DOCTRINA SOCIALA A BISERICII
Class notes
Father Give me wisdom.
Luca 10:25-37 “Pilda Samariteanului”
Preot – cel din conducere
Levit – care slujea in templu
Samariteanul – cel din jur
Oamenii religiosi vor sa stie regulile pe care trebuie sa le urmeze.
Theo – Dumnezeu
Logie – a te gandi, sa te gandesti ganduri care merita despre Dumnezeu. Nu este
intotdeauna usor san e iubim aproapele. Legea aceasta nu este doar teorie, este practica.
De la pagina 10, cartile de citit.
Misiunea bisericii
Pag 1
Noi suntem responsabili de lumea in care traim. Nu ni s-a retras aceasta responsabilitate
dupa caderea in pacat.
Evanghelizarea, Plantarea, Instruirea, Atingerea (ca lucruri fizice pentru oameni) – 4
stalpi ai AG.
Sunt multe exprimari ale Imparatiei lui Dumnezeu in Romania. Daca o biserica vrea sa
aiba success trebuie sa fie condusa bine.
Pag 3
Daca vrei sa ii ajuti pe oameni trebuie sa ai o viziune sis a iti asumi riscul.
Oamenii sunt resursele!!! Trebuie sa-i instruiesti si sa-i echipezi pentru a face ceva. A
lucra in societate trebuie sa fie relevant.
Pag 5 Imparatia lui Dumnezeu schimba lucrurile (oameni, orase, tari)
Penticostal – a trai sub controlul Duhului Sfant.
Biserica a fost conectata la Imparatia lui Dumnezeu prin Duhul Sfant. Mintea lui
Dumnezeu este in legatura cu Biserica Universala.
Noi suntem in Imparatie dar in lume sunt probleme. Ucenicii credeau ca vor scapa de
Imperiul Roman inainte de Ziua Domnului is nu va mai fi boala, probleme. Dar Isus era
alaturi de Romani in Galilea si spune “Imparatia lui Dumnezeu este aici”. Timp de 3 ani
i-a invatat asta dar tot nu au inteles. El a spus asta pt ca El era aici.
Cand va veni Isus, se vor intampla lucrurile din casuta 3. Imparatia a venit dar nu este pe
deplin aici, va fi doar cand Isus va reveni.

Noi nu trebuie sa acceptam nedreptatea, boala, etc. pt ca Imparatia lui Dumnezeu este
aici. Putem face ceva. Noi trebuie sa fim radicali.
Noi ne uitam la tv si vedem problemele oamenilor si credem ca este treaba altora sa le
rezolve.
Ca sa intelegem Imparatia lui Dumnezeu trebuie sa vedem ce putem face pentru cei in
nevoie, pt. saraci.
Biserica din Romania trebuie sa se schimbe odata cu Romania. Evanghelicii sunt cei care
cred in nasterea din nou.

