
 

a4ro06s2                                                                                                                                             © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  

 

1 

 

Slujitor într-o biserică nou-testamentală 
Textul de bază: 1 Timotei 3:1-13 

 

Situaţii diferite – în biserici diferite 
• În nordul Germaniei există o biserică nou-testamentală cu mulţi milionari 
• Ea este ataşată unui azil de bătrân creştin, şi acolo locuiesc numai bogaţii 
• Ar fi o greşeală dacă am pretinde dela ei ca să se ocupe mai mult de tineret 
• În sudul Germaniei există o biserică nou-teastamentala unde se adună în 

fiecare duminecă aproape 500 de musafiri la serviciile divine 
• Nici 20 din ei sunt peste 70 de ani 
• Dar această biserică are peste 100 de tineri şi peste 130 de copii 
• Ar fi o greşeală dacă am pretinde dela ei ca să se ocupe mai mult de bătrâni 
Situaţia locală pretinde o conducere corăspunzătoare 
• Aşa de diferite cum sunt necesităţiile, aşa de diferite sunt şi funcţiile 
 

Conducerea bisericii nou-testamentale 
Tit 1:5şi7 
Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, şi să 
aşezi presbiteri (Sau: bătrâni) în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: ... 
Căci episcopul (Sau: priveghetor.), ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să 
fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios ... 

• În două versete biblice găsim patru definiţii sau titluri 
• Dar de un pastor după înţelesul nostru de astăzi nu este vorba 
• Tema aceasta trebuie studiată în detaliu cu o altă ocazie 
 

Colaboratorii nu au titluri ci funcţii 

 
• In versetele care urmează avem trei instanţe în biserica din Ierusalim 
• Apostoli, mulţimea ucenicilor şi dunarea 

Faptele Apostolilor 6:2-6 
Cei doisprezece (apostoli) au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: ,,Nu 
este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la 
mese. Deaceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, 
plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta. 
Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” 
Vorbirea aceasta a plăcut întregei adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin 



 

a4ro06s2                                                                                                                                             © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  

 

2 

de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, 
pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea 
apostolilor, cari, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. 
 

Ordinea după care se stabilesc slujitorii: 
• Alegerea în formă democratică nu are ce căuta într-o biserică nou-testamentală 
• Dacă Apostolii simt necesitatea de colaboratori într-o anumită problemă atunci 

caută şi stabilesc colaboratorii din rândul celor în apropierea lui Isus 
1 Timotei 3:10 
Trebuiesc cercetaţi întâi, şi numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 
Romani 16:1 
Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă (Sau: slujitoare.) 
a Bisericii din Chencrea; 

• Apostolii cer acordarea din partea bisericii pentru propunerile lor  
• Numărul lor depinde de sarcinile care trebuie acoperite în biserică 
• S-a arătat ca o binecuvântare dacă cei aleşi au fost deja un anumit timp în 

această funcţie 
•    Biserica confirmă prin Binecuvântare propunerea Apostolilori 
 
Titlul slujitorului 

Filipeni 1:1 
Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Cristos, către toţi sfinţii în Cristos Isus, 
cari sunt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii. 
1 Timotei 3:8-9, şi 12 
Diaconii, deasemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de 
mult vin, nu doritori de câştig mârşav: ci să păstreze taina credinţei într-un 
cuget curat. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste, şi să ştie să-şi 
cârmuiască bine copiii şi casele lor. 

• În biblie se vorbeşte de diaconii în plural 
• Cuvântul « diaconas » vine dela cuvântul « serv », « de a servi », dar şi « cei 

care merg prin praf » 
 

Pretenţiile biblice a unui slujitor / diacon 

 
Smerenie, modestie faţă de răspunderea primită 
• Pentru conducătorii lumeşti, smerenia sau modestiea sunt un obstacol 
• Ei caută cu toate ocaziile să-şi măreasca autoritatea şi stima 
• Pentru un diacon, astfel de intenţii nu au ce căuta în gândirea lui 
• Isus, Domnul nostru a practicat în viaţa Lui pe acest pământ smerenia 
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Matei 20 :28 
Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi 
să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. 

• Există o mare primejdie pentru cei, care nu o iau prea serios cu modestia 
• Prea repede cade într-o situaţie de îngâmfare şi aroganţă 
 
Integrare şi încredere 
• În Dumnezeu putem avea încredere 

Evrei 13:6 
Aşa că putem zice plini de încredere: ,,Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 
teme: ce mi-ar putea face omul?” 

• Încrederea aceasta trebuie să aibă diaconul şi în colaboratorii lui 
• Dar pentru aceasta întâi diaconul trebuie să trăiască o viaţă credincioasă 
• Numai exemplul lui bun şi smerit poate cimenta o încredere reciprocă 
• Vorbele nu ajung, dacă viaţa lui nu corăspunde 
 
Puterea autoritară a unui diacon nu rezultă din poziţia lui 
• Autoritatea unui diacon nu rezultă din mulţimea darurilor pe care le are 
• Nici din felul lui talentat, cum le prezintă şi cum le pratică 
• Puterea autorităţii lui constă dintr-o legătură strânsă cu Domnul Isus 

Efeseni 6:10 
Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 

• Prin Duhul Sfânt 
Ioan 14:26 
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-
am spus Eu. 
 

Dorinţa de a învăţa şi îndruma pe alţii 
• Ţelul fiecărui diacon trebuie să fie înstruirea celor talentaţi pentru a putea 

prelua la timpul lor potrivit răspundere 
• Un patron a spus odată: „Dacă angajăm numai oameni care sunt în capacitatea 

lor mai mici decât noi o să fim în câţiva ani o firmă cu pitici” 
• Este sarcina diaconului, să le înstrueze, să le încurajeze şi să le motiveze 
 
Un serv pentru ceice nu cunosc pe Isus ca Mântuitor 
• Isus a demonstrat atitudinea aceasta faţă de ucenicii Săi, spălându-I picioarele 

Ioan 13:12-14 
Dupăce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăş la masă şi 
le-a zis: ,,Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi ,Învăţătorul şi 
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Domnul`, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul 
vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele 
unii altora. 

• Câteodată pretenţiile noastre nu sunt conforme cu planurile lui Dumnezeu 
• Şi ne vin greu să le acceptăm 
• Isus în grădina Ghetsimani S-ar fi putut scula şi renunţa la cruce, dar a rămas 

Luca 22 :41-42 
Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, şi a 
început să Se roage, zicând: ,,Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta 
dela Mine! Totuş, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” 

 
O viziune comună pentru biserica locală 
• Viziunile personale nu corăspund în totdeauna cu cele a colectivului de 

conducere a bisericii 
• Educaţia noastră, tradiţia bisericii băştinaşe cât şi pastori ca idol pot fi de o 

mare piedecă de a găsi o omogenitate spirituală binecuvântată în biserică 
• Duhul Sfânt poate pune pe diferite biserici şi diferite priorităţi 
• Şi diferenţele acestea nu se arată numai între bisericile locale ci şi prin 

aşezarea lor în alte ţări 
 
O viaţă de rugăciune şi de mulţumire 
• Noi nu putem afla Voia Domnului nostru Isus Cristos, dacă nu stăm în 

permanentă legătură cu El 
• Petru, care a primit o mare sarcină: să zidească Biserica Domnului, a fost 

pregătit prin Rugăciunile Domnului nostru Isus Cristos 
• Şi acţiunile Lui Isus în timpul şederii pe acest pământ au fost pregătite în 

Rugăciune, în convorbire cu Tatăl Său Ceresc 
• Prin Rugăciune putem spune toate problemele bisericii noastre Domnului 
• Şi Domnul Ne va binecuvânta prin Duhul Său Sfânt 
• Aici aflii şi cea mai importantă poruncă dată de Isus uceniciilot Săi: 

Marcu 12:30-31 
‚Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, 
cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi. Iar a doua 
este următoarea: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` Nu este altă 
poruncă mai mare decât acestea.                  
                                              
 
                                            Amin 


