
 

Studiu Biblic, Trim. III, 2016 – Rolul bisericii în societate 

Rezumatul Studiului 6 - Isus interacţiona cu oamenii 
 
A METODA LUI HRISTOS. 
 (1) Mântuitorul Se apropia de oamenii ca unul care le dorea binele + (2) Îşi arăta 

compasiunea faţă de ei + (3) Se îngrijea de nevoile lor = Câştiga încrederea oamenilor; 
 Atunci le spunea: Urmează-mă! 

B CĂUTÂND PE CEL PIERDUT. 
 Când Isus a fot acuzat că îi primeşte pe păcătoşi (Luca 15:2), a povestit trei parabole 

pentru a ilustra dragostea lui Dumnezeu şi interesul Său pentru mântuirea fiecăruia 
din noi: 
— Oaia pierdută şi găsită (Luca 15:3-7) 
— Drahma (leul) pierdută şi găsită (Luca 15:8-10) 
— Fiul pierdut şi găsit (Luca 15:11-32) 

 Fie că mergea direct să îl caute pe păcătos (ca în cazul femeii samaritence) sau acesta 
Îl căuta (precum Zacheu), Isus nu pierdea nici o ocazie pentru ca păcătoşii să găsească 
drumul spre mântuire. 

C MÂNCÂND CU PĂCĂTOȘII. 
 Când fariseii I-au reproşat că mănâncă cu păcătoşii, Isus a trebuit să le arate 

păcătoşilor din Israel un principiu de bază al credinţei iudaice: «Căci bunătate voiesc, 
nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot!» (Osea 6:6). 

 Formele şi ceremoniile nu pot fi mai importante decât modul în care îi tratăm pe 
ceilalţi. 

 Pentru a reuşi acest lucru trebuie să fim umili şi să lăsăm Duhul Sfânt să ne ajute să 
fim buni cu cei care rănesc. 

D AMESTECAREA ÎNŢELEAPTĂ. 
 Când poporul lui Dumnezeu s-a amestecat cu lumea în trecut, a sfârşit prin a participa 

la păcatele ei (Numeri 25:1-3). 
 Pe de altă parte, ce bine ne facem nouă înşine dacă ne ascundem de ei pentru a nu fi 

contaminaţi de obiceiurile lor? 
 În prieteniile noastre cu cei necredincioşi trebuie să fim conştienţi în orice vreme de 

limitele pe care nu trebuie să le depăşim. 
 Duhul Sfânt ne va ajuta să găsim punctele comune care să ne ajute să relaţionăm cu ei 

fără a renunţa la principiile noastre. 
E „ÎN MIJLOCUL UNUI NEAM TICĂLOS” Filipeni 2:13-15. 
 Suntem chemaţi să fim luminători care-i conduc pe alţii la cunoaşterea lui Dumnezeu. 

Acest lucru nu se obţine dacă ne închidem în noi înşine. 
 Care din aceste biserici consideri că îşi îndeplineşte mai bine misiunea? 

— Biserica ÎN comunitate. Slujeşte propriilor membri fără să se amestece cu 
comunitatea. 

— Biserica ÎNSPRE comunitate. Oferă comunităţii ceea ce acesta nu are nevoie. Riscă 
să se înşele cu privire la nevoile ei. 

— Biserica CU comunitatea. Analizează nevoile comunităţii şi se sfătuieşte cu aceasta 
cu privire la modul de a le satisface. 

 


