
Rezumatul Studiului 9 - Slujirea nevoiaşilor în biserica Noului
Testament

A Slujirea în interiorul bisericii
 Cei ce aveau din belşug împărţeau cu cei ce nu aveau nimic şi astfel nu erau oameni

nevoiaşi.
 După  o  vreme,  distribuirea  ajutoarelor  pentru  nevoiaşi  s-a  complicat,  astfel  că

biserica a numit şapte diaconi care să se ocupe de aspectul acesta.
 Acest sistem de ajutorare nu a dăinuit în alte comunităţi creştine aparte de cea din

Ierusalim, dar a pus fundaţia pentru grija faţă de cei din jur.
B Slujirea în afara bisericii

 Cetatea Iope a fost mult binecuvântată prin lucrarea de slujire a unei femei creştine
numită Dorca.

 Ea făcea haine pentru cei în nevoie. De asemenea, aceasta dona pentru satisfacerea
nevoilor celor săraci.

 Dorca nu s-a rezumat doar la  ajutorarea membrilor bisericii,  ci  a tuturor celor  ce
aveau nevoie de ajutor.

 Ajutorarea altruistă a celorlalţi nu este uşoară. O viaţă de slujire necesită sacrificiu de
sine, însă impactul avut asupra vieţii celorlalţi poate avea consecinţe eterne.

C Slujirea în alte congregaţii
 Pe lângă propunerile doctrinale ale adunării de la Ierusalim, lui Pavel i s-a cerut să

înveţe neamurile să se îngrijească de săraci (Galateni 2:10).
 Când  biserica  din  Ierusalim  a  suferit  de  foamete,  Pavel  a  sugerat  bisericilor

neamurilor să strângă o colectă pentru ajutorarea ei.
 Bisericile locale trebuie să furnizeze ajutoare şi pentru nevoile altor congregaţii, nu

numai nevoilor lor.
D Slujirea ca formă de viaţă:

 Pavel – despre slujire.
— În Romani 12, Pavel învaţă cum trebuie să trăim şi cum să ne raportăm faţă de alţii

„ca o jertfă vie” (v. 1) şi cum trebuie să relaţionăm cu ceilalţi
 Iacov – despre slujire.

— Iacov a fost fratele lui Isus şi unul dintre stâlpii bisericii (Galateni 2:9). Locuitorii
Ierusalimului l-au considerat un sfânt şi un om drept.

— El ne-a învăţat cum să slujim celorlalţi în epistola sa.
— Slujirea noastră este rezultatul vizibil al credinţei noastre (2:14-17).
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