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DEV 10PN Conducerea Bisericii (Administrare) 

 

Sesiunea 10: Conducerea Bisericii (Administrare) 

În această sesiune, veți descoperi ce spune Biblia despre rolul nostru de administratori ai 
bunurilor lui Dumnezeu.  

Inima unui conducător 

1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? În ce fel pui în aplicare rămânerea prin intermediul 
Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie? 

2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare? 
3. Ce conflict nerezolvat ai? 
4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere? 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la 
țelurile stabilite la ultima întâlnire. 

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții 

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager 
[ascute] pe semenul său.” (NTLR)  

1. Ce merge bine? 
2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți? 
3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului? 
4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup? 
5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună? 
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Studiu biblic de explorare: Administrarea 

Secțiunea 1: Dumnezeu deține, noi administrăm  

Dumnezeu deține totul: Geneza 1:1; Psalmi 24:1-2, Psalmi 50:9-12; Romani 11:33-36  

Noi nu deținem nimic: Iov 1:21; 1 Timotei 6:6-7; Romani 11:33-36  

Dumnezeu se așteaptă să-I fie administrate bunurile: Luca 19:11-26; Matei 24:45-51  

Dumnezeu ne va ține la socoteală: 1 Corinteni 3:12-15; 2 Corinteni 5:9-10  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 

Rezumat:  

 

 
Secțiunea 2: Domenii de administare  

O stare de mulțumire pentru ceea ce avem: 1 Timotei 6:8-10; Filipeni 4:10-13; 1 Timotei 
6:17-19  

Credincioși pentru a ne folosi darurile și abilitățile: 1 Corinteni 4:1-5; Romani 12:6-8; 1 
Tesaloniceni 2:4  

Administrarea banilor: Deuteronom 8:17-18; Matei 6:19-21; Luca 16:10-12; 2 Corinteni 8:1-
5, 13-15  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 

 
Rezumat:  

1. Administratorii sunt recunoscători și mulțumiți  

Mulțumirea vine din perspectiva faptului că avem încredere în Dumnezeu și realizăm că El 
deține totul. Dacă îmi displace ce au alții sau mă plâng de ceea ce am eu, nu sunt un 
administrator credincios. Pavel ne îndeamnă să ne coborâm așteptările, să fim fericiți cu 
lucrurile de primă necesitate ale vieții (1 TImotei 6:8). Ar trebui să apreciem ceea ce ne-a 
oferit Dumnezeu.  

2. Administratorii dau de bunăvoie  

Faptul că știm că Dumnezeu deține totul (Psalmi 24:1-2) și că El a promis că va avea grijă de 
nevoile noastre (Matei 6:33) ne eliberează, astfel încât să fim niște persoane care dăruiesc 
de bunăvoie și care sunt generoase față de alții.  
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3. Administratorii pot să se bucure de binecuvântări  

Dumnezeu se îngrijește de noi și se așteaptă să ne bucurăm de ceea ce ne oferă (1 Timotei 
6:17-19)  

4. Administratorii înțeleg că munca este un dar  

Dumnezeu ne asigură atât capacitatea de a munci, cât și ocazia de a munci. (Deuteronom 
8:17-18)  

 

 

 

Pregătirea pentru misiune 

Evaluați următoarele trei domenii și faceți un plan pentru cum puteți să evoluați:  

Bani  

Cum sunt colectați banii în biserica ta sau în părtășia din care faci parte? Cine îi ține? Cine 
decide cum sunt folosiți? Cum se țin la socoteală? Este procesul transparent?  

Acordați-vă unii altora feedback și faceți observații despre cum să vă îmbunătățiți procesul 
financiar.  

 

 

 

 

Daruri și abilități  

Li se oferă ocazii membrilor din biserica voastră sau din părtășia voastră de a sluji în 
domeniile în care au daruri?  

Cum ar putea fi folosite darurile oamenilor chiar și mai eficient?  

Ce veți face după instruire pentru a vă îmbunătăți modul în care administrați și sunteți ținuti 
la socoteală pentru resursele pe care vi le-a dat Dumnezeu vouă și bisericilor și părtășiilor din 
care faceți parte?  
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Mulțumire  

Cum apreciezi starea ta de mulțumire în privința venitului pe care îl obții? Dar în privința 
posesiunilor tale? Te lupți cu invidia?  

 

 

 

 

 

 

Eu voi_________ până_________  

 


