
Valorile bisericii verticale 

Valorile unei biserici nu sunt doar sloganuri inscripţionate public sau afirmaţii 
teoretice. Ele trebuie să se manifeste practic în viaţa membrilor acelei biserici. 
De aceea, vă propunem – vouă, membrilor bisericii noastre, atât o analiză, cât 
şi o provocare prin prisma valorilor bisericii verticale.

BIBLIA – Cum stai cu cititul Scripturii? De ce e greu să fii consecvent în citirea 
Bibliei? Ai fi dispus să începi alături de alţi membri din grupul tău mic un 
program de citire zilnică a Scripturii? 

SLUJIREA – Eşti implicat într-o slujire? Dacă nu, în ce slujire crezi că te-ai 
potrivi? Întreabă-i şi pe ceilalţi membri ai grupului, unde te văd ei implicat. Şi 
apoi propune-ţi un termen până când veţi vorbi cu coordonatorul acelei 
lucrări. 

EVANGHELIZAREA – Gândeşte-te la un nume pentru care să începeţi în grup 
să vă rugaţi, şi căruia ai vrea să-i mărturiseşti Evanghelia până în Decembrie.

MULTIPLICAREA – se referă şi la mentorarea altor credincioşi. De ce e 
importantă mentorarea? Tu ai avut un mentor? Dacă da, cum te-a ajutat? Te 
poţi gândi la cineva de care ai vrea să te apropii şi să îl mentorezi în această 
toamnă?

GENEROZITATEA – Banii sunt întotdeauna un subiect sensibil, dar atât de 
important – chiar şi în Împărăţia lui Dumnezeu. Isus a vorbit mai mult despre 
bani decât despre cer şi iad, fiindcă a ştiut că banul poate fi un termometru 
spiritual al inimii credinciosului. Cum stai cu zeciuiala şi cum i-ai explica unui 
alt credincios reticent importanţa ei? 

Gândiţi-vă, ca şi grup, la un proiect de ajutorare în care să vă implicaţi în 
această toamnă – poate fi un «one time event» sau ceva regulat (lunar sau 
bilunar). La timpul de Dare de Socoteală – Vă rugăm să întrebaţi membrii 
grupului dacă au început să citească cu biserica Scriptura (Planul de citire). 
Întrebaţi, de asemenea, dacă au un gând sau o idee prin care le-a vorbit 
Domnul din aceste capitole din Evanghelia lui Luca.

„



16 septembrie
1. Ai avut un timp zilnic de rugăciune şi citire

a Cuvântului lui Dumnezeu?
(2 Timotei 3:16-17)

8. Prin ce forme te-ai închinat personal
lui Dumnezeu în ultima săptămână?

Creşti în închinarea ta faţă de Cristos?
(1 Corinteni 10:31)

23 septembrie
2. Trebuie să ierţi sau să fii iertat de cineva 

Din familie,
din comunitate sau societate?

(Coloseni 3:13)

9. Cum a fost mărturia ta în această săptămână?
Au existat momente în care nu L-ai onorat

şi glorificat pe Domnul între colegii,
vecinii şi prietenii tăi? 

(Efeseni 5:8)

30 septembrie
20. Eşti prezent alături de fraţii tăi la orele de 

rugăciune 
(miercuri şi duminică), pentru a susţine biserica 

în lupta spirituală 
în care se află? Dacă nu, de ce?

(Efeseni 6:18)

In 7 oct nu au fost întrebări

14 octombrie
7. Ai grijă de tine din punct de vedere fizic?
Cum sunt obiceiurile tale în ceea ce priveşte 

hrana, 
odihna şi mişcarea?

(1 Corinteni 6:19)

  Separaţi-vă în două grupuri (bărbaţi şi femei), 
apoi răspundeţi:

3. Cum ţi-ai îndeplinit datoria de a manifesta 
dragoste

şi respect faţă de soţul/soţia ta în această 
săptămână? 

Creşti în acest aspect?
(Efeseni 5:23-25)

În 21 octombrie nu au fost întrebări
 - săpt. Altfel

28 octombrie
4. Ai profitat de oportunitatea de a-L mărturisi

pe Cristos în ultima săptămână?
(Matei 28:19-20)

 
10. Cât de sănătoase sunt relaţiile tale de 

familie? 
Cum este relaţia cu tatăl tău, cu mama ta, 

cu fraţii răi, cu surorile tale şi cu familia lărgită
(Romani 12:18)

4 noiembrie
5, Cum te-ai implicat în slujirea bisericii, a lui 

Cristos 
sau a aproapelui tău, în ultimele săptămâni?

(Galateni 5:13; Matei 5:44)

 
11.Există ceva în viaţa ta care are stăpânire peste 

tine şi care poate deveni un idol?
(1 Corinteni 6:12)

11 noiembrie
14. Ţi-ai păzit ochii, mintea şi trupul de orice 

sursă
şi ocazie de păcătuire (virtuală sau reală)?

(Matei 5:29, 30; Iov 31:1; Romani 12:1 )

2 decembrie
12. Ți-ai îndeplinit responsabilităţile la 

serviciu,
la şcoală, în societate şi acasă într-un mod

care Îl onorează pe Domnul?
(Coloseni 3:23)

9 decembrie
1. Ai avut un timp zilnic de rugăciune şi citire

a Cuvântului lui Dumnezeu?
(2 Timotei 3:16, 17)

3 februarie 2019
20. Eşti prezent alături de fraţii tăi la orele de 

rugăciune 
(miercuri şi duminică), pentru a susţine 

biserica 
În lupta spirituală în care se află? Dacă nu, de 

ce?
(Efeseni 6:18)

17 februarie 2019
4. Ai profitat de oportunitatea de a-L mărturisi

pe Cristos în ultima săptămână?
(Matei 28:19-20)

24 februarie 2019
10. Cât de sănătoase sunt relaţiile tale de 

familie? 
Cum este relaţia cu tatăl tău, cu mama ta, 

cu fraţii răi, cu surorile tale şi cu familia lărgită
(Romani 12:18)

3 martie 2019
9. Cum a fost mărturia ta în această 

săptămână?
Au existat momente în care nu L-ai onorat

şi glorificat pe Domnul între colegii,
vecinii şi prietenii tăi? 

(Efeseni 5:8)

În 10 martie nu au fost întrebări

17 martie 2019
15. Porţi în inima ta amărăciune, invidie, 

gelozie, 
resentimente, mânie sau neiertare faţă de 

cineva 
din familie, grup mic sau societate?
Eşti gata să-I ceri iertare Domnului?

(Efeseni 4:31; Evrei 12:15)

22 martie 2019
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