
VOX DOMINI - O COMUNITATE DE CREȘTINI 

3. Misiunea bisericii în perspectiva veșniciei 

 Viziune: Vox Domini este o comunitate de credincioși evanghelici autentici, 
entuziaști, relevanți și cu impact în cadrul lumii universitare, începând din 
TImișoara și mergând până la marginile pământului. 

 Care este rostul comunității de creștini în istoria salvării oferite omenirii de 
către Dumnezeu? 

Verset de memorat 
Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: 
căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni 
din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei 
o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pământ!” (Apoc.5:9-10) 

Schița predicii: 
1. Finalul sigur: 

a. Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i 
rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru 
Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice 
limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi 
preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe 
pământ!” (Apoc.5:9-10) 

2. Ce misiune ne-a dat Isus? 
a. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a 

fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 
28:18-20) 

b. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-
Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la 
marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8) 

3. Ce avem de făcut? Slujirea cristocentrică: 
a. Întreaga misiune a lui Dumnezeu este pentru întreaga biserică a lui 

Dumnezeu. 
b. Cele 5 coordonate ale misiunii cf. Wright: evanghelizare, ucenicie, 

compasiune, dreptate și grija față de creație.  



 În care din cele cinci domenii crezi că ești abilitat să contribui la misiunea 
comunității Vox Domini? Evanghelizare, învățare, compasiune, dreptate, creație? 
 

În ce domenii este remarcabilă misiunea comunității noastre? 

 În ce domenii putem îmbunătăți misiunea noastră? 

 Care au fost obstacolele în calea misiunii noastre?  

 Ce învățăm din trecutul recent? Cum a afectat îndeplinirea misiunii bisericii 
experiența comună dureroasă?
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