; 1 Tim. 6:14, 15; Tit 2:13 

 
3. Despre Duhul Sfânt 
 
Duhul Sfânt este co-egal cu Tat�l �i cu Fiul lui Dumnezeu. El este prezent în lume ca s�-i 
con�tientizeze pe oameni c� au nevoie de Isus Cristos. De asemenea, El tr�ie�te în fiecare cre�tin din 
momentul mântuirii. El îi asigur� cre�tinului puterea pentru a tr�i, capacitatea de a în�elege 
adev�rul spiritual �i c�l�uzirea pentru a înf�ptui ceea ce este bine. El îi d� fiec�rui credincios 
mântuit un dar spiritual. În calitate de cre�tini noi trebuie s� tr�im zilnic sub controlul Lui. 

 
2 Cor. 3:17; Ioan 16:7-13, 14:16, 17; Fapte 1:8; 1 Cor. 2:12, 3:16; Efes. 1:13, 5:18; Gal. 5:25 

 
4. Despre Biblie 
 
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu adresat nou�. Ea a fost scris� de autori umani sub c�l�uzirea 
Duhului Sfânt. Biblia este sursa suprem� a adev�rului pentru tr�irea �i convingerile cre�tine. 
Fiindc� este inspirat� de Dumnezeu, ea este adev�rul, fiind lipsit� de absolut orice amestec de 
eroare. 
 

2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20, 21; 2 Tim. 1:13; Ps. 119:105, 160, 12:6; Prov. 30:5 
 
5. Despre fiin�ele umane 
 
Oamenii sunt crea�i dup� chipul spiritual al lui Dumnezeu, ca s� fie asemenea Lui în ce prive�te 
caracterul. Oamenii sunt obiectul suprem al crea�iei lui Dumnezeu. De�i fiecare persoan� are un 
poten�ial uluitor în ce prive�te binele, to�i suntem lega�i de o atitudine de neascultare fa�� de 
Dumnezeu, numit� „p�cat”. Aceast� atitudine îi separ� pe oameni de Dumnezeu �i determin� multe 
probleme în via��. 
 

Gen. 1:27; Ps. 8:3-6; Is. 53:6a; Rom. 3:23; Is. 59:1, 2 
 
6. Despre mântuire 
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Mântuirea este darul f�r� plat� din partea lui Dumnezeu pentru noi, îns� noi trebuie s� îl 
accept�m. Nu putem compensa p�catul nostru prin perfec�ionare de sine sau prin fapte bune. Omul 
poate fi salvat de pedeapsa p�catului numai prin încrederea în Isus Cristos, oferta lui Dumnezeu de 
iertare. Numai prin încrederea în Isus Cristos ca ofert� a lui Dumnezeu de iertare poate fi cineva 
salvat de pedeapsa p�catului. Când renun��m la autocontrolul asupra vie�ii noastre �i apel�m la 
Isus prin credin��, suntem mântui�i. Via�a etern� începe în clipa în care cineva Îl prime�te pe Isus 
Cristos în via�a sa prin credin��. 
 

Rom. 6:23; Efes. 2:8, 9; Ioan 14:6, 1:12; Tit 3:5; Gal. 3:26; Rom. 5:1 
 
7. Despre Eternitate 
 
Oamenii au fost crea�i ca s� exist� etern. Noi fie exist�m etern separa�i de Dumnezeu prin p�cat, fie 
exist�m etern cu Dumnezeu prin intermediul iert�rii �i al mântuirii. Separarea etern� de 
Dumnezeu înseamn� Iad. Unirea etern� cu El înseamn� via�� etern�. Raiul �i Iadul sunt locuri 
reale ale existen�ei eterne. 
 

Ioan 3:16; Ioan 2:25; Ioan 5:11-13; Rom. 6:23; Apoc. 20:15; Matei 1:8; Matei 2:44, 46 
 
 

M�RTURISEREA STILULUI NOSTRU DE VIA�� 
 
Convingerile nu valoreaz� prea mult dac� nu sunt traduse în practic�. Bazat pe ceea ce ne înva�� 
Biblia, noi sus�inem cu fermitate urm�toarele �apte practici: 
 
BIBLIA CA SINGURA NOASTR� AUTORITATE 
 
2 Timotei 3:16, 17: „Toat� Scriptura este insuflat� de Dumnezeu �i de folos ca s� înve�e, s� mustre, s� 
îndrepte, s� dea în�elepciune în neprih�nire, pentru ca omul lui Dumnezeu s� fie des�vâr�it �i cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bun�.” 
 
Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este singura autoritate în întregime veridic� �i demn� de 
încredere, noi accept�m Biblia ca manual pentru tr�irea noastr�. Prima întrebare pe care ni-o 
punem când ne confrunt�m cu luarea unei decizii este: „Ce spune Biblia?” Noi practic�m zilnic 
citirea Bibliei, studierea �i memorarea ei (în biserica noastr�). Biblia este temelia pentru tot ceea ce 
credem. 
 
AUTONOMIA BISERICII LOCALE 
 
Coloseni 1:18: „Cristos este Capul Trupului, Biserica. El este sursa vie�ii Trupului...” (trad. din engl.) 
 
Cristos este Capul recunoscut al bisericii noastre, nu o persoan�, nici un grup, nici o organiza�ie 
religioas�. De�i recunoa�tem valoarea asocierii �i cooper�rii cu alte grupuri de cre�tini, noi credem 
c� fiecare biseric� local� trebuie s� se autoconduc� �i s� fie independent� fa�� de orice control 
denomina�ional. În raportarea noastr� fa�� de „bisericile noastre fiice”, pe care le sponsoriz�m, noi 
încuraj�m fiecare congrega�ie s�-�i hot�rasc� propria strategie, propria structur� �i propriul stil. 
 
PREO�IA FIEC�RUI CREDINCIOS 
 
Apocalipsa 1:6: „...[Cristos] ne iube�te,... ne-a sp�lat de p�catele noastre cu sângele S�u �i a f�cut din 
noi                                                                           pentru Dumnezeu.” 
 
1 Petru 2:9: „Voi sunte�i o semin�ie aleas�,                                                                         [în engl.: 
preo�ii Regelui], un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu �i l-a câ�tigat ca s� fie al Lui, ca s� vesti�i 
puterile minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat�...” 
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Biblia ne înva�� c� fiecare cre�tin este chemat la slujire cre�tin�, indiferent de voca�ia pe care o are. 
Noi practic�m adev�rul c� fiecare credincios este un lucr�tor încurajând fiecare membru s�-�i 
g�seasc� un loc de slujire �i de lucrare. Fiecare credincios are acces direct la Dumnezeu prin 
intermediul rug�ciunii �i al citirii Bibliei. 
 
ZECIUIALA 
 
Leviticul 27:30: „Orice zeciuial� din tot ce produci este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.” 
(trad. din engl.) 
 
La biserica noastr� noi credem în zeciuial�. Noi practic�m zeciuiala ca s� sprijinim trupul lui 
Cristos, biserica, dup� cum porunce�te Dumnezeu. Noi recunoa�tem c� a da 10% din venitul nostru 
este standardul biblic al d�rniciei... 
 
BOTEZUL PIRN IMERSIUNE 
 
Coloseni 2:12: „...fiind îngropa�i împreun� cu El, prin botez, �i învia�i în El �i împreun� cu El...” 
 
Noi practic�m botezul prin cufundare în ap� – a�a cum a fost botezat �i Isus �i cum ne porunce�te �i 
Biblia s� practic�m botezul. 
 
TR�IREA SUB C�L�UZIREA DUHULUI 
 
Ioan 15:5: [Isus a spus:] „Eu sunt Vi�a, voi sunte�i ml�di�ele. Cine r�mâne în Mine �i în cine r�mân Eu 
aduce mult� road�; c�ci desp�r�i�i de Mine nu pute�i face nimic.” 
 
Noi credem c� singura posibilitate de a tr�i via�a cre�tin� este prin puterea lui Dumnezeu în noi. 
Prin urmare, noi c�ut�m s� practic�m o dependen�� zilnic� de Duhul lui Dumnezeu, pentru a primi 
de la El puterea ca s� facem ceea ce este bine �i corect. (Filip. 2:13; Efes. 5:18) 
 
S� LE SPUNEM ALTORA DESPRE CRISTOS 
 
1 Petru 3:15: „...Fi�i totdeauna gata s� r�spunde�i oricui v� cere socoteal� de n�dejdea care este în 
voi...” 
 
Este responsabilitatea fiec�rui cre�tin s� împ�rt��easc� Vestea Bun� celor cu care Dumnezeu îl 
aduce în leg�tur�. Noi le împ�rt��im personal oamenilor despre Cristos �i îi invit�m pe prietenii 
no�tri la biseric�. 
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Sesiunea a treia 
Strategia bisericii noastre 

 
LA CINE ÎNCERC�M S� AJUNGEM CU EVANGHELIA? 

 
1 Corinteni 9:22-23: (Pavel) „M-am f�cut tuturor totul ca, oricum, s� mântuiesc pe unii din ei. Fac 
totul pentru Evanghelie, ca s� am �i eu parte de ea.” 
 
Primul pas în stabilirea unei strategii a bisericii este definirea exact� a celor la care încerc�m s� 
ajungem, cine sunt cei care reprezint� �inta noastr�. Odat� ce în�elege�i cine ne este �inta, tot ce facem 
are sens. 
 
Cum putem ajunge la cei care nu merg la biseric�? 
 
1 Corinteni 9:22: „...Da, indiferent cum este cineva, încerc s� g�sesc un teren comun, astfel încât s�-
mi îng�duie s�-i spun despre Cristos �i s�-L lase pe Cristos s�-l mântuiasc�.” (trad. din engl.) 
 

�INTA NOASTR� 
 

• Care este educa�ia lui? 
• Care este ocupa�ia lui? 
• Locuie�te într-un ora� sau la �ar�? 
• Care îi sunt priorit��ile? 
• Cât de confortabil se simte în biseric�? 
 
Isus a spus: „Fi�i dar în�elep�i ca �erpii �i f�r� r�utate ca porumbeii.” El a spus: „Fiii veacului 
acestuia, fa�� de semenii lor, sunt mai în�elep�i decât fiii luminii.” 

 
Cele cinci cercuri ale dedic�rii 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiectivul nostru este de a determina înaintarea permanent� a oamenilor înspre cercul interior prin 
încurajarea lu�rii unor angajamente spiritual. �i anume, noi îi chem�m pe oameni s� ia patru 

EVANGELIZARE 

ÎNCHINARE 

P�RT��IE 

UCENICIZARE 

LUCRARE 

COMUNITATEA 

CEI 
IMPLICA�I�
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angajamente fundamentale sau s� încheie patru leg�minte fundamentale pe care este necesar s� le 
cunoa�te�i: 
 
 

CELE PATRU LEG�MINTE: 
 
1. LEG�MÂNUTUL DE MEMBRALITATE... este un angajament fa�� de                                �i fa�� de                                   
. 
 
Efeseni 2:19: „...tu e�ti un membru al familiei lui Dumnezeu... �i tu apar�ii casei lui Dumnezeu împreun� 
cu ceilal�i cre�tini.” (trad. din engl., Living Bible) 
 
Romani 12:4-5: „Noi to�i facem parte din Trupul lui Cristos �i este nevoie de fiecare dintre noi ca Trupul 
s� fie complet, fiindc� fiecare are de îndeplinit o lucrare diferit� de a celuilalt. A�adar, noi apar�inem 
unii altora �i avem nevoie de ceilal�i.” (trad. din engl., Living Bible) 
 
2. LEG�MÂNTUL MATURIT��II... este un angajament fa�� de _____________________necesare  
pentru cre�terea spiritual�. 
 
2 Petru 3:18: „[Continua�i s�] cre�te�i în harul �i cuno�tin�a Domnului �i Mântuitorului nostru Isus 
Cristos.” 
 
1 Timotei 4:7: „Lua�i-v� timpul �i da�i-v� silin�a s� v� p�stra�i într-o form� spiritual� bun�.” (trad. din 
engl., Phillips) 
 
3. LEG�MÂNTUL LUCR�RII... este un angajament de a descoperi darurile �i  aptitudinile primite de 
la Dumnezeu �i de a le folosi în                       ____________lui Dumnezeu �i a altora.  
 
1 Petru 4:10: „Ca ni�te buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi s� slujeasc� 
altora dup� darul pe care l-a primit.” 
 
1 Corinteni 12:5, 27: „...sunt felurite slujbe... Voi sunte�i trupul lui Cristos �i fiecare, în parte, m�dularele 
lui.” 
 
4. LEG�MÂNTUL MISIUNII... este angajamentul de a                       ________ altora Vestea Bun�. 
 
Fapte 1:8: „...Îmi ve�i fi martori... pân� la marginile p�mântului.” 
 
1 Petru 3:15: „...Fi�i totdeauna gata s� r�spunde�i oricui v� cere socoteal� de n�dejdea care este în voi; dar 
cu blânde�e �i team�.” 
 

DE CE AVEM NOI ACESTE LEG�MINTE? 
 
Angajamentele noastre ne modeleaz� – ajungem s� ne asem�n�m               ___________. 
 

 
STRATEGIA BISERICII NOASTRE 

 
                                   _________________________ (1 Cor. 9:22-23) 
 
                                                 __________________ (Fapte 5:42) 
 
                                     ________________________(Matei 22:36-40, 28:19-20) 
 



Class 101, Discovering Church Membership 
Student Notes, Sessions 1-4 

-17-�

 
 
                                       ______________________ (Rom. 15:7) 
 
 
Marcu 2:17: „Eu am venit pentru cei p�c�to�i, pentru cei bolnavi, �i nu pentru cei drep�i.” (parafrazat) 
 
                                    ______________________  (Filip. 1:6) 
 
Romani 12:4, 5: „Noi avem un singur trup, îns� mai multe func�ii...” (parafrazat) 
 
                                       _____________________  (Rom. 12:5-6) 
 
                                       _____________________ (Iac. 1:22) 
 
Psalmul 149:1: „...Cânta�i Domnului o cântare nou�...” 
 
                                      ______________________ (Luca 5:37; Evr. 8:13) 
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Sesiunea a patra  
Structura noastr� 

 
 

1 Corinteni 14:33, 40: „C�ci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al p�cii... 
Toate s� se fac� în chip cuviincios �i cu rânduial�.” 

 

CARE ESTE STRUCTURA BISERICII NOASTRE 

 

Structura bisericii nu trebuie s� fie determinat� de cultur�, nici de diferitele practici din afaceri, �i 
nici m�car de tradi�ia denomina�ional�. 

 

NATURA BISERICII ÎI DETERMIN� STRUCTURA 

 

I. BISERICA ÎNSEAMN�                                                  . 

 

Fapte 2:42: „Ei st�ruiau în înv���tura apostoleasc�, în leg�tura fr��easc� [p�rt��ie]...” 

 

O prioritate principal� în cadrul p�rt��iei este                                                               . 

 

Efeseni 4:3: „�i c�uta�i s� p�stra�i unirea Duhului, prin leg�tura p�cii.” 

 

Romani 14:19: „S� ne concentr�m, a�adar, asupra lucrurilor ce duc la armonie �i la cre�terea 
p�rt��iei.” (trad. din engl., Phillips) 

 

ORICE atitudine ce determin� disarmonie �i d�uneaz� unit��ii este p�cat. 

 

Col. 3:15; 1 Cor. 1:10; 2 Tim. 2:14; Prov. 17:14; 2 Cor. 13:11; Filip. 1:27, 2:1-3; Col. 2:2; Filip. 4:2; 
1 Pet. 3:8; 1 Cor. 14:33; Ioan 13:34-35; 2 Tim. 2:23; Rom. 15:5-6; Rom. 12:16-18; Col. 3:13-14; Ps. 
133:1. 

 

IMPLICA�IA: O STRUCTUR� BUN� PROMOVEAZ� UNITATEA �I APLANEAZ�              . 

 

1 Corinteni 11:17-18: „[Adesea]... v� aduna�i laolalt� nu ca s� v� face�i mai buni, ci ca s� v� face�i 
mai r�i... aud c� atunci când veni�i la adunare, între voi sunt dezbin�ri.” 

 

Votul are tendin�a                                    . 

 

În biserica noastr� noi vot�m numai patru lucruri: 

• Bugetul anual �i membrii cu drept de semn�tur� 
• Achizi�ionarea de teren sau imobile 
• Chemarea pastorului/pastorilor 
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• Schimb�ri în constitu�ia bisericii. 
 

 

II. BISERICA ESTE O                                                  . 

 

1 Petru 3:8: „Ar trebui s� fi�i ca                                              , sim�ind unii cu al�ii, iubindu-v� unii pe 
al�ii cu inima plin� de mil� �i gândurile de smerenie.” (trad. din engl., Living Bible) 

 

Gal. 6:10, Evr. 2:10-12, 1 Pet. 4:17 

 

A�ADAR, NOI OPER�M PE BAZA                                             , �I NU                                               
. 

 

1 Timotei 5:1-2: „Nu mustra cu asprime pe un b�trân, ci sf�tuie�te-l ca pe un tat�; pe tineri sf�tuie�te-i 
ca pe ni�te fra�i; pe femeile b�trâne, ca pe ni�te mame; pe cele tinere, ca pe ni�te surori.” 

1 Timotei 3:4-5: „[Un pastor trebuie] s�-�i chiverniseasc� bine casa �i s�-�i �in� copiii în supunere cu 
toat� cuviin�a. C�ci dac� cineva nu �tie s�-�i cârmuiasc� bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui 
Dumnezeu?” 

 

 

III. BISERICA ESTE UN                                          . 

 

1 Cor. 12:27; Efes. 5:23; Efes. 1:22-23; Col. 1:18, 2:19 

 

Noi suntem un Trup – nu o afacere! 

Noi suntem un organism – nu o organiza�ie! 

 

PRIN URMARE, NOI FUNC�ION�M PE BAZA FAPTULUI C� SUNTEM UN__________           
�I NU O                                                               .  

 

Romani 12:4-6: „C�ci, dup� cum într-un trup avem mai multe m�dulare �i m�dularele n-au toate 
aceea�i slujb�, tot a�a, �i noi, care suntem mul�i, alc�tuim un singur trup în Cristos; dar fiecare în parte 
suntem m�dulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri dup� harul care ne-a fost dat.” 

 

Într-o organiza�ie totul se concentreaz� asupra „între�inerii”, dar într-un organism accentul cade 
pe „lucrare”. 

 

ÎN BISERICA NOASTR� NOI AVEM O STRUCTUR� SIMPL�, ASTFEL ÎNCÂT S� PUTEM 
AMPLIFICA                                       �I S� PUTEM DIMINUA ______________. 

 
Efeseni 4:11-12: „El [Dumnezeu] a dat pe unii... p�stori �i înv���tori pentru  des�vâr�irea sfin�ilor, în 
vederea lucr�rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.” 
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STRUCTURA NOASTR� 

 

• Oamenii sunt                                                        . 
 

• Pastorii sunt                                                        . 
 

În prezent, în biserica noastr� exist� multe lucr�ri diferite, unele ini�iate �i îndeplinite de membrii. 

 

 

IV. BISERICA ESTE O                                                 . 

(a�a îi pl�cea cel mai mult lui Isus s� descrie biserica) 

 

Ioan 10:1-30; Matei 26:31; Matei 25:33 

 

PRIN URMARE, EA ESTE ÎNGRIJIT� �I CONDUS� DE                  ______ (                       ____ 
). 

 

Ioan 21:16-17: „Isus l-a întrebat pe Simon Petru: «M� iube�ti tu cu adev�rat?» «Da, Doamne,» i-a 
r�spuns Petru. «Atunci pa�te [ai grij� de] oile Mele.»” (parafrazat) 

 

În Noul Testament se folosesc trei termeni grece�ti diferi�i cu referire la aceia�i lideri biserice�ti: 

 

• „POIMEN”, înseamn� pastor sau p�stor 
• „PRESBUTEROS”, înseamn� b�trân 
•  „EPISCOPOS”, înseamn� supraveghetor (episcop) 
 

 

 

1 Petru 5:1-2: „Îi sf�tuiesc pe prezbiterii dintre voi [cei maturi spiritual]... P�stori�i turma lui 
Dumnezeu, care este sub paza [supravegherea, administrarea] voastr�...” 

 

Fapte 20:17-18, 28: „...Pavel a trimis la Efes �i i-a chemat pe prezbiterii bisericii [pe cei maturi 
spiritual]. Când au venit la el, le-a zis: «...Lua�i seama dar la voi în�iv� �i la toat� turma peste care v-
a pus Duhul Sfânt episcopi (priveghetori, administratori).»” 

 

Vezi �i Tit 1:5-7; 1 Tim. 5:17. 
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AFILIEREA NOASTR� 

 

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

 

 

CE ÎNSEAMN� S� FII MEMBRU AL BISERICII 

 

Diferen�a dintre „participan�i” �i „membrii” poate fi rezumat� printr-un singur cuvânt:                                                     
. 

În biserica noastr� noi recunoa�tem nevoia unei membralit��i oficiale. Iat� patru motive pentru 
care te provoc�m s� te gânde�ti la a deveni membru: 

 

1. Un motiv biblic: Cristos este dedicat bisericii. 

 

Efeseni 5:25: „...Cristos a iubit biserica �i S-a dat pe Sine pentru ea...” 

 

2. Un motiv cultural: este un antidot la societatea noastr�. 

 

Tr�im într-un veac în care pu�ini vor s� se dedice efectiv unui lucru... slujbei... c�s�toriei... ��rii. 
Aceast� atitudine a dat na�tere unei genera�ii care colind� din biseric� în biseric�. Biserica are 
nevoie de oameni dedica�i. Dedicarea zide�te, cultiv� caracterul. 

 

3. Un motiv practic: define�te pe cine ne putem baza. 

 

Fiecare echip� trebuie s� aib� coechipierii ei. Fiecare �coal� trebuie s� aib� un regim de înscriere. 
Fiecare afacere trebuie s� aib� un stat de func�iuni �i o list� a angaja�ilor. Fiecare armat� are o list� 
de înrolare. Chiar �i �ara noastr� face recens�minte �i înregistreaz� voturile. Membralitatea îi 
identific� pe cei care fac parte din familia bisericii. 

 

4. Un motiv personal: determin� cre�tere spiritual�. 

 

Noul Testament pune un accent mare pe nevoia cre�tinilor de a fi r�spunz�tori unii fa�� de al�ii de 
cre�terea spiritual�. Nu po�i fi r�spunz�tor dac� nu e�ti dedicat unei anumite biserici-familie. 

 

 

CE SE A�TEAPT� DE LA MINE CA MEMBRU? 

În biserica noastr� noi nu le cerem membrilor s� fac� mai multe decât ne înva�� clar Scriptura. 
A�tept�m de la membrii no�tri s� fac� numai ceea ce Biblia a�teapt� s� fac� fiecare cre�tin. Aceste 
responsabilit��i sunt definite în Leg�mântul de membru 
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LEG�MÂNTUL DE MEMBRU AL BISERICII NOASTRE 

(poate fi diferit de la biseric� la biseric�) 

 

„Dup� ce L-am primit pe Cristos ca Domn �i Mântuitor al meu �i dup� ce am fost botezat, �i fiind 
de acord cu m�rturisirile, strategia �i structura bisericii First Baptist, m� simt acum c�l�uzit de 
Duhul Sfânt s� m� unesc cu familia bisericii First Baptist. Prin aceasta, eu m� angajez fa�� de 
Dumnezeu �i fa�� de ceilal�i membrii s� fac urm�toarele: 

 

 

I. EU VOI PROTEJA UNITATEA BISERICII MELE 
 

...ac�ionând cu dragoste fa�� de al�i membri 

...refuzând s� bârfesc 

...respectându-i pe lideri. 

 

Romani 14:19: „A�a dar, s� urm�rim lucrurile, care duc la pacea �i zidirea noastr�.” 

 

Romani 15:5: „...s� ave�i acelea�i sim��minte unii fa�� de al�ii, dup� pilda lui Cristos Isus...” 

 

1 Petru 1:22: „...s� ave�i o dragoste de fra�i nepref�cut�, iubi�i-v� cu c�ldur� unii pe al�ii, din toat� 
inima...” 

 

Efeseni 4:29: „Nici un cuvânt stricat s� nu v� ias� din gur�; ci unul bun, pentru zidire, dup� cum e 
nevoie, ca s� dea har celor care îl aud.” 

 

Evrei 13:17: „Asculta�i de mai marii vo�tri �i fi�i-le supu�i, c�ci ei privegheaz� asupra sufletelor 
voastre ca unii care au s� dea socoteal� de ele; pentru ca s� poat� face lucrul acesta cu bucurie, nu 
suspinând, c�ci a�a ceva nu v-ar fi de nici un folos.” 

 

 

II. ÎMI VOI ASUMA �I EU RESPONSABILITATEA BISERICII MELE 
 

...rugându-m� pentru cre�terea ei 

...invitându-i s� participe la serviciile bisericii pe cei care nu apar�in unei biserici 

...întâmpinându-i cu c�ldur� pe musafirii bisericii. 

 

1 Tesaloniceni 1:2: „...c�tre biserica... Mul�umim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi to�i, pe care v� 
pomenim necurmat în rug�ciunile noastre...” 

 

Luca 14:23: „Ie�i la drumuri �i la garduri �i pe cei pe care-i vei g�si sile�te-i s� intre, ca s� mi se 
umple casa.” 



Class 101, Discovering Church Membership 
Student Notes, Sessions 1-4 

-23-�

 

Romani 15:7: „A�adar primi�i-v� unii pe al�ii, cum v-a primit �i pe voi Cristos, spre gloria lui 
Dumnezeu.” 

 

 

III. VOI SLUJI LUCRAREA BISERICII 
 

 

...descoperindu-mi darurile �i talentele 

...fiind echipat s� slujesc de pastorii mei 

...cultivând o inim� de slujitor. 

 

1 Petru 4:10: „...fiecare din voi s� slujeasc� altora dup� darul pe care l-a primit.” 

 

Efeseni 4:11-12: „�i El i-a dat pe unii... p�stori �i înv���tori, pentru des�vâr�irea sfin�ilor, în vederea 
lucr�rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.” 

 

Filipeni 2:3-5, 7: „...fiecare s� priveasc� pe altul mai presus de el însu�i. Fiecare din voi s� se uite nu 
la foloasele lui, ci �i la foloasele altora. S� ave�i în voi gândul acesta, care era �i în Cristos... [Care] a 
luat chip de rob, f�cându-Se asemenea oamenilor.” 

 

IV. VOI SPRIJINI M�RTURIA BISERICII MELE 
 

...participând cu credincio�ie la serviciile de închinare 

...tr�ind o via�� evlavioas� 

...d�ruind cu regularitate. 

 

Evrei 10:25: „S� nu p�r�sim adunarea noastr�,... ci s� ne îndemn�m unii pe al�ii...” 

 

Filipeni 1:27: „...purta�i-v� într-un chip vrednic de Evanghelia lui Cristos...” 

 

1 Corinteni 16:2: „În ziua dintâi a s�pt�mânii, fiecare din voi s� pun� deoparte acas� ce va putea, dup� 
câ�tigul lui...” 

 

Leveticul 27:30: „Orice zeciuial� din p�mânt, fie din roadele p�mântului, fie din rodul pomilor, este a 
Domnului; este un lucru închinat Domnului.” 

 

 

 
meu de slujire 

Leg�mânt de lucrare 
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Cursul 101 
Prezentarea Bisericii 

Leg�mânt de apartenen�� 

 

Cursul 401 
Descoperirea misiunii mele 

Leg�mânt de misiune 

        Cursul 301 

Cursul 301 
Descoperirea domeniului 

meu de slujire 
Leg�mânt de lucrare 


