
A FI SAU A NU FI … COMUNITATEA LUI CRISTOS 

4. Slujirea fraților lui 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 
 Căci cine este cel mai mic dintre voi toți, acela este cel mai mare. (Luca 
9:47-48)

Principiul cheie 
 Explorăm câteva dintre fundamentele slujirii fraților în contextul chemării și 
exemplului lui Cristos. 

1. Inamicul no. 1 al comunității ucenicilor lui Cristos este dorința fiecărui om 
de a-l domina pe semenul său.  
Apoi a început o dispută între ei cu privire la cine ar fi cel mai mare dintre 
ei. (Luca 9:46)

2. Slujirea prin ascultare. 
Pentru a putea vorbi fratelui nostru Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să 
ascultăm cu urechile lui Dumnezeu. (D. Bohnhoeffer)

3. Slujirea prin ajutor, asistență.  
Orarul nostru nu ne aparține, trebuie să îi permitem lui Dumnezeu să ni-l 
ordoneze în jurul nevoilor fraților noștri.  

4. Slujirea prin purtarea poverilor. 
Purtați‐vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos. 
(Galateni 6:1-2)
Legea lui Cristos este o lege a purtării poverilor.  

5. Slujirea prin proclamarea Cuvântului.  
Fiul omului, te-am pus străjer peste Casa lui Israel. Când vei auzi vreun 
cuvânt din gura Mea, să-i avertizezi din partea Mea! Dacă îi voi zice celui 
nelegiuit: «Sigur vei muri!», iar tu nu-l vei avertiza și nu-i vei vorbi ca să-l 
întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi astfel viața, cel nelegiuit va muri 
din cauza nelegiuirii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. (Ezechiel 
3:17-18) 

6. Slujirea prin manifestarea adecvată a autorității.  



 Îți amintești o situație din viață în care ai fost tentat de dorința de a 
domina/conduce pe ceilalți? Cum ai procedat? Ce rezultat au avut acțiunile tale? 

 Slujirea prin ascultare și slujirea prin ajutorare merg mână în mână. Îți 
amintești de ultima situație în care cineva te-a ascultat, ți-a înțeles nevoile și și-a 
oferit ajutorul? Dar de o situație în care tu ai făcut asta pentru un frate/soră? 
Povestește.  

 Comentează afirmația: Legea lui Cristos este o lege a purtării poverilor.   

 În slujirea prin proclamarea Cuvântului, cum păstrăm echilibrul între 
reticența noastră și responsabilitatea pentru viața fratelui nostru/surorii noastre?  

 Care sunt diferențele dintre caracteristicile leadershipului epocii și cele ale 
conducerii comunității fraților lui Cristos. Studiați lista din 1 Timotei. 
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