LEGĂMÂNTUL DE MEMBRALITATE

Efeseni 4:3 ”şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

Mă dedic a cultiva părtășia în biserică prin respectarea următoarele principii:
1. Cred și respect învățătura Bibliei: cred că întreaga Biblie este Cuvântul inspirat al lui
Dumnezeu și autoritatea supremă în viața mea, precum și în viața bisericii.
(2 Timotei 3:16 ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…”)
2. Voi respectarea Constituția acestei biserici, ca set de rânduieli care guvernează viața
bisericii.
(2 Timotei 1:13 ”Dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu
credința și dragostea care este în Hristos Isus.”)
3. Smerenie în relațiile cu alții:
- îmi voi recunoaște slăbiciunile și voi fi deschis pentru corectarea lor;
- voi manifesta răbdare și îngăduință pentru slăbiciunile celorlalți;
(1 Petru 5:5/b ”Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”; vezi și Filipeni 2:3-4; Matei 18:15-17)
4. Curtoazie:
- voi respecta diferențele de opinii dintre noi;
- voi lua în considerare părerile și sentimentele altora, conform Scripturii;
- voi fi înțelegător față de ceilalți;
(Romani 15:2; ”Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” ;
vezi și 12:10)
5 - Confidențialitate:
- nu voi face public lucrurile confidențiale;
- nu voi implica în probleme confidențiale decât pe cei care sunt angajați deja în problema
respectivă și liderii spirituali ai bisericii însărcinați cu consilierea;
(Matei 18:15-17 ”Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur.
Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi,
pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte
de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi
ca un vameş.” )
- nu voi bârfi pe nimeni și nu voi asculta când alții bârfesc, cerându-le să se oprească din astfel de
practici
(Iacov 4:11 ”Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă
pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al
Legii, ci judecător”; vezi și Proverbe 16:28 )
6. Compasiune:
- voi sprijini pe alții în ce privește nevoile spirituale și materiale;
(Galateni 6:2 ”Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos”); vezi și
Iacov 2:15-16)

7. Pace și bună înțelegere:
- mă angajez să nu creez discordii și certuri între mine și ceilalți membrii și să mustru pe cei ce
produc astfel de stări.
(1 Corinteni 3:3/b ”În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti
şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? ”; vezi și Iacov 3:14-15; Filipeni 2:3; Galateni 5:19-21)
8. Respect față de slujitori:
- mă angajez să respect pe cei ce slujesc în Casa Domnului la toate nivelele: păstori, învățători,
evangheliști, cârmuitori și pe oricine este chemat la slujire în orice capacitate.
(1 Tesaloniceni 5:12-13 ”Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă
cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării
lor. Trăiţi în pace între voi.”)
9. Prezență și seriozitate:
- Mă angajez să frecventez serviciile divine de închinare în mod regulat, cu excepția cazurilor de
forță majoră;
- mă angajez să las la o parte comoditatea, lenea și indispoziția și să particip la părtășia cu ceilalți
credincioși ai bisericii;
( Fapte 2:46/a ”Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi…” vezi și Evrei 10:25/a
10. Dărnicia:
Mă angajez să dărui sacrificial și de bună voie pentru lucrarea Domnului, în primul rând pentru
biserica din care fac parte și apoi pentru alte lucrări caritabile. (2 Corinteni 9:6-7 ”Să ştiţi: cine
seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a
hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte
Dumnezeu.”; vezi și 1 Corinteni 16:2; 2 Corinteni 8:1-3)
11. Sinceritate față de alții:
- mă voi strădui să împărtășesc sentimentele mele reale față de alții și voi spune adevărul în
dragoste.
(Efeseni 4:15 ”ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem
la Cel ce este Capul, Hristos.”; vezi și Galateni 6:1; Matei 5:23-24).
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