
A FI SAU A NU FI … COMUNITATEA LUI CRISTOS 

1. Cu Cristos alături de frați 

 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 
 Pentru a trăi împreună în și prin Hristos comunitatea creștină are nevoie de 
practicarea zilnică a lucrurilor pe care le învață de la Hristos: citirea Psalmilor și a 
celorlalte Scripturi, închinarea, rugăciunea împreună, părtășia în jurul mesei. 

1. Redescoperirea Psalmilor  
Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, şi 
cîntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. (Efeseni 5:19) 

2. Citirea Scripturii 
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu 
cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima 
voastră. (Coloseni 3:16) 

3. O cântare nouă  
Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, şi 
cîntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. (Efeseni 5:19) 

4. Rugăciunea împreună 
Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară 
un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo 
unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul 
lor.” (Matei 18:19-20) 

5. Părtășia la masă 
În ziua dintîi a săptămînii, eram adunaţi laolaltă ca să frîngem pînea. 
Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit 
vorbirea pînă la miezul nopţii. (Fapte 20:7) 



 Care sunt practicile pe care comunitatea urmașilor lui Cristos trebuie să le 
implementeze pentru a trăi în și prin Hristos?  

 Enumeră câteva modalități în care putem folosi psalmii în adunările 
comunității și în familie.  

 Care sunt cele cinci maniere de valorificare a Scripturii enunțate în mesaj? 
Care sunt cele pe care le practici alături de familie/comunitate?  

 Familia ta are un cântec de închinare favorit? Care este acesta? De ce?   

 Care sunt formele de rugăciune comună preferate de tine în comunitate/
familie? Spontană sau liturgică? Explică de ce. 
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