
A FI SAU A NU FI … COMUNITATEA LUI CRISTOS 

1. Frăția în Cristos 

 Criza pe care tocmai o traversăm ne pune la încercare convingerile și 
practicile referitoare la biserică. Veniți să explorăm Calea lui Cristos în mijlocul 
acestor provocări pentru a păstra și îmbogăți viața și misiunea comunității 
creștine.  
  
Verset de memorat 
 Ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. (Psalm 133:1) 

Principiul cheie 
 Comunitatea creștină este în și prin Cristos, Domnul ei. Ea este rodul celor 
făcute de Cristos, nu rezultatul gândirii sau eforturilor umane. 

1. Frăția în Cristos este intenția și lucrarea lui Dumnezeu în și prin Fiul Său.  
 ... Isus urma să moară pentru neam și nu numai pentru neam, ci și ca să‐i 
adune laolaltă pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. (Ioan 11:51-52) 

a. Comunitatea lui Cristos este adunată de El. A fi împreună este un dar 
al harului Său. Comunitatea creștină se adună pentru a-și aminti 
unul altuia despre neprihănirea și noua identitate care i-a fost dată 
de Cristos. Deși între oameni domnește conflictul, comunitatea lui 
Cristos beneficiază de promisiunea păcii: Căci El este pacea noastră 
(Efes. 2). 

b. Frăția creștinilor este o realitate divină, nu un ideal uman. 
c. Comunitatea creștinilor este o realitate dominată de Duhul Sfânt, nu 

una umană.  

2. Erori și capcane datorate așteptărilor noastre de la o comunitate 
• Impulsurile, dorințele întunecate și obtuze ale spiritului uman. (Iacov 

4:1-2), Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele. 
(Marcu 7:21) 

• Părtășia sentimentală. Dragostea umană.  

3. Câteva soluții:  
a. Trăirea în esența părtășiei spirituale: Cristos - Adevărul și lumina. 

Dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii. (1 Ioan 1:7) 

b. Trăirea în dragostea divină, nu în cea umană. Primiți-vă unii pe alții 
așa cum v-a primit Cristos. (Rom 15:7) 



 Ce implicații are asupra relațiilor tale cu frații din comunitatea Vox Domini 
adevărul că Cristos își alege și susține Biserica?  

 Enumeră câteva așteptări pe care le-ai avut sau pe care le ai de la 
comunitatea Vox Domini. Câte dintre ele au devenit o piedică în iubirea fraților/
surorilor în Cristos?  

 În timp ce frustrările experimentate în relațiile din comunitate pot fi reale, 
care sunt căile pe care alegi în general să le abordezi? Contribuie ele la edificarea 
bisericii în Cristos Sau nu? Ce ai învățat nou și cum îți propui să implementezi?  

 Scrie și trimite fiecărui membru din biserica în casă în care participi o 
scrisoare de apreciere și mulțumire pentru ceea ce este ea/el în Cristos pentru 
tine.   
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