
 

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

Rezumatul Studiului 10 - Isus câştiga încrederea oamenilor 
 
A   CE ESTE ÎNCREDEREA 
 Oamenii se încredeau în Isus deoarece vedeau un angajament ferm şi solid din partea 

Sa. 
 Cuvântul «încredere» este strâns legat de a crede, de a avea credinţă. 
 A câştiga încrederea oamenilor implică a fi noi înşine demni de încredere, adică, a fi 

persoane credibile, care oferă siguranţă şi fidelitate. 
B   SLĂBICIUNI ALE ÎNCREDERII UMANE 
 În Biblie, încrederea este legată de Dumnezeu însuşi. El este singurul în care se poate 

avea încredere deplină. 
 Cu toate acestea, când se vorbeşte de încrederea în oameni, aproape totdeauna se 

folosesc termeni negativi (de ex. Mica 7:5). 
 Văzând exemplul lui Israel şi al bisericii creştine, putem înţelege că nu prea suntem 

demni de încredere. Omul este prea imperfect, prea păcătos (1 Cor. 5:1). 
 Cum să fim demni de încredere? Când, pentru lucrarea noastră în folosul comunităţii, 

oamenii încep să se bazeze pe noi, trebuie să le îndreptăm atenţia asupra lui Isus, 
singurul demn de încredere. 

C  CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII LIDERILOR 
 În Biblie găsim exemple de persoane care au relaţionat cu lideri păgâni: 

̶ Iosif. Fapte 7:10. 
̶ Daniel. Daniel 6:3. 
̶ Ezra. Ezra 7:6. 

 Câştigând favoarea liderilor au obţinut un „capital social”, mulţumită căruia au fost de 
un mare ajutor comunităţii. 

D  CUM SĂ FOLOSIM ÎNCREDEREA LIDERILOR 
 Foarte greu poate o biserică să realizeze o lucrare de anvergură în favoarea comunităţii 

cu limitatele resurse economice pe care le posedă. 
 Acolo intervine „capitalul social” obţinut din relaţiile cu conducătorii seculari. 
 Întrebându-i despre nevoile comunităţii, căutând sfatul lor şi acţionând în consecinţă, 

ei însuşi se vor îngriji de mijloacele necesare pentru înaintarea lucrării sociale în 
favoarea comunităţii. 

 Totuşi, totdeauna există limite pe care trebuie să le stabilim în aceste relaţii. Biserica 
nu trebuie niciodată să ajungă să îşi compromită principiile. 

E  CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII OAMENILOR 
 Biserica Adventistă are un adevăr biblic care trebuie împărtăşit lumii. Dar, din 

nefericire, oamenii nu sunt interesaţi să asculte acest mesaj. 
 În aceste ultime zile, Dumnezeu a pus la dispoziţie un mijloc eficient pentru ca biserica 

să poată câştiga încrederea oamenilor şi a naşte în ei dorinţa de a cunoaşte mai mult 
despre adevărul pe care îl proclamăm. Acest mijloc este mesajul sănătăţii, mâna 
dreaptă a mesajului de mântuire. 

 Ce s-ar întâmpla dacă bisericile noastre locale ar dispărea? Comunitatea le-ar simţi 
lipsa? Suntem utili, ca şi biserică, oamenilor care ne înconjoară? 


