
PARTEA A IIPARTEA A II--AA
O teologie biblică a O teologie biblică a 

BisericiiBisericii
1. Funcțiile și formele 1. Funcțiile și formele 

BisericiiBisericii



A. Funcțiile BisericiiA. Funcțiile Bisericii
•• O funcție a Bisericii este O funcție a Bisericii este un un 

mandat biblic pe care Biserica îl mandat biblic pe care Biserica îl 
are din partea lui Dumnezeu şi are din partea lui Dumnezeu şi 
care rămâne neschimbat în timp.care rămâne neschimbat în timp.

•• PPrin toate funcţiile sale, Biserica rin toate funcţiile sale, Biserica 
împlineşte scopul ei unic, acela de împlineşte scopul ei unic, acela de 
aa--L glorifica pe Dumnezeu, făcând L glorifica pe Dumnezeu, făcând 
ucenici din toate neamurile (Mt ucenici din toate neamurile (Mt 
28.1828.18--20).20).



FA 2.42FA 2.42--4747

1.1. Învăţătura (ucenicizarea)Învăţătura (ucenicizarea)
2.2. ComuniuneaComuniunea
3.3.ÎnchinareaÎnchinarea
4.4.EvanghelizareaEvanghelizarea
5.5.SlujireaSlujirea



ÎnvățăturaÎnvățătura
•• Avea ca scopuriAvea ca scopuri

––formareaformarea convingerilorconvingerilor
creştinecreştine..

––păzirea comunităţii de păzirea comunităţii de 
învăţături false.învăţături false.

––instruirea practică a instruirea practică a 
credincioşilor creştinicredincioşilor creştini..



ComuniuneaComuniunea
•• RRelaţiile din Bisericaelaţiile din Biserica lluiui

DumnezeuDumnezeu să fie o imagine a să fie o imagine a 
felului în care vor arăta felului în care vor arăta 
relaţiile în Împărăţia Sa.relaţiile în Împărăţia Sa.

•• Părtăşia Bisericii trebuie să Părtăşia Bisericii trebuie să 
culmineze cu sărbătoarea culmineze cu sărbătoarea 
Cinei Domnului.Cinei Domnului.



ÎnchinareÎnchinareaa
•• Prin închinare, Biserica Prin închinare, Biserica 

sărbătoreşte victoriile lui sărbătoreşte victoriile lui 
DumnezeuDumnezeu

•• Prin închinare, Biserica invocă Prin închinare, Biserica invocă 
prezenţa lui Dumnezeuprezenţa lui Dumnezeu

•• Prin închinare, Biserica îşi Prin închinare, Biserica îşi 
exprimă recunoştinţa faţă de exprimă recunoştinţa faţă de 
DumnezeuDumnezeu

•• Prin închinare, Biserica Prin închinare, Biserica 
recunoaşte domnia lui Dumnezeurecunoaşte domnia lui Dumnezeu



EvanghelizareEvanghelizareaa
•• a evanghelizaa evangheliza înseamnă a aduce înseamnă a aduce 

lumii vestea bună a salvării de sub lumii vestea bună a salvării de sub 
puterea păcatului, prin credinţa puterea păcatului, prin credinţa 
omului în Hristos şi omului în Hristos şi eliberareaeliberarea pe pe 
care Dumnezeu icare Dumnezeu i--o dă ca rezultat o dă ca rezultat 
al credinţei.al credinţei.

•• AA--l prezenta pe Hristos ca soluție l prezenta pe Hristos ca soluție 
pentru decadența naturii umane.pentru decadența naturii umane.



SlujireaSlujirea

•• Este funcţia prin care Este funcţia prin care 
Biserica face ceea ce Biserica face ceea ce 
Hristos ar face dacă ar fi pe Hristos ar face dacă ar fi pe 
pământ.pământ.



RecapitulareRecapitulare
A. Funcțiile BisericiiA. Funcțiile Bisericii

•• O funcție a Bisericii este O funcție a Bisericii este un un 
mandat biblic pe care Biserica mandat biblic pe care Biserica 
îl are din partea lui Dumnezeu îl are din partea lui Dumnezeu 
şi care rămâne neschimbat în şi care rămâne neschimbat în 
timp.timp.

1.1. Învăţătura (ucenicizarea)Învăţătura (ucenicizarea)
2.2. ComuniuneaComuniunea
3.3. ÎnchinareaÎnchinarea
4.4. EvanghelizareaEvanghelizarea
5.5. SlujireaSlujirea



B. Formele BisericiiB. Formele Bisericii
•• Practici pe care Biserica le Practici pe care Biserica le 

foloseşte temporar ca metode foloseşte temporar ca metode 
pentru îndeplinirea funcţiilor ei.pentru îndeplinirea funcţiilor ei.

•• Spre deosebire de funcţii, care Spre deosebire de funcţii, care 
suntsunt clar stabilite clar stabilite 
înîn SfinteleSfintele Scripturi, formele fie Scripturi, formele fie nu nu 
apar în Biblie, fieapar în Biblie, fie apar ca fiind apar ca fiind 
folosite temporar de Biserica folosite temporar de Biserica 
apostolicăapostolică..

•• Ele răspund la Ele răspund la întrebarea: întrebarea: Care este Care este 
calea/metoda/practica prin care ne calea/metoda/practica prin care ne 
putem îndeplini această funcţie?putem îndeplini această funcţie?



1. Formele liturgice sunt 1. Formele liturgice sunt 
temporaretemporare

•• Pentru ei, atunci: Punerea Pentru ei, atunci: Punerea 
bunurilor în comun, bunurilor în comun, 
întâlnirile zilnice.întâlnirile zilnice.

•• În perioada patristică În perioada patristică ––
exorcizarea catehumenilor.exorcizarea catehumenilor.



2. Formele liturgice sunt 2. Formele liturgice sunt 
negociabilenegociabile

•• Din moment ce sunt Din moment ce sunt 
temporare, formele liturgice temporare, formele liturgice 
trebuie negociate din când în trebuie negociate din când în 
când, în vederea eficientizării când, în vederea eficientizării 
lor.lor.

•• Biserica trebuie învățată să Biserica trebuie învățată să 
disocieze Scriptura de Tradiție.disocieze Scriptura de Tradiție.



3. Formele liturgice sunt influenţate 3. Formele liturgice sunt influenţate 
de cultura în care se găseşte Biserica de cultura în care se găseşte Biserica 
localălocală

•• Vom înțelege aici prin cultură  Vom înțelege aici prin cultură  totalitatea totalitatea 
convingerilor, valorilor şi acţiunilor unui convingerilor, valorilor şi acţiunilor unui 
grup de oamenigrup de oameni..
44. Formele liturgice sunt adaptabile. Formele liturgice sunt adaptabile

•• PProgramele Bisericii trebuie gândite ca rogramele Bisericii trebuie gândite ca 
nişte paşi către scopurile Bisericiinişte paşi către scopurile Bisericii ((Think Think 
steps, not programssteps, not programs –– Andy Stanley)Andy Stanley)

•• Cum vrem să devină oamenii din bisericăCum vrem să devină oamenii din biserică
(viziune)(viziune)



O teologie biblică a O teologie biblică a 
BisericiiBisericii

2. Locul slujirii pastorale în 
îndeplinirea funcțiilor 

Bisericii: Efeseni 4.11-16



A. Echiparea pentru slujire A. Echiparea pentru slujire –– esența esența 
lucrării pastoralelucrării pastorale

• V. 12 – două scopuri principale 
ale rânduirii de slujitori:
–desăvârșirea sfinților învederea 

lucrării de slujire;
–zidirea trupului lui Hristos 

(asemănarea Bisericii cu Hristos în 
sfințenie).



B. Desăvârșirea B. Desăvârșirea -- finalitatea finalitatea 
eshatologică a slujiriieshatologică a slujirii

•• V. 13 V. 13 –– unirea credinței și a unirea credinței și a 
cunoștinței Fiului, starea de om cunoștinței Fiului, starea de om 
mare, înălțimea staturii mare, înălțimea staturii 
plinătății lui Hristosplinătății lui Hristos –– expresii expresii 
sinonime care fac referire la sinonime care fac referire la 
desăvârșire și la semnificațiile ei.desăvârșire și la semnificațiile ei.



•• Componentele desăvârșirii:Componentele desăvârșirii:
––Credința și cunoștințaCredința și cunoștința: Oamenii : Oamenii 

trebuie ajutați să îmbine cele două trebuie ajutați să îmbine cele două 
componente ale spiritualității pentru componente ale spiritualității pentru 
a le aduce întra le aduce într--un raport de un raport de 
reciprocitate.reciprocitate.

––MaturitateaMaturitatea: discernământ și : discernământ și 
stabilitate spirituală.stabilitate spirituală.

––Plinătatea lui HristosPlinătatea lui Hristos: plinătatea : plinătatea 
dumnezeirii prin împărtășire de dumnezeirii prin împărtășire de 
natura umană îndumnezeită a lui natura umană îndumnezeită a lui 
Hristos (vezi și 1.22Hristos (vezi și 1.22--23).23).



C. Expresii prezente ale desăvârșiriiC. Expresii prezente ale desăvârșirii
•• V. 14 V. 14 

––Discernământ și stabilitate în Discernământ și stabilitate în 
credință (doctrinar și moral);credință (doctrinar și moral);

•• V. 15 V. 15 –– vorbind adevărul în vorbind adevărul în 
dragoste, să creștem către El în dragoste, să creștem către El în 
toate privințele, către cel care este toate privințele, către cel care este 
Capul Capul –– HristosHristos..
––Folosirea învățăturii sănătoase din Folosirea învățăturii sănătoase din 

dragoste pentru  oameni.dragoste pentru  oameni.
––Asemănarea cu Hristos.Asemănarea cu Hristos.



D. Procesul desăvârșiriiD. Procesul desăvârșirii
•• V. 16V. 16

––Din ElDin El –– creșterea către creșterea către 
desăvârșire este posibilă prin  desăvârșire este posibilă prin  
aducerea oamenilor în aducerea oamenilor în 
comuniune cu Hristos.comuniune cu Hristos.

––...trupul  bine închegat și strâns ...trupul  bine închegat și strâns 
legatlegat (armonizat și unit) (armonizat și unit) prin prin 
ceea ce dă fiecare legătură ceea ce dă fiecare legătură 
(ligament) (ligament) –– slujitorii trebuie să slujitorii trebuie să 
acționeze ca factori de coeziune acționeze ca factori de coeziune 
ai trupului.ai trupului.



• Își primește creșterea potrivit cu 
măsura în care fiecare mădular își 
face lucrarea...
–Resursele creșterii sunt în Hristos, 

dar sunt distribuite prin membrii 
bisericii.

–O slujire defectuoasă este un 
impediment în calea creșterii 
bisericii, deoarece resursele 
spirituale nu mai sunt distribuite 
după nevoile trupului.

• Se zidește în dragoste.
–Dragostea – mediul în care slujirea și 

creșterea sunt posibile


