
Valorile bisericii Vox Domini 
Slujirea centrată în Cristos 

Scop: ca membrii și participanții să înțeleagă modul în care slujirea centrată 
în Cristos ne ajută în urmărirea viziunii și împlinirea misiunii bisericii Vox 
Domini. 

Obiective:

- Membrii și participanții să își evalueze raportarea la Cristos în misiunea 

personală.

- Să identifice acele lucruri pe care sunt centrați în slujire

- Să identifice domeniile de slujire în care pot lucra/darurile pe care le au

- Să pună împreună darurile pentru slujirea în comunitate și prin comunitate 

în lume. 


Intro: 
	 Slujirea centrată pe Cristos este una dintre cele cinci valori 
fundamentale ale comunității noastre însă ea nu este ceva ce am inventat noi 
la Vox Domini sau în mișcarea evanghelică sau în secolul XX. Ea este un 
concept vechi care are de-a face cu slujirea de către creștini și de către 
comunitățile lor a oamenilor așa cum am învățat-o din exemplul și învățătura 
celui pe care Îl urmăm: Isus Cristos.


Care a fost și este misiunea lui Cristos? 

	 Misiunea lui Cristos:

- Luca 4:18-20 - 'A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul 

Său, a intrat în sinagogă în ziua de Sabat și S‑a ridicat să citească. I s‑a 
dat sulul profetului Isaia. Când a desfășurat sulul, a găsit locul unde era 
scris: „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M‑a uns ca să aduc 
celor sărmani vestea bună. El M‑a trimis să proclam celor captivi 
eliberarea și orbilor – căpătarea vederii, să‑i eliberez pe cei asupriți, 
să proclam anul de îndurare al Domnului.“‘ Luca 4:16-19


- Revelarea lui Dumnezeu Tatăl (Cine m-a văzut pe Mine L-a văzut pe 
Tatăl) față de o omenire orfană și facilitarea adoptării noastre în familia lui 
Dumnezeu prin sacrificiul și învierea lui Isus


- Aducerea de fii și fiice la Dumnezeu și facerea de ucenici

- Eu am venit ca oile mele să aibă viața

- Fiul omului a venit să caute și să salveze ce era pierdut




Cum arată slujirea centrată pe Cristos? Ce este ea? 
	 

	 Misiunea lui Cristos ca Dumnezeu întrupat este misiunea Dumnezeului 
care a venit să fie alături de noi și pentru noi: Emanuel cel prezis de Isaia. 

	 Slujirea centrată pe Cristos are ca fundament și cadru misiunea lui 
Cristos misiunea Sa, sfera de întindere a misiunii Sale, mijloacele Sale și 
scopurile sau rezultatele preconizate de El.


	 După descrierea oferită de Chris Wright în cartea sa Misiunea lui 
Dumnezeu, misiunea sau slujirea lui Cristos are un triplu punct focal. Ea 
vizează

- individul

- Societatea și cultura

- Întreaga creație

	 Toate acestea sunt frânte și suferă datorită păcatului, toate trei sunt 
incluse în dragostea și misiunea răscumpărătoare a lui Dumnezeu; toate trei 
trebuie să fie parte integrantă a misiunii comprehensive a poporului lui 
Dumnezeu. Cape Town Commitment  I.7a

	 

	 Așa cum descoperim în Scripturi, există cinci sfere sau coordonate 
majore ale slujirii centrate în Cristos:  
	 1.  Evanghelizarea - mergând, faceți ucenici

	 Împărtășirea veștii bune a ceea ce a promis și a făcut Dumnezeu prin 
Cristos. Evanghelia (ceea ce a făcut Dumnezeu) este centrală unei slujiri 
integrale, complete - la fel cum butucul este central roții. Însă axul trebuie să 
fie conectat cu drumul, de ex. cu o slujire care să cuprindă implicarea în 
contexte sociale prin stilul nostru de viață și acțiuni - rezultând astfel o slujire 
integratoare. De aceea la Vox evanghelizarea e orientată pe nevoi. 


	 2. Învățarea/ucenicizarea - învățându-i să păzească tot ce V-am 
poruncit. 

	 Ucenicia nu este o idee nouă introdusă de Isus și nici o practică 
reinventată în secolul XX de bisericile progresiste. Vechiul Testament este cel 
mai lung program de Educație teologică (Andrew Walls). 

Isus petrece anii săi pe pământ într-un efort concentrat de ucenicizare a 
urmașilor Săi.

Pavel: este atât plantator de biserici cât și un învățător al bisericii. Exemplul 
său personal - școala din Efes. Echipa sa de misiune cuprinde învățători  – 
Timothy, Titus, Apollos (1 Cor 3:5-9) 'Așadar, cine este Apollos? Și cine este 
Pavel? Slujitori prin care ați crezut, așa cum Domnul i‑a dat fiecăruia. Eu am 
sădit, Apollos a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească! Așa că nici cel ce 
sădește, nici cel ce udă nu sunt ceva, ci numai Dumnezeu, Care face să 
crească! Însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi 
răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem lucrători împreună cu 



Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.‘ 1 
Corinteni 3:5-9

	 Învățarea (inclusiv educația teologică) este parte integrală a slujirii 
cristocentrice. 

	 Aceste prime două direcții de slujire constituie grija pentru biserică, 
pentru creșterea ei numerică și consolidarea ei în asemănarea cu Domnul ei. 

	 Următoarele două sfere sau direcții intră în categoria slujirii societății.


3. Compasiunea 

'Căci Domnul , Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul 
stăpânilor, Dumnezeul cel mare, puternic și de temut, Care nu ține parte 
nimănui și nu primește mită, Care face dreptate orfanului și văduvei și 
iubește pe străin, dându‑i hrană și îmbrăcăminte. ‘'Să‑l iubiți pe străin, 
pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului.’ Deuteronom 10:17-19


'El ți‑a arătat, omule, ce este bine! Și ce altceva cere Domnul de la tine decât 
să faci dreptate, să iubești îndurarea și să fii smerit în umblarea cu 
Dumnezeul tău?’ Mica 6:8

'Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi dați zeciuială din mentă, din 
mărar și din chimion, dar neglijați cele mai importante lucruri din Lege: 
judecata, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea 
să nu le neglijați.‘ Matei 23:23 

 Apostolii și biserica timpurie au fost dedicați ascultării de învățătura lui 
Isus, la fel cum erau interesați de predicarea veștii bune despre Isus.  
'Mulțimea celor ce crezuseră era una în inimă și-n gând și niciunul nu spunea 
că vreunul din bunurile lui este al lui, ci aveau toate în comun. Căci nu era 
nimeni printre ei în nevoie, pentru că toți cei ce erau proprietari de ogoare 
sau case le vindeau, iar prețul lucrurilor vândute îl aduceau și-l puneau la 
picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie.‘ 
Faptele Apostolilor 4:32,34-35 
'Au cerut doar să ne aducem aminte de cei săraci, același lucru pe care, de 
altfel, eram dornic să-l fac.‘ Galateni 2:10 

 
4. Dreptatea/justiția 

'Tronul Tău, Dumnezeule , este pentru veci de veci; toiagul Împărăției Tale 
este un toiag al dreptății!' Psalmii 45:6

'Dumnezeule, așa cum este Numele Tău, tot astfel și lauda Ta ajunge până la 
marginile lumii. Dreapta Ta este plină de dreptate.' Psalmii 48:10

'Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați! ‘ 
Matei 5:6 



'Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și vi se vor da și 
toate acestea.‘ Matei 6:33 
 Apărarea drepturilor orfanului, văduvei, refugiatului, minorităților, a altor 
categorii defavorizate este privită atât în VT cât și în NT ca o cinstire a lui 
Dumnezeu, ca o slujire în supunere a Creatorului.  

	 Ascultarea de toate poruncile lui Isus trebuie să fie cuprinsă în 
ascultarea de Marea Trimitere a lui Isus. 


5. Administrarea creației și grija față de creație  
	 Isus este Domn al cerului și pământului, deci al întregii creații.

'Isus S-a apropiat de ei și le-a vorbit, zicând: „Toată autoritatea Mi-a fost 
dată în cer și pe pământ.‘ Matei 28:18 
'Să știi astăzi și să păstrezi în inimă faptul că Domnul este Dumnezeu sus în 
ceruri și jos pe pământ și că nu este altul.‘ Deuteronom 4:39 
'Căci și creația așteaptă cu ardoare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, 
întrucât creația a fost supusă deșertăciunii, – nu pentru că a vrut ea, ci din 
cauza Celui Ce a supus-o, – în speranța că și creația va fi eliberată din 
sclavia stricăciunii pentru libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Noi știm 
că, până acum, întreaga creație geme și suferă durerile nașterii.‘ Romani 
8:19-22 
'El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, 
pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în ceruri și pe pământ, 
cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie conducători , fie 
autorități. Toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate 
lucrurile și în El se țin toate împreună. El este Capul Trupului, al Bisericii. El 
este Începutul, Întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc 
în toate lucrurile. Căci Dumnezeu a găsit potrivit ca toată plinătatea să 
locuiască în El. Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine, fie 
cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.‘ 
Coloseni 1:15-20 

	 Nu putem detașa supunerea personală față de Cristos ca Domn de 
felul în care folosim creația. Preocupările și acțiunile ecologice sunt 
dimensiuni legitime ale misiunii/slujirii creștine, făcute de dragul lui Cristos. 

Intervențiile lui Cristos în dezordinea din creație: minunile în care se vede că 
Isus e preocupat de refacerea ordinii: vindecările, învierile celor morți, 
curățirea leproșilor. 


	 Să nu uităm care este scopul ultim al creației. Întreaga creație este 
cuprinsă în planul dumnezeiesc de răscumpărare prin crucea și învierea lui 
Cristos. 

Isa. 65:17-25 - ceruri noi și un pământ nou

Rom. 8:18-21 – nașterea noii creații

Col. 1:20 - creația e reconciliată prin cruce 




2 Pet. 3:10-13 – purificare, nu anihilare prin foc

Rev. 21-22 – noua creație


	 Înțelegerea de către creștin a locului său în ansamblul creației lui 
Dumnezeu, smerenia și atenția cu care ne vedem locul în univers, cu care 
folosim resursele puse la dispoziția noastră denotă o slujire cristocentrică, 
răscumpărătoare, sau, dimpotrivă, una egoistă și distructivă.

	 Regele Mihai I a exprimat înțelepciunea acestui mod de abordare a 
situației: Țara nu am moștenit-o de la străbuni, ci ne-a fost dată împrumut de 
către nepoți. O gândire echilibrată despre ce credem că avem și locul nostru 
într-o schemă mai mare a lucrurilor. Consumerism, folosirea nejudicioasă a 
resurselor, lăcomia. 

	 Grija față de creație este înrădăcinată în doctrinele biblice ale creației, 
răscumpărării și escatologiei. 

	 “Nu putem pretinde că îl iubim pe Dumnezeu în timp ce abuzăm de 
ceea ce îi aparține lui Cristos prin dreptul creației, răscumpărării și moștenirii. 
Creștini fiind, ne pasă de planeta noastră și îi folosim cu responsabilitate 
resursele abundente, nu în conformitate cu perspectiva lumii seculare, ci de 
dragul lui Cristos. Dacă Isus este Domn al întregului pământ, nu putem 
detașa relația noastră cu Cristos de felul în care acționăm în raport cu 
planeta. Pentru că a proclama evanghelia care spune: Isus este Domnul 
înseamnă să declarăm vestea bună care include pământul, de vreme ce 
domnia lui Cristos se întinde asupra întregii creații. 

 Cape Town Commitment 1.7.a


	 Cum ar trebui să fie afectată biserica de această perspectivă 
asupra slujirii cristocentrice? Ea ar trebui să ducă la mobilizarea întregii 
biserici într-o slujire integrală, holistă. 

	 Întreaga misiune a lui Dumnezeu este pentru întreaga biserică a lui 
Dumnezeu. Dar nu poate fiecare să facă totul.

	 Întreaga misiune a bisericii cuprinde pe fiecare membru. Însă avem 
diferite chemări și trimiteri.

	 Misiunea fiecărui membru a bisericii include întrega viață. Nu există 
demarcație între sacru și secular. Isus este Domn - asupra tuturor lucrurilor 


	 Unde se manifestă această valoare în Vox?

Evanghelizarea și eforturile specifice - de la om la om, orientată pe nevoi, în 
contexte specifice. 

Investiția în stabilizare și formare lideri bic, lideri ucenicie, etc.

Ucenicia în BIC, 

Diverse proiecte pe compasiune

Ajutorarea celor în nevoie, susținere și sprijin pentru adopție.


	 Întrebări: 

Care este motivația fundamentală a vieții și acțiunilor mele?




Care este centrul trăirii și slujirii mele?

În care dintre cele 5 domenii am înțeles că mă trimite Cristos să slujesc? 

Care este slujirea mea actuală? Cum se potrivește ea în schema prezentată 
în mesaj?

Care sunt abilitățile, darurile, competențele, domeniile mele de interes? În 
care domeniu al slujirii aș putea să le valorific?

Care sunt diferențele dintre slujirea centrată în Cristos și alte tipuri de slujire? 
Cât de mult din ceea ce fac cu darurile mele consitutie o mărturie că slujesc 
în numele lui Cristos?

Ce aș putea face ca slujirea mea să fie mai centrată pe Cristos?

Cum întrupează comunitatea Vox Domini misiunea lui Cristos? Cât de bine 
se oglindesc aspectele misiunii lui Cristos în Vox?


	 Alte aplicații și implicații: 
Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni

Mergeți și faceți ucenici

Focalizarea pe un segment de populație


Prin contrast: misiune centrată pe sine, pe un brand, pe o instituție 
bisericească sa nu. 


Hristos se identifică cu cei mai neînsemnați, ca destinatari ai lucrărilor de 
compasiune a ucenicilor. 


Fiecare creștin este dotat cu daruri pentru creșterea calitativă și cantitativă a 
bisericii.


Daruri, competențe, muncă în echipă, oportunități, nevoi, resurse, 


Pavel, terenul propriu, 


	 

 Exclusivismul slujirii centrate pe Cristos. 

	 Cine nu strânge cu Mine, risipește. 

	 Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.                     




Slujirea plină de sine în comparație cu slujirea autentică 

Richard Foster, Disciplinele Spirituale


Slujirea plină de sine este rezultatul eforturilor omenești. Ea implică foarte 
multă energie în calculul și planificarea punerii în practică.

Adevărata slujire izvorăște dintr-o relație profundă cu Persoana divină. Și ea 
presupune energie, dar nu energia frenetică a efortului uman.


Slujirea plină de sine este atrasă de lucrurile de mare anvergură. Îi place să 
intre în acțiune mai ales când slujirea este titanică.

Adevăratei slujiri îi este aproape imposibil să deosebească un serviciu 
neînsemnat de unul considerabil. Dacă, totuși, sesizează diferența, este 
atrasă spre slujirea neînsemnată….Este gata să răspundă fără discriminare la 
toate ocaziile de a sluji.


Slujirea plină de sine pretinde recompense exterioare. Vrea ca oamenii să-i 
vadă rezultatele și să-i aprecieze efortul. Umblă după aplauze…

Adevărata slujire se mulțumește să rămână ascunsă. Ea nu se teme de 
lumină și de zgomotul atenției, dar nici nu le caută. Deoarece se raportează 
la un alt Centru de referință, aprobarea divină îi este îndeajuns.


Slujirea plină de sine este foarte preocupată de rezultate. Ea așteaptă cu 
nerăbdare să vadă dacă omul pe care îl slujește îi va răspunde pe măsură. 
Ea se umple de amărăciune, dacă rezultatele sunt sub așteptări.

Adevărata slujire este eliberată de nevoia de a calcula rezultatele. Ea se 
bucură să slujească și îi poate sluji pe vrăjmași la fel ca și pe prieteni.


Slujirea plină de sine alege pe cine să slujească. Uneori sunt slujiți cei 
puternici sau în poziții înalte, pentru că oferă anumite avantaje. Alteori sunt 
slujiți cei de jos și fără apărare, pentru că aceasta îi conferă o imagine 
smerită.

Adevărata slujire nu este discriminatorie. Ea constă în a urma cuvintele lui 
Isus de a fi “slujitorul tuturor” ( Marcu 9:35).


Slujirea plină de sine este influențată de dispoziție și capricii. Ea slujește 
numai când “simte” că trebuie să slujească (“cum ne îndeamnă Duhul”, 
spunem noi).

Adevărata slujire se arată în simplitate și cu credincioșie, ori de câte ori 
există o nevoie. Slujirea disciplinează sentimentele, și nu invers.




Slujirea plină de sine este temporară. Ea funcționează atâta timp cât au loc 
respectivele acte de slujire. Odată terminate, ea se poate odihni.

Adevărata slujire este un mod de viață. Ea izvorăște din deprinderi bine 
formate și acționează spontan, pentru a răspunde nevoilor oamenilor.

Slujirea plină de sine este lipsită de măsură. Ea insistă să satisfacă nevoile 
chiar și atunci când acest fapt este distructiv. Trebuie să i se dea ocazia de a 
sluji.

Adevărata slujire se poate reține de la a sluji, cu aceeași libertate cu care își 
desfășoară slujirea. Ea ascultă cu blândețe și răbdare înainte de a acționa. 
Poate sluji și printr-o așteptare tăcută: “Și cei ce stau și așteaptă slujesc”.


Slujirea plină de sine distruge spiritul comunitar, fiindcă, în cele din urmă, 
odată ce i se îndepărtează toate ornamentele religioase, ea urmărește slava 
individului. Astfel, ea face ca ceilalți să i se simtă îndatorați, devenind una 
dintre cele mai subtile și mai distructive forme de manipulare cunoscute.

Adevărata slujire zidește comunitatea, luând aminte la nevoile celorlalți, în 
liniște și fără pretenții. Ea atrage, leagă, vindecă, zidește.


