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DESPRE AUTOR 
 

Alexander Strauch și soția sa locuiesc în Littleton, Colo-

rado, în apropierea celor patru fiice căsătorite ale dânșilor. Ale-

xander Strauch este un învățător abil și prezbiter în biserica din 

Littleton, unde a slujit vreme de peste 40 de ani. Alte scrieri ale 

dânsului sunt: The New Testament Deacon: The Church’s Minis-

try of Mercy, Meetings That Work, Agape Leadership, Men and 

Women: Equal Yet Different, Leading With Love, și The Hospita-

lity Commands. 

 

“Dl. Strauch a adus o contribuție deosebită la subiectul 

conducerii prin prezbiteri. Sunt sigur că va fi de ajutor multora” - 

John MacArthur, Jr. 

 

“În sfârșit, avem un studiu biblic aprofundat pe tema ba-

zelor biblice ale conducerii bisericii, și în special cu privire la func-

țiile și lucrarea prezbiterilor! Acest studiu croiește un drum prin 

secolele de tradiție în conducerea bisericii și ne duce înapoi la pros-

pețimea modelului original dat de Însuși Domnul Isus. Bisericile 

nou înființate vor descoperi în el un ghid valoros pentru o funcțio-

nare eficientă, în timp ce bisericile mai vechi vor avea în el o sursă 

de încredere în corectarea greșelilor în materie” - Ray Stedman 
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“…va sluji ca un text excelent pentru studiul conducerii 

prin prezbiteri atât pentru bărbații mai tineri cât și pentru cei mai 

în vârstă, care sunt interesați de această slujire. Strauch este un 

om cu daruri și experiență, motiv pentru care sunt bucuros de lu-

crarea sa” - S. Lewis Johnson (fost profesor la Dallas Theologi-

cal Seminary, în cadrul reviziei sale la cartea Conducerea Biblică 

a Bisericii) 

 

“Prezbiterii noștri au parcurs de două ori lucrarea Condu-

cerea Biblică a Bisericii și ghidul la aceasta. A fost cea mai bună 

investiție de timp în ultimii douăzeci de ani de când sunt în 

această biserică. Ne-a ajutat să vedem scopurile pentru care exis-

tăm și cum trebuie să funcționăm după voia lui Dumnezeu ca bi-

serică. Conducerea Biblică a Bisericii este o lucrare deosebită și o 

expunere profund biblică a subiectului conducerii de tip prezbite-

rian” - Bryce Jessup (președinte la San Jose Christian College) 

 

“O resursă foarte utilă pentru prezentarea adevărului No-

ului Testament cu privire la prezbiteri și biserica locală. Clară, să-

nătoasă doctrinar și extrem de importantă. O recomandăm.” - Re-

vista Reformation & Revival   
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1 
PROBLEMA 

 

 

În timp ce participam la un concert de muzică sa-

cră, am primit o lecție pătrunzătoare de eclesiologie1. Pe 

când mă plimbam prin foaierul principal al bisericii unde 

avea loc concertul, am observat imediat fotografiile și nu-

mele pastorului senior și ale colaboratorilor așezate sub 

forma unei piramide, în spatele unei vitrine. Fotografia 

pastorului senior era așezată prima, în partea de sus, apoi 

pe al doilea rând erau fotografiile celor trei pastori asoci-

ați, iar fotografiile restului celor care slujeau la biserică 

completau partea de jos a piramidei. Continuând plimba-

rea prin clădirea bisericii, am mers printr-un hol lateral, 

unde am observat o altă vitrină unde erau fotografiile și 

numele prezbiterilor bisericii. M-am gândit imediat, Ce 

ilustrație excelentă a felului cum prezbiterii bisericii au fost 
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puși deoparte, într-o locație greu vizibilă în clădirea bisericii! 

Acest lucru este destul de diferit față de modelul biblic al 

prezbiterilor din Noul Testament. 

Prima mea întâlnire cu prezbiterii bisericii s-a pe-

trecut când eram tânăr și mă pregăteam pentru întâlnirea 

de confirmare. În decursul orelor de confirmare, i-am pre-

zentat predicatorului de la biserica mea despre felul cum 

am fost convertit la Hristos, moment care se petrecuse în 

vara anului anterior, cu prilejul taberei biblice. El a fost 

atât de intrigat de mărturia plină de tinerețe și exuberantă 

a întoarcerii mele la Hristos, încât mi-a cerut să o prezint 

și prezbiterilor bisericii. Așa că m-am întâlnit cu prezbite-

rii și le-am povestit despre relația mea nouă cu Isus Hris-

tos. Au stat acolo fără să spună un cuvânt, privindu-mă 

total derutați. Am fost întristat de reacția lor, pentru că 

mi-am dat seama că ei nu pricepuseră ce le spuneam eu. 

Acea experiență m-a determinat să am destul de puțină 

încredere în prezbiteri sau în biserică. 

Următoarea mea întâlnire cu prezbiteri de biserică 

a fost, totuși, total diferită. Pe când mergeam la facultate, 

fiind departe de casă, am fost invitat la o biserică unde era 

predicată și practicată conducerea biblică autentică a bi-

sericii. Prezbiterii acestei biserici luau în serios poruncile 

Noului Testament adresate lor de a fi calificați potrivit Bi-

bliei și de a păstori în mod activ turma lui Dumnezeu. Ei 
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asigurau o conducere puternică, o grijă pastorală și o dis-

ciplină în dragoste, dădeau învățătură sănătoasă din Bi-

blie, și duceau vieți smerite, oferind exemple de jertfire în 

trăirea creștină. Drept rezultat, ei erau pe bună dreptate 

prețuiți de biserică. Exemplul înălțător al acestor oameni 

a trezit pentru prima dată în mine un interes pozitiv față 

de subiectul conducerii biblice a bisericii. 

Mai târziu, în timp ce urmam cursurile seminaru-

lui teologic, interesul meu crescând pentru conducerea bi-

sericii a fost puternic provocat. În decursul unei ore pe 

tema structurii bisericii, în care profesorul se împotrivea 

cu încăpățânare oricărei idei privind conducerea prin 

prezbiteri, l-am întrebat pe acesta, „Dar ce veți face cu 

toate pasajele din Scriptură care tratează chestiunea prez-

biterilor?”  

El mi-a răspuns rapid, „Numărul pasajelor privi-

toare la prezbiteri nu înseamnă nimic!”  

N-am avut curajul să o spun cu voce tare, dar în 

clipa aceea m-am gândit, Ei bine, ce ar putea să însemne 

ceva pentru dumneata? Pasajele inexistente privitoare la 

conducerea prin clerici? Această întâmplare, ca și altele ase-

mănătoare, n-au făcut decât să îmi stârnească convinge-

rea crescândă asupra faptului că doctrina privind condu-

cerea prin prezbiteri a bisericii era învățătura biblică pe 
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care majoritatea bisericilor fie o ignorau, fie o interpretau 

greșit. 

După mai mulți ani, mă aflam în situația în care 

pregăteam o serie de predici privind doctrina despre Bise-

rică. Când am ajuns la subiectul conducerii prin prezbi-

teri, am fost șocat să descopăr că nu exista nici o carte 

scrisă specific pe această temă. Existau unele broșuri, ar-

ticole în reviste sau capitole în cadrul anumitor cărți, dar 

nu exista nici o tratare aprofundată a acestui subiect 

dintr-un punct de vedere expozitiv. Lipsa tratării expozi-

tive era greu de crezut, în special când am analizat rolul 

primordial al prezbiterilor ca lideri în primele biserici și 

numărul mare al pasajelor din Scriptură care erau dedi-

cate prezbiterilor. Aceasta a aprins în final dorință mea de 

a scrie o carte pe tema conducerii bisericii prin prezbiteri. 

Eu sunt convins că nici o doctrină a Sfintei Scrip-

turi ar trebui neglijată sau eliminată din practică. Și totuși 

exact asta au făcut multe biserici cu doctrina biblică a con-

ducerii prin prezbiteri. Chiar și în unele din bisericile care 

pretind că practică acest model de conducere, rolul prez-

biterilor a fost redus la acela al unor membri simpli ai co-

mitetelor de biserici, având o implicare temporară, ceea ce 

este exact contrar modelului Noului Testament pentru 

conducerea bisericii. Deși astfel de biserici au un grup de 

prezbiteri, ele nu practică o conducere biblică prin ei. 
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Literalmente sunt zeci de mii de biserici în întreaga 

lume care practică o anume formă de conducere prin prez-

biteri pentru că ele cred că este un model susținut de învă-

țătura biblică2. Din nefericire, din cauza faptului că susți-

nătorii modelului prezbiterian3 au fost atât de slabi în pre-

zentarea adecvată a acestei învățături, încât s-a ajuns să 

existe o mare confuzie sau o gândire nebiblică în legătură 

cu această temă chiar în majoritatea bisericilor conduse 

prin prezbiteri. Există concepții greșite, deformate și per-

sistente despre acest model de conducere, care împiedică 

bisericile să practice o conducere prezbiteriană autentică. 

Acest subiect este prea important pentru biserica locală 

pentru a fi abandonat în confuzie și eroare. 

De aceea, am scris cartea Biblical Eldership: An Ur-

gent Call to Restore Biblical Church Leadership (Conducerea 

Prezbiteriană: o chemare urgentă la întoarcerea la conduce-

rea biblică a bisericii) cu scopul de a repara această confu-

zie îngrozitoare cu privire la conducerea prezbiteriană. 

Această carte este destinată în primul rând bisericilor care 

practică acest model, dar care îi înțeleg în mod greșit ca-

racterul și mandatul biblic adevărat. Această publicație 

sumarizează conținutul cărții mele. Chiar dacă sper că ea 

îți va trezi apetitul pentru a citi întreaga carte, totuși este 

mai important ca ea să te motiveze să studiezi mai mult în 

ce privește învățătura biblică privind rolul și conducerea 



CONDUCEREA BIBLICĂ A BISERICII   |   ALEXANDER STRAUCH 

= 16 = 

prezbiteriană. Fără îndoială că sunt adevăruri prețioase 

care așteaptă să fie descoperite. 
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2 
DEFINIREA CONDUCERII                         

BIBLICE PRIN PREZBITERI 

 

 

În ciuda a tot ceea ce ne comunică învățătura Nou-

lui Testament, doctrina conducerii biblică a bisericii prin 

prezbiteri a fost teribil de greșit înțeleasă. Chiar și biseri-

cile care pretind că sunt conduse de o pluralitate de prez-

biteri au ajuns să redefinească modelul prezbiterian astfel 

încât scopul inițial și noblețea lui au fost eclipsate în prac-

tică de modelul pastorului ordinat și a echipei lui de con-

ducere. Pentru a clarifica modelul conducerii prezbiteri-

ene în lumina practicilor bisericii contemporane, vă voi 

prezenta în cele ce urmează 5 caracteristici distincte ale 

modelului creștin, nou-testamental, de conducere prin 

prezbiteri: conducerea pastorală, conducerea comună, 
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conducerea prin bărbați, conducerea de către credincioși 

care se califică biblic, și conducerea prin slujire. 

A. CONDUCEREA PASTORALĂ 

Atunci când majoritatea creștinilor aud vorbindu-

se despre prezbiterii bisericii, ei se gândesc la comitetul 

oficial al acesteia, la persoane credincioase simple, la oa-

meni influenți din biserica locală, sau la consilierii ori sfă-

tuitorii pastorului. Ei cred că prezbiterii sunt un fel de oa-

meni care formulează regulile bisericii, care se ocupă de 

aspectele financiare, strâng fonduri sau răspund de trebu-

rile administrative. Acestui tip de prezbiteri le dau nu-

mele de „membri din comitet”. Oamenii nu se așteaptă de 

la „membrii din comitet” să predice Cuvântul sau să se im-

plice în sens pastoral în viețile membrilor bisericii. Victor 

A. Constien, un oficial luteran și autor al cărții The Caring 

Elder (Prezbiterul grijuliu), a ilustrat acest punct de vedere 

popular privind rolul prezbiterilor, scriind, „Membrii co-

mitetului de prezbiteri al unei adunări nu au rolul de pas-

tori asistenți. Ei îl ajută pe pastor...prezbiterii au rolul de a 

ușura și întări relațiile de lucru dintre membrii persona-

lului angajat al bisericii”4. 

Totuși, o astfel de concepție nu doar că este lipsită 

de suport scriptural, ci chiar contrazice flagrant Noul Tes-

tament. Nu e nevoie ca o persoană să știe limba greacă sau 
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să fi făcut seminarul teologic pentru a fi capabilă să înțe-

leagă că ideea contemporană de comitet al bisericii este în 

mod ireconciliabil opusă definiției nou-testamentale a 

conducerii prin prezbiteri. Conform Noului Testament, 

prezbiterii conduc biserica, ei predică și dau învățătură 

din Cuvânt, protejează biserica de învățători falși, în-

deamnă și mustră pe sfinți în doctrina sănătoasă, fac vi-

zite celor bolnavi și se roagă pentru ei, și judecă și decid 

asupra aspectelor doctrinare. În terminologia biblică, 

prezbiterii păstoresc, supraveghează, conduc și îngrijesc 

biserica locală. 

De aceea, atunci când Pavel și Petru îi îndeamnă di-

rect pe prezbiteri să își împlinească îndatoririle, amândoi 

folosesc cuvinte și expresii care țin de păstorire. Trebuie 

observat că acești doi mari apostoli nu atribuie îndatori-

rea de păstorire a bisericii locale nici unui alt grup sau nici 

unei singure persoane, ci prezbiterilor. Pavel reamintește 

prezbiterilor din Asia că Dumnezeu Duhul Sfânt i-a pus 

supraveghetori peste turmă, cu scopul de a păstori bise-

rica lui Dumnezeu (F.A. 20:28). Petru îi îndeamnă pe prez-

biteri să fie tot ceea ce păstorii ar trebui să fie pentru 

turmă (1Petru 5:2). De aceea, noi trebuie să îi considerăm 

pe prezbiterii creștinați în perioada apostolică drept păs-

torii unei turme, nu să îi vedem ca pe niște directori de 

corporații sau consilieri ai unui pastor. 
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Dacă vrem să înțelegem pe prezbiterii creștini și lu-

crarea lor, trebuie să înțelegem terminologia biblică a păs-

toririi. Ca supraveghetori ai turmei, prezbiterii biblici 

sunt chemați să protejeze, să hrănească, să conducă 

turma, și să ajute la împlinirea multelor nevoi practice ale 

acesteia. Luând în considerare aceste patru categorii ge-

nerale ale lucrării prezbiterilor, haideți să vedem pe scurt 

câteva exemple, îndemnuri și învățături ale Noului Testa-

ment cu privire la prezbiteri. 

Protejarea turmei 

O parte importantă a lucrării prezbiterilor în Noul 

Testament este aceea de a proteja biserica locală împo-

triva învățătorilor falși. Când a fost pe punctul de a pleca 

din Asia Mică, Pavel i-a îndemnat pe prezbiterii bisericii 

din Efes la acest lucru. Esența însărcinării date de Pavel 

acestora este aceasta: păziți turma, căci lupii sunt pe drum: 

Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes, și a chemat pe prez-

biterii Bisericii...“ Luați seama dar la voi înșivă și la toată 

turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păs-

toriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși 

sângele Său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî 

între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma; și se vor 

scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăța lucruri 

stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea 

vegheați” (Faptele Apostolilor 20:17, 28-31a; subl.). 
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Conform calificativelor cerute de Pavel pentru ca o 

persoană să fie prezbiter, una din acestea era ca un candi-

dat la prezbiteriu să aibă o suficientă cunoaștere a Bibliei 

pentru a fi capabil să respingă pe învățătorii falși: 

Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai ră-

mâne de rânduit, și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, 

după cum ți-am poruncit: dacă este cineva fără pri-

hană... să se țină de Cuvântul adevărat, care este potrivit 

cu învățătura, pentru ca să fie în stare ... să înfrunte pe 

protivnici (Tit 1:5, 6a, 9; subl.). 

De exemplu, prezbiterii din Ierusalim s-au întâlnit 

cu apostolii pentru a judeca erorile doctrinare: „Apostolii 

și prezbiterii s-au adunat laolaltă ca să cerceteze despre 

acest cuvânt [doctrinar]” (Faptele Apostolilor 15:6, cf. 

KJV). Ca și apostolii, prezbiterii din Ierusalim trebuiau să 

cunoască bine Cuvântul astfel încât să poată proteja 

turma de învățătorii falși. 

Hrănirea turmei 

Spre deosebire de membrii de azi ai comitetelor bi-

sericilor, tuturor prezbiterilor Noului Testament li se ce-

rea să fie „stare să învețe pe alții” (1 Timotei 3:2). Enume-

rând condițiile de calificare pentru slujirea de prezbiter, 

Pavel scrie în epistola lui către Tit, „să se țină de Cuvântul 

adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie 
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în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, și să în-

frunte pe protivnici” (Tit 1:9). Într-un pasaj extrem de im-

portant cu privire la prezbiteri, Pavel scrie despre anumiți 

prezbiteri care se străduiesc să predice și să dea învăță-

tură, și de aceea ei merită susținerea financiară din partea 

bisericii locale: 

Prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți de în-

doită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și 

cu învățătura, pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: 

„Să nu legi gura boului când treieră bucate”; și: „Vrednic 

este lucrătorul de plata lui” (1 Timotei 5:17-18; subl.). 

Pavel amintește prezbiterilor din Efes că el îi învă-

țase pe ei și biserica despre planul complet și scopurile lui 

Dumnezeu cu ei: „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot pla-

nul lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20:27). Acum era 

momentul ca prezbiterii să facă același lucru. Întrucât 

prezbiterilor li se poruncește să păstorească turma lui 

Dumnezeu (Faptele Apostolilor 20:28; 1 Petru 5:2), o parte 

a îndatoririi lor de păstorire este aceea de a se asigura că 

turma este hrănită din Cuvântul lui Dumnezeu.  

Conducerea turmei 

În limbajul biblic, a păstori o națiune sau oricare alt 

grup de oameni are sensul de a conduce sau a guverna (2 

Samuel 5:2; Psalmii 78:71-72). Așa cum scrie în Faptele 
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Apostolilor 20 și 1 Petru 5, prezbiterii sunt chemați să păs-

torească biserica lui Dumnezeu. Astfel, a păstori o biserică 

locală înseamnă, printre alte lucruri, a conduce acea bise-

rică. Pavel scrie bisericii din Efes următoarele, :Prezbiterii 

care cârmuiesc [conduc, dirijează] bine, să fie învredniciți 

de îndoită cinste” (1 Timotei 5:17a). Așadar, prezbiterii 

sunt chemați să conducă, să dirijeze, să guverneze și să 

aibă grijă de turma lui Dumnezeu. 

În Tit 1:7, Pavel insistă asupra faptului că un posi-

bil prezbiter trebuie să fie fără reproș din punct de vedere 

moral și spiritual, pentru că el va fi „econom al lui Dum-

nezeu”. Un „econom” este un „manager al casei”, cineva cu 

o responsabilitate oficială asupra slujitorilor, proprietății 

și chiar finanțelor stăpânului unde este angajat. Prezbite-

rii sunt administratori ai casei lui Dumnezeu, anume bi-

serica locală. 

Prezbiterii sunt de asemenea denumiți „suprave-

ghetori”, ceea ce semnifică faptul că ei supervizează și 

conduc biserica. Petru folosește verbul a veghea atunci 

când exprimă îndemnurile sale către prezbiteri: „Astfel, 

sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi... păstoriți turma lui 

Dumnezeu, practicând supravegherea” (1 Petru 5:1a, 2a, 

cf. KJV). În această situație, Petru combină conceptul de 

păstorire cu cel de supraveghere atunci când îndeamnă pe 

prezbiteri să își îndeplinească îndatoririle. Astfel, putem 
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vorbi despre funcțiunea generală a prezbiterilor de a face 

supravegherea pastorală a bisericii locale. 

Împlinirea multiplelor nevoi practice ale turmei 

În plus față de categoriile familiare ale îndatoriri-

lor lor de a proteja, a hrăni și de a conduce turma, prezbi-

terii poartă și responsabilitatea împlinirii diverselor ne-

voi practice ale turmei. De exemplu, Iacov îi învață pe 

membrii bolnavi ai turmei să apeleze la prezbiterii biseri-

cii: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbi-

terii Bisericii; și să se roage pentru el, după ce-l vor unge 

cu untdelemn în Numele Domnului” (Iacov 5:14). Pavel 

îndeamnă prezbiterii din Efes să aibă grijă de cei slabi și 

nevoiași din turmă: „În toate privințele v-am dat o pildă, 

și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei 

slabi, și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, 

care Însuși a zis: ,Este mai ferice să dai decât să primești”” 

(Faptele Apostolilor 20:35; subl.). 

În calitate de păstori ai turmei, prezbiterii trebuie 

să se facă disponibili pentru împlinirea nevoilor oițelor 

lor. Aceste responsabilități includ: vizitarea celor bolnavi 

și mângâierea celor din închisori; întărirea celor slabi; ru-

găciunea pentru toți cei din turmă; acomodarea noilor 

membri; consilierea cuplurilor care se logodesc, se căsăto-

resc și/sau vor să divorțeze; și administrarea multor deta-

lii de zi cu zi din viața internă a adunării. 
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Trudă și sacrificiu 

Atunci când ideea de prezbiteriu al bisericii este vă-

zută ca un statut sau o poziție în comitetul acesteia, se vor 

oferi o mulțime de voluntari. Însă atunci când este văzută 

ca o lucrare pastorală, intensă, puțini vor fi aceia care se 

vor mai oferi să slujească de bunăvoie. Un motiv pentru 

care există atât de puțini prezbiteri pastori sau o condu-

cere prezbiteriană bună a bisericii, este că, în general vor-

bind, bărbații au ajuns să fie leneși spiritual. Acesta este 

un motiv major pentru care majoritatea bisericilor nu 

adoptă niciodată o conducere biblică, prezbiteriană. Băr-

bații sunt mai mult decât dispuși să lase pe altcineva să 

împlinească responsabilitățile lor spirituale, fie că e vorba 

de soțiile lor, fie că e vorba de pastori sau preoți, ori așa-

ziși profesioniști în conducerea bisericii.  

Cu toate acestea, conducerea biblică a bisericii nu 

poate exista într-o atmosferă de creștinism nominal5. Nu 

poate exista o conducere biblică într-o biserică unde nu 

există un creștinism biblic. Dacă vrem să avem o condu-

cere biblică ce funcționează eficient, atunci avem nevoie 

de bărbați care să fie ferm dedicați trăirii principiilor de 

ucenicie ale Domnului. Conducerea biblică este depen-

dentă de bărbați care caută în primul rând Împărăția lui 

Dumnezeu și neprihănirea Lui (Matei 6:33), care se aduc 

pe ei înșiși jertfe vii și sfinte înaintea lui Dumnezeu și se 

văd pe ei înșiși ca robi ai Domnului Isus Hristos (Romani 
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12:1-2), bărbați care Îl iubesc pe Isus Hristos mai presus 

de orice, care de bunăvoie se sacrifică pe sine spre folosul 

altora, care caută să iubească pe ceilalți cum Hristos i-a iu-

bit pe ei, bărbați care practică auto-controlul și sacrificiul 

de sine și care au luat crucea și sunt gata să sufere pentru 

Hristos. 

Unii oameni spun, „Nu poți să te aștepți să existe 

bărbați obișnuiți care să își îngrijească de familiile lor, să 

lucreze toată ziua, și să mai fie și pastori ai unei biserici lo-

cale”. O astfel de idee este pur și simplu neadevărată. Mulți 

astfel de bărbați își îngrijesc de familiile lor, lucrează, dar 

petrec numeroase ore din timpul rămas pentru activități 

comunitare, cluburi, activități sportive și/sau pentru in-

stituții religioase. Sectele au construit mișcări și organiza-

ții seculare uriașe care supraviețuiesc în principal dato-

rită voluntariatului și a eforturilor voluntare depuse de 

membrii lor. Noi, creștinii care credem în Biblie, devenim 

tot mai mult un grup de creștini  leneși, superficiali, care 

vrem să fim plătiți ca să facem orice în bisericile noastre. 

Dar este, în sens pozitiv, uimitor cât de mult pot face oa-

menii atunci când sunt motivați de un țel pe care îl iubesc. 

De pildă, am văzut oameni construind și remodelându-și 

singuri casele în timpul lor liber. Am văzut și bărbați dis-

ciplinându-se pe sine cu scopul de a obține o cunoaștere 

fenomenală a Scripturilor. 
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Problema reală, deci, nu stă în faptul că bărbații ar 

avea un timp limitat sau energie limitată la dispoziție, ci 

în ideile false despre muncă, trăire creștină, prioritățile vi-

eții și, în special, despre slujirea creștină. Pavel le spunea 

prezbiterilor din Efes, „Singuri știți că mâinile acestea au 

lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. 

În toate privințele v-am dat o pildă, și v-am arătat că, lu-

crând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi, și să vă aduceți 

aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuși a zis: ,Este 

mai ferice să dai decât să primești”” (Faptele Apostolilor 

20:34-35). Cum pot deci bărbații care au servicii să păsto-

rească biserica și în același timp să își facă timp să aibă o 

viață de familie evlavioasă și să își păstreze locurile de 

muncă? Ei bine, ei fac acest lucru prin sacrificiu de sine, 

printr-o viață disciplinată, prin credință, perseverență, 

trudă, și prin puterea Duhului Sfânt. R. Paul Stevens, au-

tor și profesor la Regent College în Vancouver, British Co-

lumbia, ne așează pe calea corectă atunci când scrie urmă-

toarele: 

Pentru ca făuritorii de corturi6 să supraviețuiască cu 3 

slujbe permanente (muncă, familie și lucrare), ei trebuie 

să adopte un stil de viață de sacrificiu. Făuritorii de cor-

turi trebuie să trăiască o viață altoită și literalmente să 

își găsească odihna și plăcerea în slujirea lui Hristos (Ma-

tei 11:28). Ei trebuie să fie dispuși să abandoneze într-o 

anumită măsură obiective precum avansarea în carieră 
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sau distracții legitime în viața lor privată pentru a că-

păta privilegiul de câștiga premiul ceresc (Filip. 3:14). 

Multe persoane ar dori să fie făuritori de corturi dacă ar 

putea să fie și bogați în același timp, dacă ar putea trăi o 

viață plină de amuzament și dacă ar putea să își păstreze 

o viață publică bogată. Dar adevărul este că o slujire im-

portantă în biserică și în comunitate nu poate veni decât 

prin sacrificiu7. 

B. CONDUCEREA COMUNĂ 

Conducerea comună nu ar trebui să reprezinte un 

concept nou pentru creștinul care citește Biblia. Ea este în-

rădăcinată în instituția bătrânilor din Israel, din Vechiul 

Testament, și în fundamentul pe care Isus l-a pus bisericii 

prin apostolat. Faptul că Domnul nostru nu a desemnat 

un singur om care să Îi conducă biserica este un lucru 

foarte important, dar care adesea este trecut cu vederea. 

El a desemnat și a instruit personal 12 bărbați pentru 

această slujire. Isus Hristos a dat bisericii o pluralitate de li-

deri. Cei 12 au format primul grup de conducere a bisericii 

și, în cea mai exemplară modalitate, ei au condus-o împre-

ună, dând împreună învățătură primei comunități de 

creștini. Cei 12 apostoli ne oferă un exemplu minunat de 

unitate, dragoste frățească smerită, și structură de condu-

cere comună. 
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Conducerea comună este evidențiată de asemenea 

prin cei 7 care au fost desemnați să ușureze responsabili-

tatea celor 12 apostoli în administrarea fondurilor desti-

nate văduvelor bisericii (Faptele Apostolilor 6:3-6). Cei 7 

erau modelul diaconilor de mai târziu8. Nu există nici un 

indiciu că vreunul din cei 7 a fost șef și că ceilalți i-ar fi fost 

asistenți. Ca și grup de slujitori, ei au lucrat în numele bi-

sericii din Ierusalim. În baza tuturor dovezilor pe care le 

avem, diaconii – ca și prezbiterii – au format un grup sau 

comitet de conducere colectivă. 

Noul Testament ne arată că supravegherea pasto-

rală a multora din bisericile primare a fost dată unei plu-

ralități de prezbiteri. Acest lucru este valabil pentru cele 

mai timpurii biserici iudeo-creștine din Ierusalim, Iudeea 

și țările învecinate, ca și pentru multe din primele biserici 

plantate printre Neamuri. Interesant este faptul că pro-

testanții nu atacă conceptul pluralității diaconilor pentru 

a-l aduce la ideea unui singur diacon, dar mulți atacă con-

ceptul de pluralitate a prezbiterilor. Este trist că majorita-

tea creștinilor nu au nici o problemă să accepte ca biblic 

conceptul de pluralitate de diaconi, dar sunt aproape ira-

țional înfricoșați de ideea unei pluralități a prezbiterilor, 

care este de departe mai evidentă în Noul Testament. În 

ciuda acestor temeri, pluralitatea în conducere printr-un 

grup de prezbiteri trebuie să fie păstrată la fel ca și plura-

litatea diaconilor. 
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Eu sunt convins că motivul pentru care mulți creș-

tini se tem de ideea pluralității prezbiterilor este că ei nu 

înțeleg în realitate conceptul nou-testamental al plurali-

tății prezbiterilor și nici beneficiile sale bogate pentru bi-

serica locală. Conducerea nou-testamentală nu repre-

zintă, cum ar gândi unii, asigurarea unei poziții înalte, de 

genul membralității în comitetul bisericii, și care ar fi des-

chisă oricui ar dori să facă parte. Dimpotrivă, o conducere 

prezbiteriană modelată după tiparul Noului Testament 

implică existența unor candidați la prezbiter care să satis-

facă niște condiții morale și spirituale specifice pentru ca 

să poată sluji (1 Timotei 3:1-7). Calificările unor astfel de 

candidați la prezbiteriu trebuie să fie public examinate de 

către biserică (1 Timotei 3:10). Prezbiterii selectați trebuie 

anunțați public (1 Timotei 5:22; Faptele Apostolilor 

14:23). Ei trebuie încurajați și împuterniciți de Duhul 

Sfânt pentru a-și face lucrarea (Faptele Apostolilor 20:28). 

Apoi ei trebuie recunoscuți, iubiți și cinstiți de întreaga 

adunare. Această cinste ce trebuie oferită de congregație 

include asigurarea susținerii financiare pentru prezbiterii 

care sunt înzestrați în mod unic cu darul predicării și al 

învățăturii, lucru care permite anumitor prezbiteri să slu-

jească bisericii în sensul unei slujbe permanente, sau cu 

timp parțial, după caz (1 Timotei 5:17-18). Astfel, o echipă 

de prezbiteri calificați, dedicați și chemați de Duhul Sfânt 
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nu este echivalentul unui comitet de biserică pasiv și ine-

ficient, ci este o formă eficientă de structură de conducere 

care aduce multe beneficii bisericii. 

Toți sunt egali, dar sunt un grup 

Conducerea printr-un grup de prezbiteri este o 

formă de guvernare descoperită în aproape orice societate 

din vechiul Orient Apropiat. Ea a fost structura funda-

mentală de conducere a națiunii Israel de-a lungul istoriei 

Vechiului Testament (Exod 3:16; Ezra 10:8). Pentru Israel 

– o societate tribală, patriarhală – conducerea de tip prez-

biterian a fost la fel de fundamentală ca și unitatea fami-

liei. Astfel, când Noul Testament ne prezintă pe Pavel, un 

iudeu care fusese profund pătruns de cultura evreiască și 

de învățătura Vechiului Testament, ni-l arată punând 

prezbiteri în bisericile pe care le-a înființat el (Faptele 

Apostolilor 14:23), prin aceasta înțelegându-se că el a sta-

bilit grupuri de prezbiteri în fiecare biserică locală. 

Prin definiție, structura de conducere prin prezbi-

teri este o formă colectivă de conducere, în cadrul căreia 

fiecare dintre aceștia are poziție egală, autoritate și res-

ponsabilitate egală de slujire. Există diferite nume pentru 

acest tip de structură de conducere. Formal vorbind, cel 

mai adesea este denumită conducere colectivă sau condu-

cere de grup. În termeni contemporani, adesea se vorbește 
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despre ea ca fiind conducere multiplă, pluralitate, condu-

cere împărțită, sau conducere în echipă. Voi folosi alter-

nativ acești termeni ca fiind sinonimi pe parcursul acestei 

publicații. Opusul conducerii colective este conducerea 

unitară, de tip monarhic, sau conducerea printr-o singură 

persoană.  

Primul între egali: liderii dintre lideri 

Un aspect extrem de important, dar groaznic de 

greșit înțeles, al conducerii biblice de tip prezbiterian este 

principiul „primul între egali” (1 Timotei 5:17). Eșecul în 

a înțelege acest principiu a făcut ca anumite grupuri de 

prezbiteri să fie tragic de ineficiente în grija pastorală și 

conducere. Chiar dacă prezbiterii sunt chemați să acțio-

neze împreună ca o echipă și să aibă autoritate și respon-

sabilitate egală pentru conducerea bisericii, ei nu sunt în 

totalitate egali în ce privește darurile, cunoașterea Scrip-

turii, abilitățile de conducere, experiența sau dedicarea. 

De aceea, prezbiterii care sunt în mod deosebit înzestrați 

cu daruri de conducere și/sau predicare și învățătură vor 

fi în mod natural deosebiți de alți lideri și învățători în 

grupul de prezbiteri. Aceasta este ceea ce romanii denu-

meau primus inter pares, care are sensul de „primul între 

egali”, sau primi inter pares, care înseamnă „primii între 

egali”. 
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Principiul „primul între egali” se poate observa în 

primul rând în felul cum Domnul a tratat cu cei 12 apos-

toli. Isus i-a ales și i-a împuternicit pe toți să predice și să 

vindece, dar a evidențiat pe 3 dintre ei acordându-le o 

atenție specială: Petru, Iacov și Ioan („primii între egali”). 

Dintre cei 3, ca și dintre Cei 12, Petru a fost cel mai impor-

tant („primul între egali”).  

Fiind un lider natural, vorbitor principal și omul 

faptelor, Petru a provocat, a stimulat, a întărit și a dat zel 

grupului de apostoli. Fără Petru, aceștia ar fi fost mai pu-

țin eficienți. Când era înconjurat de ceilalți 11 apostoli 

care erau egali cu el, Petru se simțea mai puternic, mai 

echilibrat și era protejat de firea sa impetuoasă și de teme-

rile sale. În ciuda abilităților lui extraordinare de condu-

cere și oratorice, Petru nu a avut nici o poziție legală sau ofi-

cială și nici un titlu care să îl plaseze pe o treaptă superioară 

celorlalți 11. Ei nu erau subordonații lui Petru. Nu erau per-

sonalul care îl ajuta și nici echipa lui de asistenți. El nu a fost 

„păstorul senior” al apostolilor. Pur și simplu el era primul 

între egali, și aceasta prin chemarea Domnului. 

Relația de conducere de tip „primul între egali” 

poate fi observată de asemenea și între cei 7 diaconi, care, 

așa cum am văzut, fuseseră aleși pentru a ușura munca 

apostolilor, preluând anumite responsabilități ale aces-

tora (Faptele Apostolilor 6). Filip și Ștefan sunt totuși între 

aceștia figurile cele mai proeminente, față de ceilalți 5 
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frați de credință ai lor (Faptele Apostolilor 6:8-7:60; 8:5-

40; 21:8). Totuși, atâta cât ne arată Scriptura, cei doi n-au 

avut nici un titlu special sau statut superior celorlalți dia-

coni.  

Conceptul „primul între egali” este evidențiat mai 

apoi prin relația dintre Pavel și Barnaba în decursul primei 

lor călătorii misionare. Amândoi erau apostoli, și totuși 

Pavel a fost „primul între egali” pentru că el era „principa-

lul vorbitor” și un lider dinamic (Faptele Apostolilor 

13:13; 14:12). Deși este clar că cel mai înzestrat cu daruri 

dintre acești doi apostoli era Pavel, el n-a avut un rang su-

perior în nici un fel în fața lui Barnaba; ei au lucrat împre-

ună ca parteneri în răspândirea Evangheliei. O relație ase-

mănătoare pare să fi existat și între Pavel și Sila, care a fost 

de asemenea un apostol (1 Tesaloniceni 2:6). 

În fine, conceptul „primul între egali” este eviden-

țiat prin modalitatea în care adunările sunt chemate să își 

cinstească prezbiterii. În ceea ce privește prezbiterii din 

biserica din Efes, Pavel scrie următoarele, „Prezbiterii  care 

cârmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoită cinste, mai 

ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura, 

pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura 

boului când treieră bucate”; și: „Vrednic este lucrătorul de 

plata lui”” (1 Timotei 5:17-18). Toți prezbiterii trebuie să 

fie capabili să dea învățătură din Cuvânt, dar nu toți do-
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resc să lucreze pe deplin în predicare și învățătură. Bise-

rica locală trebuie să se îngrijească adecvat de aceia care 

sunt înzestrați cu daruri de învățătură și care își alocă 

timp pentru aceasta. Trebuie să ne fie clar faptul că bise-

rica locală crește și prosperă spiritual ca urmare a acestor 

daruri spirituale ale prezbiterilor, nu doar pentru că 

adoptă forma de conducere de tip prezbiterian. 

Aceasta nu înseamnă, totuși, că prezbiterii care 

sunt primii între egalii lor gândesc și decid ei pentru tot 

grupul prezbiterilor, sau că ei ajung astfel „păstori”, în 

timp ce prezbiterii ceilalți rămân doar „simpli prezbiteri”. 

Am face ierarhizare între prezbiteri dacă îl denumim pe 

unul dintre ei „pastor” și pe ceilalți „prezbiteri”, sau pe 

unul „preot” și pe restul „prezbiteri laici”. Nu veți ajunge 

la forma biblică de conducere dacă procedați astfel. Dim-

potrivă, cel puțin în practică, aceasta va crea o funcție se-

parată și superioară celorlalți prezbiteri, la fel cum s-a pro-

cedat în istorie la începutul secolului al II-lea, când s-a făcut 

o distincție între „episcop” („supraveghetor”) și „prezbiteri”. 

Avantajul principiului „primul între egali” este că 

el permite existența unei diversități funcționale, în baza 

darurilor fiecăruia, în cadrul grupului de prezbiteri, fără a 

crea o poziție superioară, oficială, pentru vreunul din 

prezbiteri în detrimentul celorlalți. La fel cum principalii 

apostoli, precum Petru și Ioan, nu au avut nici un titlu spe-

cial sau n-au fost distincți din punct de vedere formal de 
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ceilalți apostoli, prezbiterii care primesc îndoită cinste nu 

formează o categorie sau clasă specială  și nu primesc ti-

tluri speciale. Așadar, prezbiterii care se străduiesc în pre-

dicarea Cuvântului și conducere bună sunt, ca să folosim 

cuvintele Scripturii, „cu vază între frați” (Faptele Aposto-

lilor 15:22). 

C. CONDUCEREA PRIN BĂRBAȚI 

Sunt multe lucruri în legătură cu conducerea bi-

blică a bisericii care deranjează pe oamenii care merg la bi-

serică în zilele noastre: conceptul de prezbiteri care asi-

gură îngrijirea pastorală, pluralitatea păstorilor, și ideea 

de așa-ziși prezbiteri „laici” sau păstori non-clerici. Însă 

nimic nu este mai inacceptabil în mințile multora din 

contemporanii noștri decât conceptul biblic al conducerii 

exclusive prin prezbiteri bărbați. Cu toate acestea, o con-

ducere biblică a bisericii trebuie să fie întotdeauna for-

mată numai din prezbiteri bărbați. 

Pentru creștinul adevărat, primul exemplu al con-

ducerii prin bărbați se găsește în Persoana lui Isus Hristos. 

Cel mai evident punct de sprijin este că Hristos a venit în 

lume ca Fiul lui Dumnezeu, nu ca fiica lui Dumnezeu. Fap-

tul că El a fost bărbat nu este un aspect arbitrar, ci o nece-

sitate teologică, absolut esențială pentru Persoana și lu-

crarea Sa.  
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În decursul lucrării Sale pământești, Isus a instruit 

și desemnat 12 bărbați pe care i-a numit „apostoli” (Luca 

6:13). Alegerea de către Isus de a da apostolia exclusiv băr-

baților a afirmat ordinea creației din Geneza 2:18-25. 

Luca ne informează că înainte de alegerea Celor 12, Isus a 

petrecut întreaga noapte în rugăciune cu Tatăl Său (Luca 

6:12). Fiind Fiul perfect, în ascultare și supunere completă 

de voia Tatălui Său, Isus a ales 12 bărbați ca apostoli ai Săi. 

Acești bărbați erau în fapt alegerea lui Dumnezeu Tatăl. 

Alegerea apostolilor bărbați de către Isus a fost bazată pe 

principiile și călăuzirea divină, nu pe obiceiurile sau tradi-

țiile locale. 

După cum am văzut, cei 12 au urmat exemplul 

Domnului și Stăpânului lor, desemnând apoi alți 7 băr-

bați, nu 7 bărbați și femei, atunci când au avut nevoie să 

stabilească oficial un grup de slujitori care să se ocupe de 

asigurarea nevoilor și administrarea fondurilor pentru 

văduvele bisericii (Faptele Apostolilor 6:1-6). La 30 de ani 

după înălțarea lui Hristos la cer, Petru scria bisericilor din 

partea de NV a Asiei Mici și le îndemna pe surorile sale 

creștine să se supună soților lor în același fel în care s-au 

supus „femeile sfinte” din vremea Vechiului Testament (1 

Petru 3:5). El a îndemnat de asemenea pe soți să aibă grijă 

de soțiile lor și le-a reamintit că soțiile lor erau moșteni-

toare împreună cu ei a „harului vieții” (1 Petru 3:7). Astfel, 

Petru a continuat să urmeze exemplul Domnului lui și a 
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predicat atât despre rolurile distincte ale bărbatului și fe-

meii, cât și despre egalitatea între bărbați și femei. 

Modelul biblic pentru conducerea prin bărbați a 

continuat de-a lungul perioadei Noului Testament. În ce 

privește relațiile din căsătorie, Pavel n-a putut să nu 

afirme clar ordinea divină a relației soț-soție. Fiind în 

complet acord cu învățăturile date de Petru cu privire la 

supunerea soției față de soț în cadrul căsătoriei, Pavel în-

vață că soțul este împuternicit și are porunca de a conduce 

în relația de căsătorie și că soției i se cere să se supună băr-

batului „ca Domnului”. Versetele de mai jos vorbesc de la 

sine pe această temă: 

• „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului” 

(Efeseni 5:22). 

• „Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și 

nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile” 

(Efeseni 5:24). 

• „căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos 

este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului” (Efeseni 

5:23). 

• „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cu-

vine în Domnul” (Coloseni 3:18). 
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• „Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învăță-

tura sănătoasă.... ca [femeile mai în vârstă] să învețe pe 

femeile mai tinere să-și iubească bărbați și copiii; să fie 

cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile ca-

sei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu 

se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.” (Tit 2:1, 

4-5). 

La fel cum Pavel predică despre conducerea fami-

liei de către bărbat, el dă învățătură și despre conducerea 

bisericii locale de către bărbați (1 Timotei 2:8-3:7). Întru-

cât familia este unitatea socială de bază iar bărbatul este 

autoritatea în familie, trebuie să ne așteptăm ca bărbații 

să devină prezbiterii familiei mai largi, care este biserica. 

Luați în considerare învățăturile date de Pavel în 1 Timo-

tei 2:12: „Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se 

ridice mai pe sus de bărbat”. După cum fiecare familie este 

condusă după anumite standarde de conduită, tot așa fie-

care biserică locală este condusă după anumite principii 

de conduită și conducere socială. Prima epistolă către Ti-

motei tratează în mod specific problema ordinii și com-

portamentului bărbaților, femeilor și prezbiterilor în fa-

milia bisericii locale. Astfel, Pavel scrie următoarele cu-

vinte reprezentantului lui în biserica din Efes, „Îți scriu 

aceste lucruri cu nădejde că voi veni în curând la tine. Dar 

dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui 
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Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâl-

pul și temelia adevărului” (1 Timotei 3:14-15; subl.). 

Un aspect major al structurării sociale a bisericii 

privește comportamentul femeilor în adunare. În biserica 

din Efes, ca urmare a învățăturilor false care atacaseră va-

liditatea rolurilor tradiționale ale bărbatului și femeii, fe-

meile creștine ajunseseră să acționeze contrar cu principi-

ile acceptabile ale comportamentului creștin. Așa că, pen-

tru a corecta comportamentul nepotrivit al femeilor din 

biserică, Pavel reiterează principiile creștine pentru com-

portamentul acestora: „Femeia să învețe în tăcere, cu 

toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, 

nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. 

Căci întâi a fost întocmit Adam, și apoi Eva. Și nu Adam a 

fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de 

călcarea poruncii” (1 Timotei 2:11-14). 

1 Timotei 2:11-14 ar trebui să rezolve problema 

prezbiterilor femei. Pavel interzice două lucruri femeilor: 

(1) să dea învățătură bărbaților din biserică; și (2) să aibă 

autoritate asupra bărbaților.  

Observați că imediat după învățăturile din 1 Timo-

tei 2:11-15, care interzic femeii să dea învățătură și să 

conducă pe bărbați, Pavel descrie calificările acelora care 

sunt chemați să conducă biserica locală (1 Timotei 3:1-7). 

Este important de observat că acele calificări se referă la 
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bărbați. Astfel, episcopul trebuie să fie „bărbatul unei sin-

gure neveste” și „să-și chivernisească bine casa” (1 Timo-

tei 3:2b, 4a). Pavel nu oferă în acest pasaj nici o sugestie 

care să pară adresată femeilor care ar vrea să fie prezbiteri. 

D. CONDUCEREA DE CĂTRE CREDINCIOȘI CARE SA-
TISFAC CONDIȚIILE BIBLICE 

Într-o scrisoare adresată unui tânăr prezbiter pe 

nume Nepotian, datată în 394 d.Hr., Ieronim (345-419 

d.Hr.) mustra bisericile din vremea sa pentru ipocrizia lor 

în a manifesta mai multă preocupare pentru felul cum 

arătau clădirile lor de biserică decât pentru selectarea 

atentă a liderilor din congregațiile lor: „În ultima vreme 

am văzut multe biserici construite; pereții și stâlpii sunt 

din marmură strălucitoare, planșeele sunt poleite cu aur, 

amvoanele sunt ticsite de pietre prețioase. Cu toate aces-

tea nu se acordă atenție felului cum sunt selectați predi-

catorii lui Hristos”9. 

Și sunt mulțimi de biserici care repetă astăzi ace-

eași eroare. Multe dintre ele par să fi uitat de cerințele bi-

blice pentru liderii lor spirituali și de nevoia ca fiecare 

congregație să examineze în mod adecvat pe toți candida-

ții în ce privește calitățile lor de conducere în lumina stan-

dardelor biblice (1 Timotei 3:10). Cea mai des întâlnită 

greșeală pe care o fac bisericile care sunt dornice să adopte 
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modelul biblic de tip prezbiterian este aceea de a desemna 

bărbați care nu se califică din punct de vedere biblic pen-

tru această slujire. Întrucât în permanență există o nevoie 

de mai mulți prezbiteri, pare atractiv pentru biserici să 

permită unor bărbați care nu se califică și care sunt nepre-

gătiți să își asume responsabilități de conducere în bise-

rici. Totuși, aceasta este o formulă de eșec dovedită în 

timp. O conducere biblică necesită prezbiteri care să se ca-

lifice biblic pentru conducere.  

Cea mai importantă preocupare a Noului Testa-

ment în ce privește conducerea bisericii este aceea de a se 

asigura că în slujirea de prezbiteri și diaconi sunt aleși băr-

bații care satisfac criteriile biblice. Pozițiile de slujire din 

biserica lui Dumnezeu nu sunt unele de onoare în sens ie-

rarhic, ce sunt date anumitor indivizi care au frecventat 

regulat biserica sau care sunt avansați în vârstă. Aceste 

slujiri nu trebuie văzute nici ca niște poziții în comitetele 

bisericilor, care ar trebui să fie ocupate de buni prieteni, 

donatori înstăriți sau persoane carismatice. Și nu sunt 

nici poziții pe care le pot ocupa numai absolvenții de se-

minar teologic. Aceste roluri în biserică – atât cel de prez-

biter cât și cel de diacon – sunt deschise tuturor bărbaților 

care îndeplinesc cerințele apostolice, biblice. Noul Testa-

ment subliniază fără echivoc acest lucru. Luați în conside-

rare următoarele aspecte: 
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• Adresându-se bisericii destul de tulburate din Efes, Pa-

vel insistă că o biserică instituită corect, după principii 

biblice, creștine (1Tim. 3:14-15) trebuie să aibă în con-

ducere prezbiteri care să se califice pentru aceasta: 

Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să 

fie episcop, dorește un lucru bun.” Dar trebuie ca episco-

pul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, 

cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oas-

peți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici 

bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu 

gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-și chivernisească bine 

casa, și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. 

Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, 

cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors 

la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să 

cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună măr-

turie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de 

ocară, și să cadă în cursa diavolului. (1 Timotei 3:1-7; 

subl.).  

• După cum am văzut, Pavel insistă și asupra faptului că 

potențialii prezbiteri și diaconi trebuie să fie examinați 

în adunarea publică, în lumina listei calificativelor de 

mai sus. „[Diaconii] trebuie cercetați întâi, și [ca și prez-

biterii], numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi, 

dacă sunt fără reproș” (1 Timotei 3:10; cf. 5:24-25, cf. 

KJV). 
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• Atunci când l-a sfătuit pe Tit cum să organizeze biseri-

cile din Insula Creta, Pavel i-a amintit să pună ca prez-

biteri numai bărbați care se califică din punct de ve-

dere moral și spiritual. Enumerând calificativele pen-

tru prezbiter într-o epistolă, Pavel stabilea în fapt o 

listă publică, ce urma să ghideze biserica locală în ale-

gerea prezbiterilor și în a-i oferi instrumentul prin care 

aceștia să dea socoteală bisericii:  

Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai ră-

mâne de rânduit, și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, 

după cum ți-am poruncit: Dacă este cineva fără prihană, 

bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, 

care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. 

Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie 

fără prihană; nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la 

vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav; ci să fie pri-

mitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, 

înfrânat; să se țină de Cuvântul adevărat, care este potri-

vit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască 

în învățătura sănătoasă, și să înfrunte pe protivnici (Tit 

1:5-9; subl.). 

• Atunci când a scris bisericilor răspândite în toată zona 

de NV a Asiei Mici, Petru vorbește despre felul de băr-

bați care ar trebui să fie puși prezbiteri, îndemnându-i 

pe aceștia să păstorească turma … 
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„nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu 

pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și 

cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci 

făcându-vă pilde turmei” (1 Petru 5:2-3).  

Este deosebit de important să observăm că Noul 

Testament oferă mai multe instrucțiuni privind califică-

rile pentru prezbiteri decât pentru oricare alt aspect al 

conducerii bisericii. Nu tuturor învățătorilor sau evan-

gheliștilor le sunt solicitate astfel de calificări. O persoană 

poate avea darul de evanghelist și poate fi folosită de 

Dumnezeu în acea lucrare, și totuși să nu se califice să fie 

prezbiter. O persoană poate fi un bun evanghelist imediat 

după convertire, însă Scriptura spune că un nou convertit 

nu poate fi prezbiter (1 Timotei 3:6).  

Atunci când vorbesc despre calificările pentru 

prezbiteri, majoritatea oamenilor se gândesc că acestea 

sunt diferite de cele necesare pentru preoți sau pastori. Cu 

toate acestea, Noul Testament nu prezintă standarde dife-

rite pentru clerul de profesie și pentru prezbiterii laici. 

Motivul este simplu. În biserica locală a Noului Testament 

nu există trei funcții separate – de pastor, prezbiter și dia-

con, ci numai două funcții – de prezbiteri și diaconi. Din 

perspectiva Noului Testament, orice bărbat dintr-o con-

gregație, care dorește să păstorească pe copiii Domnului și 

satisface cerințele lui Dumnezeu pentru funcția de prez-

biter, poate fi un prezbiter (sau păstor).  
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Calificările scripturale pot fi împărțite în 3 mari ca-

tegorii, care fac referire la caracterul moral și spiritual, la 

abilități și la motivația dată de Duhul.  

Trăsăturile morale și de caracter 

Majoritatea calificărilor biblice sunt legate de tră-

săturile morale și spirituale ale candidatului la prezbiter. 

Prima și cea mai importantă trăsătură este aceea de a fi 

„fără reproș”10. Înțelesul expresiei „fără reproș” este defi-

nit prin trăsăturile de caracter care sunt enumerate ime-

diat după expresia în cauză. În ambele enumerări ale tră-

săturilor de caracter făcute de Pavel și aplicabile prezbite-

rilor, prima virtute specifică de caracter este cea de a fi 

„bărbatul al unei singure neveste”. Sensul este că fiecare 

prezbiter trebuie să fie fără reproș în ce privește viața lui 

de căsătorie și viața sexuală. 

Celelalte trăsături de caracter subliniază integrita-

tea prezbiterului, auto-controlul și maturitatea spirituală. 

Întrucât prezbiterii conduc biserica, fiecare dintre ei tre-

buie să manifeste stăpânire de sine în felul cum își folo-

sește banii, în consumul de alcool, și în exersarea autori-

tății pastorale. Întrucât orice prezbiter este chemat să fie 

un model de trăire creștină, el trebuie să fie devotat spiri-

tual, sfânt, iubitor de bine, ospitalier, și fără reproș din 

punct de vedere moral înaintea comunității. În lucrarea 

pastorală, abilitățile relaționale sunt foarte importante. 
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Astfel, un prezbiter trebuie să fie blând, stăpân pe sine, cu 

o minte sănătoasă și ne-certăreț. Un bărbat mânios, care 

se enervează repede, va răni oamenii. Astfel, un prezbiter 

nu trebuie să aibă un spirit dictatorial sau să își iasă re-

pede din fire, certăreț sau încăpățânat. În final, un prezbi-

ter nu trebuie să fie creștin de curând, ci un ucenic al lui 

Isus Hristos matur spiritual, smerit și dovedit în timp. 

Abilitățile prezbiterilor 

În cadrul listelor conținând calificativele prezbite-

rilor, există 3 cerințe care fac referire la abilitățile prezbi-

terilor de a-și împlini slujirea. Astfel, el trebuie să fie capa-

bil să își conducă bine familia, să fie un model de trăire 

creștină pentru alții, și să fie capabil să dea învățătură și 

să apere credința. 

Să își conducă bine familia. Un prezbiter trebuie să 

fie capabil să își conducă familia bine. Scriptura spune, 

„să-și chivernisească bine casa, și să-și țină copiii în supu-

nere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și câr-

muiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dum-

nezeu?” (1 Timotei 3:4-5). Puritanii vorbeau despre fami-

lie ca fiind „mica biserică”. Această perspectivă ține de ar-

gumentul biblic că, dacă un bărbat nu este în măsură să își 

păstorească familia, atunci nu poate fi păstorul familiei 

mai extinse a bisericii. Conducerea bisericii locale este 

mult mai asemănătoare cu conducerea unei familii decât 
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cu cea a unei firme sau a unei țări. Un bărbat poate fi un 

om de afaceri de succes, un funcționar public capabil, un 

manager de afaceri strălucit, sau un strateg militar de vârf 

dar în același timp să fie un prezbiter de biserică sau un 

tată groaznic. Astfel, abilitatea unui bărbat de a veghea 

bine asupra familiei sale este o precondiție pentru a fi con-

siderat capabil să vegheze asupra familiei lui Dumnezeu. 

Să fie un model de trăire creștină pentru alții. Un 

prezbiter trebuie să fie un model de trăire creștină, pe care 

alții să își dorească să îl urmeze. Petru amintește prezbite-

rilor din Asia să  se facă „pilde turmei” (1 Petru 5:3b). Dacă 

un bărbat nu este un model de evlavie pentru alții, el nu 

poate fi prezbiter chiar dacă el este un bun învățător sau 

manager. Cea mai bună modalitate de a inspira și influ-

ența pe copiii lui Dumnezeu este exemplul personal. Ca-

racterul și faptele, nu poziția sau titlul oficial, sunt ceea ce 

influențează cu adevărat oamenii pentru veșnicie. Astăzi, 

bărbații și femeile creștine tânjesc după exemplele auten-

tice de creștinism adevărat, manifestat în practică. Cine ar 

putea să dea un exemplu mai bun de viață creștină, viață 

de afaceri sau de angajat, și viață de biserică săptămână de 

săptămână, pe termen lung, decât  prezbiterul bisericii lo-

cale? Iată de ce este atât de important ca un prezbiter, ca 

imitator viu al lui Hristos, să păstorească turma lui Dum-

nezeu în modalitatea lui Dumnezeu. 
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Să fie în măsură să dea învățătură și să apere cre-

dința. Un prezbiter trebuie să fie în măsură să dea învăță-

tură și să apere credința. Nu contează cât succes are un 

bărbat în afacerile sale, ce talent oratoric are sau cât de in-

teligent este. Dacă el nu este dedicat ferm doctrinelor isto-

rice și apostolice și dacă nu este capabil să instruiască pe 

oameni în doctrinele biblice, nu se califică să fie prezbiter 

(1 Timotei 3:2; Tit 1:9). 

Noul Testament cere ca un prezbiter „să se țină de 

Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura” (Tit 

1:9a). Aceasta înseamnă că un prezbiter trebuie să adere 

în mod hotărât la învățăturile biblice și istorice sănătoase. 

„Prezbiterii nu trebuie,” spunea un comentator biblic, „să 

fie aleși dintre aceia care se joacă cu învățături noi”11. În-

trucât biserica locală este „stâlpul și temelia adevărului” 

(1 Timotei 3:15b), liderii ei trebuie să fie susținătorii pu-

ternici ai doctrinelor biblice, altfel clădirea se va surpa. De 

asemenea, pentru că biserica locală mai este și o turmă 

mică aflată în călătorie prin câmpuri periculoase care 

sunt infestate cu „lupi răpitori”, numai acei păstori care 

cunosc calea și sunt capabili să observe lupii vor fi în mă-

sură să își ducă turma în siguranță la destinație. De aceea, 

un prezbiter trebuie să fie caracterizat de integritate doc-

trinară. 

Este esențial ca un prezbiter să fie ferm dedicat 

doctrinelor biblice, apostolice, astfel încât „să fie în stare 
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să sfătuiască în învățătura sănătoasă, și să înfrunte pe po-

trivnici” (Tit 1:9b). Acest lucru presupune ca un potențial 

prezbiter să se fi dedicat vreme de câțiva ani citirii și stu-

dierii Scripturii, astfel încât el să poată discuta argumen-

tat, cu inteligență și logică, diferite aspecte biblice, să fi ex-

primat afirmații doctrinare, și să aibă abilitatea verbală și 

dorința de a învăța pe alți oameni. Astfel, n-ar trebui să 

existe vreo confuzie cu privire la ce anume este chemat să 

facă un prezbiter nou-testamental. El este chemat să în-

vețe și să îndemne congregația în doctrina sănătoasă, și să 

apere adevărul de învățătorii falși. În aceasta constă ma-

rea diferență între membrii comitetului bisericii și prezbi-

terii care au rol de păstori. Prezbiterii nou-testamentali 

sunt atât păzitori cât și învățători ai doctrinei biblice, să-

nătoase. 

Motivația dată de Duhul Sfânt pentru această slujire 

O condiție evidentă, dar nu lipsită de importanță, 

este dorința personală a prezbiterului de a iubi și a îngriji 

de copiii lui Dumnezeu. Pavel și primii creștini au apreciat 

această disponibilitate și au creat această frază care a de-

venit populară printre creștini: „Dacă râvnește cineva să 

fie episcop, dorește un lucru bun” (1 Timotei 3:1). La rân-

dul lui, Petru insistă că un prezbiter trebuie să păstorească 

turma cu toată dorința și în mod voluntar (1 Petru 5:2). El 

știa din anii de experiență personală că o persoană care 
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consideră purtarea de grijă spirituală ca pe o obligație ne-

dorită nu poate împlini slujirea de păstorire. Un prezbiter 

care slujește bombănind sau din constrângere este inca-

pabil să îngrijească în mod autentic de oameni. El va fi 

constant un păstor nefericit, nerăbdător, temător, inefici-

ent și cu simțământul vinovăției. Păstorirea turmei lui 

Dumnezeu în această lume împovărată de păcat este o în-

datorire mult prea dificilă, înțesată și așa de prea multe 

probleme, pericole, și poveri, pentru a fi dată în grija cuiva 

căruia îi lipsesc dorința și voința de a lucra cu eficiență. 

O dorință adevărată de a conduce familia lui Dum-

nezeu este una care vine întotdeauna ca urmare a inter-

venției Duhului Sfânt. Pavel amintește liderilor din Efes 

că Duhul Sfânt – nu biserica și nici apostolii – i-a pus ca su-

praveghetori în biserică, pentru a păstori turma lui Dum-

nezeu (Faptele Apostolilor 20:28). Duhul i-a chemat să 

păstorească biserica, și le-a mișcat inimile insuflându-le 

pasiunea pentru a îngriji de turmă. Duhul Sfânt a implan-

tat dorința pastorală în inimile lor. El le-a dat convingerea 

și tăria de a face lucrarea, ca și înțelepciunea și darurile 

potrivite necesare îngrijirii turmei. Prezbiterii au fost ale-

gerea Lui înțeleaptă pentru a duce la bun sfârșit această 

lucrare. În biserica lui Dumnezeu, nu voința omului este 

ceea ce contează, ci voința și hotărârile lui Dumnezeu. 
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Așadar, bărbații care se califică pentru slujirea de prezbi-

ter sunt numai aceia cărora Duhul Sfânt le dă motivația și 

darurile necesare pentru slujire. 

De aceea, o conducere biblică a bisericii este exerci-

tată printr-o echipă de lideri-păstori care satisfac criteriile 

biblice necesare. O pluralitate de prezbiteri care nu se ca-

lifică biblic pentru această lucrare nu aduce nici un bene-

ficiu semnificativ bisericii locale. Sunt în totalitate de 

acord cu sfatul pe care l-a dat Jon Zens, când a scris urmă-

toarele, „Mai bine să nu avem deloc prezbiteri, decât să 

avem pe cei care nu trebuie”12. Biserica locală trebuie ca să 

își dea toate silințele pentru a insista să aibă prezbiteri 

care se califică biblic pentru slujire, chiar dacă acest lucru 

poate dura ani de zile până când se va realiza. 

E. CONDUCEREA PRIN SLUJIRE 

Concepte timpurii greșite 

Chiar dacă creștinismul a avut o influență asupra 

Imperiului Roman, lumea greco-romană a influențat și ea 

drumul pe care a mers creștinismul. Referindu-se la influ-

ențele păgâne asupra creștinismului timpuriu, Kenneth 

Scott Latourette (cunoscut istoric creștin și profesor de 

misiologie) a afirmat că ideea romană de putere și stăpâ-

nire a corupt modalitatea de organizare și viață a biserici-

lor din acea vreme. El a observat că „în Biserică au pătruns 
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idei care erau destul de contrare Evangheliei, în special 

ideea de putere și folosire a puterii, lucruri care erau în 

contrast evident cu modul de viețuire și învățătură ale lui 

Isus, și cu însemnătatea crucii și a învierii Lui”13. Aceste 

lucruri, a continuat Latourette, s-au dovedit a fi „amenin-

țarea care a fost aproape dezastruoasă” pentru crești-

nism14. 

Eu cred că este mai precis să spunem că schimbă-

rile conceptuale și structurale care au avut loc în interio-

rul bisericii în decursul primelor secole ale creștinismului 

s-au dovedit a fi distructive. Creștinismul, cea mai sme-

rită dintre toate credințele religioase, a degenerat în a fi 

religia cea mai setoasă de putere și cea mai ierarhică din 

lume. După ce împăratul Constantin a ridicat creștinis-

mul la statutul de religie oficială în anul 312, creștinii care 

fuseseră până atunci persecutați au ajuns să persecute cu 

asprime pe oricine li se opunea. O ierarhie clerică nebi-

blică și o castă de preoți s-a ridicat la putere, oameni care 

erau setoși de putere, poziție și autoritate. Până și împăra-

ții romani își ofereau sprijinul în construirea de biserici 

creștine. Caracterul imaculat al comunităților bisericești 

din Noul Testament se pierduse. 

Principiile Scripturii 

Totuși, când citim Evangheliile, observăm că prin-

cipiile comuniunii frățești, dragostei, smereniei și slujirii 
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se află în centrul învățăturii lui Hristos. Din nefericire, ca 

mulți dintre creștinii timpurii, și noi am înțeles greu 

aceste mari virtuți și în special le-am aplicat cu greu struc-

turii și stilului de conducere din bisericile noastre. 

Prezbiterii nou-testamentali care se aseamănă lui 

Hristos sunt chemați să fie lideri care slujesc, nu stăpâni 

sau dictatori. Dumnezeu nu vrea ca poporul Lui să se lase 

folosit de tirani egoiști și vanitoși. Prezbiterii sunt che-

mați să aleagă o viață de slujire în beneficiul celorlalți. Ca 

și Hristos-slujitorul, datoria lor este să își sacrifice timpul 

și energia spre binele altora. Numai prezbiterii care sunt 

slujitori iubitori, smeriți, pot să demonstreze într-un mod 

autentic viața minunată a lui Isus Hristos față de congre-

gațiile lor și înaintea unei lumi care îi privește.  

Cu toate acestea, un grup de prezbiteri poate de-

veni un grup de lideri autocrați și egoiști. De aceea, Petru 

avertizează pe prezbiterii din Asia împotriva conducerii 

autoritare și abuzive, folosind aceeași terminologie pe 

care Isus a folosit-o: „...nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce 

v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei” (1 

Petru 5:3). De asemenea, Petru îi îndeamnă pe prezbiteri, 

alături de toți cei din adunare, să se îmbrace cu smerenie 

după cum Hristos Însuși a făcut aceasta: „Și toți în legătu-

rile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci, Dumne-

zeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har” 

(1 Petru 5:5b). Având aceeași preocupare, Pavel amintește 
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prezbiterilor din Efes despre exemplul său de smerenie. În 

Faptele Apostolilor 20:19, el își descrie modalitatea în care 

a „slujit Domnului cu toată smerenia” și a spus, cu alte cu-

vinte, că ei trebuie să slujească pe Domnul în aceeași mo-

dalitate. Tocmai datorită ispitei de a se mândri nu poate fi 

ales prezbiter o persoană recent convertită: „Să nu fie în-

tors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și 

să cadă în osânda diavolului” (1 Timotei 3:6). 

În plus față de păstorirea cu duh de slujire, prezbi-

terii trebuie să relaționeze și unul față de altul în smerenie 

și dragoste. Ei trebuie să fie capabili să ajungă cu răbdare 

la consens, la compromis sănătos, să convingă, să asculte, 

să fie în măsură să trateze cu echilibru lucrurile în care au 

păreri diferite, să ierte, să primească mustrare și corecție, 

să își mărturisească păcatele, și să aprecieze înțelepciunea 

și perspectiva altora – chiar dacă vine din partea unora cu 

care ei nu sunt de acord. Ei trebuie să fie în măsură să se 

supună unii altora, să își vorbească frumos și blând, să fie 

răbdători cu colegii lor de slujire, să își dea întâietate unul 

altuia, și să spună adevărul cu transparență și dragoste. 

Prezbiterii mai puternici și mai înzestrați spiritual nu tre-

buie să se folosească de aceste daruri, după cum fac unii 

oameni talentați în anumite situații, pentru a-și forța opi-

niile prin amenințarea că vor părăsi biserica și că vor lua 
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cu ei o parte din membrii bisericii. Un astfel de egoism cre-

ează lupte urâte, lumești, care amenință unitatea și pacea 

întregii congregații. 

Umilință și Autoritate 

Caracterul de slujitor smerit al prezbiterului nu 

implică, totuși, absența autorității. Termenii Noului Tes-

tament ce descriu poziția și lucrarea prezbiterilor („eco-

nom al lui Dumnezeu”, „episcop”, „păstor”, „supraveghe-

tor”) implică deopotrivă autoritate și responsabilitate. Pe-

tru n-ar fi putut să îi avertizeze pe prezbiterii din Asia îm-

potriva conducerii „ca și cum ar stăpâni peste cei ce le-au 

căzut la împărțeală” (cf. 1 Petru 5:3), dacă aceștia n-ar fi 

avut autoritatea respectivă în congregația locală. Ca pas-

tori ai bisericii, prezbiterilor li s-a dat autoritatea de a con-

duce și proteja biserica locală (Faptele Apostolilor 20:28-

31). Problema cheie aici este atitudinea cu care prezbiterii 

își exercită acea autoritate. 

Urmând modelul biblic, prezbiterii nu trebuie să se 

folosească „cu o mână de fier” de autoritatea care le este 

dată. Ei nu trebuie să folosească tactici de manipulare, nu 

trebuie să se joace de-a puterea, ori să fie aroganți și dis-

tanți. Ei nu trebuie să se gândească că nu trebuie să dea 

socoteală niciodată față de frații lor sau înaintea lui Dum-

nezeu. Prezbiterii nu trebuie să fie autoritari, lucru care ar 

fi incompatibil cu modelul de slujire în smerenie. Dacă ne 
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uităm la exemplul lui Pavel și la cel al Domnului nostru 

Isus  Hristos, trebuie să fim de acord că prezbiterii biblici 

nu trebuie să dicteze altora ce să facă, ci ei trebuie să ofere 

călăuzire. Adevărații prezbiteri nu poruncesc conștiințe-

lor fraților lor de credință, ci apelează la aceștia, îndem-

nându-i să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu cu credinci-

oșie. Fiind motivați de dragoste, prezbiterii adevărați su-

feră și îndură atacurile din partea oamenilor dificili astfel 

încât mielușeii turmei să nu fie răniți. Prezbiterii se com-

portă cu atenție în cazul neînțelegerilor și păcatelor celor-

lalte persoane astfel încât adunarea să trăiască în pace. Ei 

au parte de nopți nedormite, pentru ca alții să doarmă în 

pace. Ei fac mari sacrificii personale de timp și energie 

spre binele celorlalți. Ei se consideră pe sine ca și cum ar fi 

oameni puși sub autoritate. Ei depind de Dumnezeu în ce 

privește înțelepciunea și ajutorul de care au nevoie, nu de 

puterea și istețimea proprie. Ei înfruntă atacurile feroce 

ale învățătorilor falși. Ei păzesc libertatea în Hristos a con-

gregației lor astfel încât sfinții să fie încurajați să își pună 

la lucru darurile, să se maturizeze și să se slujească unii pe 

alții. 

Pe scurt, dacă am folosi capitolul lui Pavel referitor 

la dragoste, am putea spune că un prezbiter slujitor este 

„îndelung răbdător…plin de bunătate...nu pizmuiește… 

nu se laudă... nu se umflă de mândrie, nu se poartă necu-
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viincios... nu caută folosul său...nu se mânie, nu se gân-

dește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de 

adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, su-

feră totul” (1 Corinteni 13:4-7). 
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3 
DOVEZILE BIBLICE ÎN FAVOAREA 
CONDUCERII  PASTORALE PRIN 
PLURALITATEA PREZBITERILOR 

 

 

Creștinii care pretind că Biblia este Cuvântul fără 

greșeală și atotsuficient al lui Dumnezeu sunt convinși că 

trebuie să adopte în bisericile lor practici și învățături care 

sunt bazate pe învățăturile Bibliei. Cu toate acestea, mulți 

teologi contemporani spun că Noul Testament ar fi ambi-

guu sau că nu ar spune nimic în ce privește conducerea bi-

sericii, și astfel ei concluzionează că nu ar trebui insistat 

asupra vreunui anume model de conducere (fie prin prez-

biteri, fie în orice alt fel) care să trebuie aplicat tuturor bi-

sericilor, pentru că, pretind ei, nici Biblia nu impune un 
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astfel de model unic. George Eldon Ladd, autorul cărții A 

Theology of the New Testament (O Teologie a Noului Testa-

ment) și fost profesor la Fuller Theological Seminary, ex-

primă concis această atitudine în felul următor: „Se pare 

că nu a existat un model normativ de conducere a bisericii 

în vremea apostolică și că structura de organizare a bise-

ricii nu este un element esențial în teologia despre bise-

rică”15. Chiar dacă acesta este un punct de vedere larg răs-

pândit printre teologii de astăzi, el trebuie să fie respins, 

pentru că pur și simplu nu se potrivește cu dovezile bi-

blice. 

În trăsăturile ei majore, conducerea bisericii locale 

printr-o pluralitate de prezbiteri este prezentată clar și pe 

larg de către autorii Noului Testament. J. Alec Motyer, fost 

director la Trinity College în Bristol, Anglia, prezintă ade-

văratul spirit al Noului Testament, afirmând că, „...Noul 

Testament nu doar că sugerează că biserica ar avea nevoie 

de – sau că ar trebui măcar să tolereze ori să își dorească – 

orice alt model de conducere decât acela al unui grup de 

prezbiteri”16. 

Noul Testament nu doar menționează existența 

prezbiterilor în numeroase biserici, ci el ne oferă și învă-

țături despre și pentru prezbiteri. În fapt, Noul Testament 

oferă mai multe învățături cu privire la prezbiteri decât să 

vorbească despre subiecte importante precum Cina Dom-

nului, Ziua Domnului, botezul sau darurile spirituale. 
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Dacă vă uitați la faptul că Noul Testament evită să ofere 

porunci detaliate sau proceduri bisericești (comparativ cu 

Vechiul Testament), atenția acordată prezbiterilor devine 

uimitoare. „Acesta este motivul,” scria Jon Zens, editor al 

revistei Searching Together (Căutând Împreună), „pentru 

care trebuie să luăm în considerare cu seriozitate învăță-

tura despre conducerea de tip prezbiterian; ea pur și sim-

plu îți sare în ochi de pe paginile Noului Testament, și to-

tuși a căzut în dizgrație azi și nu mai este practicată în bi-

sericile locale”17. 

A. UN MODEL CONSECVENT AL NOULUI TESTA-
MENT 

Dacă ai asculta pe unii teologi, ai crede că Biblia nu 

spune un cuvânt măcar despre conducerea bisericii sau 

despre prezbiterii acesteia. Dar asta nu este adevărat. Noul 

Testament prezintă dovezi ale supravegherii pastorale fă-

cută printr-un grup de prezbiteri în aproape toate biseri-

cile primare. Aceste biserici locale erau răspândite peste o 

zonă geografică foarte mare și existau în contexte cultu-

rale foarte diverse – de la Ierusalim până la Roma. 

Exemple de conducere prin prezbiteri 

În cele ce urmează, vă îndemn să observați modelul 

consecvent al pluralității în conducere, exercitată prin 
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prezbiterii din primele biserici creștine, așa cum vedem pe 

paginile Noului Testament: 

• Găsim prezbiteri în bisericile din Iudeea și din zonele 

învecinate (Faptele Apostolilor 11:30; Iacov 5:14-15). 

• Prezbiterii conduceau biserica din Ierusalim (Faptele 

Apostolilor 15, 21). 

• În bisericile plantate de Pavel, conducerea printr-un 

grup de prezbiteri a fost adoptată în bisericile din 

Derbe, Listra, Iconia și Antiohia (Faptele Apostolilor 

14:20-23); în biserica din Efes (Faptele Apostolilor 

20:17; 1 Timotei 3:1-7; 5:17-25); în biserica din Filipi 

(Filipeni 1:1); și în bisericile din insula Creta (Tit 1:5). 

• Conform epistolei 1 Petru, care a fost transmisă multor 

biserici, existau prezbiteri în bisericile din partea de 

NV a Asiei Mici: Pont, Galatia, Cappadocia, Asia și Biti-

nia (1 Petru 1:1; 5:1). 

• Există indicii serioase că existau prezbiteri și în biseri-

cile din Tesalonic (1 Tesaloniceni 5:12) și Roma (Evrei 

13:17). 

Învățături despre prezbiteri 
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Noul Testament nu prezintă doar exemple de bise-

rici conduse de prezbiteri, ci el include și învățături expli-

cite adresate bisericilor, cu referire la modul cum ele tre-

buiau să se îngrijească de prezbiteri, cum să îi protejeze, 

cum să îi selecteze, cum să îi restaureze și cum să îi cheme. 

Apostolii au transmis aceste învățături cu dorința clară ca 

ele să fie urmate, și ca ele să fie privite ca obligatorii pen-

tru toate bisericile creștine din toate timpurile.  

• Iacov îi învață pe cei care sunt bolnavi să cheme 

prezbiterii bisericii (Iacov 5:14). 

• Pavel îi învață pe cei din biserica din Efes să susțină 

financiar pe prezbiterii care se străduiesc „cu pro-

povăduirea și cu învățătura” (1 Timotei 5:17-18). 

• Pavel îi învață pe cei din biserica locală cum să își 

protejeze prezbiterii de acuzații false, cum să disci-

plineze pe prezbiterii care păcătuiesc și cum să îi 

restaureze pe cei care cad (1 Timotei 5:19-22). 

• Pavel învață biserica în ce privește calificările aș-

teptate pentru a fi prezbiter (1 Timotei 3:1-7; Tit 

1:5-9). 

• Adresându-se bisericii din Efes, Pavel subliniază că 

oricine dorește să fie prezbiter, dorește „un lucru 

bun” (1 Timotei 3:1). 
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• Pavel instruiește biserica să examineze candidații la 

lucrarea de prezbiter (1 Timotei 3:10; 5:24-25). 

• Petru îi învață pe tinerii din biserică să se supună 

prezbiterilor acesteia (1 Petru 5:5). 

• Pavel predică faptul că prezbiterii sunt administra-

torii casei lui Dumnezeu, lideri, învățători și dascăli 

ai bisericii locale (Tit 1:7, 9; 1 Tesaloniceni 5:12). 

Învățături și îndemnuri adresate prezbiterilor 

În afară de învățăturile adresate bisericilor cu pri-

vire la prezbiteri, Pavel, Petru și Iacov au dat învățături 

adresate direct prezbiterilor: 

• Iacov le spune prezbiterilor să se roage pentru cei 

bolnavi și să îi ungă cu untdelemn în Numele Dom-

nului (Iacov 5:14). 

• Petru le poruncește prezbiterilor să păstorească de 

bunăvoie și să supravegheze congregația locală (1  

Petru 5:1-2). 

• Petru avertizează prezbiterii să nu acționeze într-o 

modalitate stăpânitoare (1Petru 5:3). 

• Petru promite prezbiterilor că atunci când Domnul 

Isus se va întoarce, ei vor primi „cununa, care nu se 

poate veșteji, a slavei” (1 Petru 5:4). 
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• Petru îi îndeamnă pe prezbiteri să se împodobească 

în umilință (1 Petru 5:5).  

• Pavel amintește prezbiterilor din Efes că Duhul 

Sfânt i-a pus să fie veghetori asupra bisericii și îi în-

deamnă să păstorească biserica lui Dumnezeu (Fap-

tele Apostolilor 20:28). 

• Pavel îi avertizează pe prezbiteri să păzească bise-

rica împotriva învățătorilor falși (Faptele Apostoli-

lor 20:28) și să stea permanent în alertă în ce pri-

vește amenințarea constantă a învățăturilor false 

(Faptele Apostolilor 20:31). 

• Pavel amintește prezbiterilor să lucreze din greu, să 

ajute pe cei nevoiași și să fie generoși, în asemănare 

cu Domnul Isus Hristos (Faptele Apostolilor 20:35). 

B. PROMOVAREA ADEVĂRATEI NATURI A BISERICII 
LOCALE MODELATĂ DUPĂ NOUL TESTAMENT 

Structura de conducere a bisericii locale vorbește 

în mod profund despre natura bisericii locale și filosofia ei 

de lucrare. Biserica locală nu este o mulțime nedefinită de 

oameni, ci este un grup specific de credincioși care are un 

caracter, o misiune și un scop unice. Eu sunt convins că 

structura de conducere de tip prezbiterian armonizează 
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cel mai bine și promovează natura adevărată a bisericii lo-

cale, așa cum este revelată în Noul Testament. Vom ana-

liza în cele ce urmează 4 modalități în care structura de tip 

prezbiterian de conducere a bisericii completează natura 

și teologia bisericii locale. 

Biserica este o familie strâns unită de frați și surori 

Dintre termenii și expresiile diferite ale Noului 

Testament care sunt folosite pentru a descrie natura bise-

ricii (trup, mireasă, templu, turmă), o expresie foarte des 

utilizată este aceea de familie, subliniind aspectul de fră-

țietate al familiei – frați și surori. Robert Banks, un lider 

proeminent al mișcării mondiale a bisericilor din case, a 

făcut următoarea observație în cartea sa, Paul’s Idea of 

Community (Ideea de Comunitate a lui Pavel): 

Chiar dacă în ultimii ani, metaforele lui Pavel pentru a 

exprima ideea de comunitate au fost supuse unui studiu 

destul de intens, în special descrierea oferită de el pentru 

biserică drept „trup”, aplicația pe care el a făcut-o pentru 

termenii „casă” sau „familie” a fost mult prea adesea tre-

cută cu vederea sau menționată doar așa, în treacăt.18 

Banks comentează mai apoi asupra frecvenței și 

semnificației acestor două expresii care face referire la 

ideea de familie:  
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Aceste expresii sunt atât de numeroase, și apar atât de 

frecvent, încât asemănarea dintre comunitatea creștină 

și o „familie” trebuie privită ca fiind cea mai importantă 

metaforă dintre toate cele folosite de Pavel... Ea reve-

lează esența gândirii lui Pavel cu privire la comunitate 

mai mult decât oricare alte ilustrații folosite de el.19 

Biserica locală, așadar, este chemată să fie o familie 

strâns unită de frați și surori. Ideea de frățietate a consti-

tuit de asemenea un principiu cheie în ce privește mode-

larea și gestionarea relațiilor dintre creștini (Romani 

14:15, 21; 1 Corinteni 6:8; 8:11-13; 2 Tesaloniceni 3:14-

15; Filimon 1:15-16; Iacov 4:11). Isus a insistat ca ucenicii 

Lui să fie cu adevărat frați și surori unii pentru alții și că 

niciunul dintre ei nu trebuie să acționeze ca rabinii din 

vremea Sa, care se considerau mai presus decât ceilalți oa-

meni: 

„Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. 

Astfel, își fac filacteriile late, își fac poalele veștmintelor 

cu ciucuri lungi; umblă după locurile dintâi la ospețe, și 

după scaunele dintâi în sinagogi; le place să le facă oa-

menii plecăciuni prin piețe, și să le zică: ,Rabi! Rabi!’ Voi 

să nu vă numiți Rabi! Fiindcă Unul singur este Învățăto-

rul vostru: Hristos, și voi toți sunteți frați” (Matei 23:5-8; 

subl.). 
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În ascultare totală de învățătura lui Hristos cu pri-

vire la smerenie și frățietate, primii creștini s-au opus ti-

tlurilor oficiale, hainelor sacre, funcțiilor de conducere și 

terminologiei poruncitoare atunci când aveau de-a face 

cu liderii comunităților lor de credință. De asemenea, ei și-

au ales o structură de conducere potrivită în congregațiile 

lor, anume au ales să fie conduși printr-un grup de prezbi-

teri. Primii creștini și-au înrădăcinat o structură de con-

ducere în moștenirea biblică, astfel încât aceasta a fost 

compatibilă cu noua lor familie spirituală și cu credințele 

lor doctrinare. Israel a reprezentat o mare familie, com-

pusă la rândul ei din multe familii. Națiunea Israel a con-

siderat că o conducere asigurată printr-o pluralitate de bă-

trâni era o formă de auto-guvernare adecvată și care asi-

gura o reprezentare echitabilă a membrilor ei. Același lu-

cru este valabil pentru biserica locală din perioada crești-

nismului. Structura de conducere de tip prezbiterian se 

potrivește unei organizații care este ca o familie extinsă, 

așa cum este în fapt biserica locală. Ea permite oricărui 

frate din congregație să facă parte din conducerea ei, dacă 

el dorește și se califică pentru aceasta. 

Biserica este o comunitate non-clerică 

Biserica locală nu este doar o familie iubitoare și 

apropiată de frați și surori răscumpărați, ci este și o fami-

lie non-clerică. Spre deosebire de Israel, care era împărțit 
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în membri ai preoției sfinte și membri laici, biserica pri-

mului secol al creștinismului a fost o mișcare a oamenilor 

simpli. Trăsătura distinctivă a creștinismului nu a fost 

cea a ierarhiei preoțești, ci faptul că Duhul lui Dumnezeu 

a venit să locuiască printre și în oameni obișnuiți – și că 

prin ei, Duhul a descoperit viața lui Isus comunității de 

credincioși și lumii întregi. 

Faptul că în Noul Testament nu apare nici o clasă 

preoțească sau clerică deosebită de toți aceia care for-

mează poporul lui Dumnezeu este un adevăr de o profun-

zime deosebită. În noul legământ pecetluit cu sângele lui 

Hristos, fiecare membru din biserica lui Isus Hristos este 

un sfânt, un preot regal, și un membru în trupul lui Hris-

tos, fiind înzestrat de Duhul cu daruri. Pavel ne arată că în 

trupul lui Hristos există o largă diversitate de daruri și slu-

jiri (1 Corinteni 12), dar el nu spune absolut nimic despre 

vreo distanțare mistică între clerici și oamenii simpli. 

Dacă aceasta ar fi existat, atunci un lucru atât de impor-

tant pentru Biserică ca distincția între cler și laici ar fi tre-

buit să fi fost măcar menționat în Noul Testament. Cu 

toate acestea, Noul Testament subliniază egalitatea în ca-

drul poporului lui Dumnezeu (Efeseni 2:13-19) și demon-

tează conceptul de separare între sacru și secular care a 

existat între preot și popor în vechiul legământ (1 Petru 

2:5-10; Apocalipsa 1:6). 
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Clericalismul nu este reprezentativ pentru crești-

nismul biblic, apostolic. Este adevărat că eroarea reală 

care trebuie combătută ca fiind nebiblică nu stă doar în 

aceea că un singur om ar trebui să asigure conducerea 

unei singure congregații, ci și în faptul că o singură per-

soană dintr-o comunitate sfântă de frați ar putea fi sacra-

lizată și pusă deoparte față de restul sfinților.  

Conducerea biblică nu poate exista într-un climat 

de clericalism. Folosirea de către Pavel a structurii prezbi-

teriene de conducere a bisericii locale este dovada clară și 

practică împotriva clericalismului, pentru că această 

structură de tip prezbiterian este în natura ei non-clerică. 

Prezbiterii sunt întotdeauna considerați în Biblie ca „prez-

biterii oamenilor” sau „prezbiterii congregației”, nicio-

dată „prezbiterii lui Dumnezeu”. Ei îi reprezintă pe oa-

meni, fiind aceia din adunare care au rol de conducere. 

Atunci când a înființat biserici, Pavel nu a ordinat 

niciodată un preot sau un cleric pentru a face slujirea în 

biserică. Dimpotrivă, el a lăsat în urma lui un grup de 

prezbiteri aleși dintre credincioși, care să supravegheze 

împreună acea comunitate locală (Faptele Apostolilor 

14:23; Tit 1:5). Evident că aceasta a fost tot ceea ce el a cre-

zut că are nevoie biserica locală. Întrucât adunările locale 

din zilele sale erau compuse din sfinți, preoți și slujitori 

împuterniciți de Duhul Sfânt, și întrucât Hristos era pre-

zent alături de fiecare din aceste adunări prin Persoana 
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Duhului Sfânt, nu era nevoie de nici una din capcanele tra-

diționale și religioase, cum ar fi locurile sfinte, clădirile 

sfinte, sau personalul sfânt (preoți, clerici, sau oameni 

sfinți). Aceste lucruri nici măcar nu erau tolerate. Pentru 

a împlini nevoia de conducere și protejare a comunității 

de credincioși, Pavel instituie structura de conducere for-

mată din prezbiterii non-clerici – o formă de conducere 

care nu dădea la o parte nici domnia lui Hristos peste po-

porul Lui și nici statutul glorios al unui trup local de oa-

meni sfințiți, preoțești cu toții, în cadrul căruia fiecare 

membru are o contribuție în slujire. 

Biserica este o comunitate caracterizată de slujire sme-

rită 

Sunt convins că unul din motivele pentru care 

apostolii au ales un sistem de conducere a bisericii prin 

prezbiteri era că el stimula caracterul iubitor și de slujire 

umilă al familiei creștine a bisericii. Noul Testament ne 

oferă exemplul solid de conducere comună ca fiind struc-

tura ideală de conducere într-o congregație unde dragos-

tea, smerenia și spiritul de slujire sunt de importanță ca-

pitală. Când funcționează corect, conducerea comună 

exersează o slujire mai smerită decât o face conducerea 

printr-o singură persoană. Pentru ca acest model de con-

ducere să funcționeze eficient, prezbiterii trebuie să de-

monstreze apreciere reciprocă unii față de alții, să se su-

pună unii altora, să se aștepte și să se ajute unul pe altul, 
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să ia în considerare perspectivele și motivațiile fiecăruia, 

și să își dea întâietate unii altora. Astfel, conducerea de tip 

prezbiterian stimulează dragostea frățească, smerenia, 

reciprocitatea, răbdarea și dependența unii de alții în dra-

goste – calități ce sunt semne ale bisericii slujitoare. 

Mai mult, conducerea comună adesea ne pune la 

încercare mai mult decât conducerea printr-o singură 

persoană. Ea dă pe față nerăbdarea noastră unii cu alții, 

mândria noastră, încăpățânarea noastră, imaturitatea 

egoistă, înclinația de a domina pe alții, lipsa de dragoste și 

înțelegere unii față de alții, și lipsa de rugăciune. Ea ne 

arată cât de imaturi suntem cu adevărat în ce privește 

umilința, dragostea frățească și duhul autentic de slujire. 

Ca și sfinții din Corint, noi suntem gata să ne arătăm cu-

noștințele și darurile în public, dar suntem foarte înceți în 

a ne maturiza în dragoste și smerenie. 

Eu cred că bisericile de astăzi au nevoie disperată 

de o trezire în ce privește dragostea, umilința și duhul de 

slujire. O astfel de trezire trebuie să înceapă cu liderii 

noștri, iar conducerea biblică de tip prezbiterian asigură 

structura prin care liderii pot învăța să lucreze împreună 

în dragoste reciprocă și smerenie. Întrucât prezbiterii 

sunt reprezentanții întregii bisericii, felul în care ei con-

duc pune înaintea ei un model viu de relații de dragoste și 

slujire reciprocă. Astfel, conducerea printr-o pluralitate 
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de prezbiteri se potrivește în mod ideal bisericii smerite și 

slujitoare.  

Biserica se află sub conducerea lui Hristos 

Cel mai important lucru este că o conducere biblică 

a bisericii protejează și promovează întâietatea și poziția 

lui Hristos ca și Cap al bisericii locale. Isus a lăsat ucenici-

lor Lui promisiunea prețioasă că „acolo unde sunt doi sau 

trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” 

(Matei 18:20). Întrucât apostolii știau că Isus Hristos, prin 

Duhul Sfânt, avea să fie prezent într-un mod unic alături 

de ei ca Stăpân, Cap, Domn, Păstor, Veghetor, Mare Preot 

și Împărat, ei au ales o formă de conducere a bisericii care 

să reflecte acest adevăr creștin fundamental și distinct. 

Aceasta nu era pentru creștinii timpurii o teorie, ci o rea-

litate. Primele biserici erau cu adevărat centrate pe Hris-

tos și dependente de El. Numai Hristos le furniza tot ceea 

ce aveau ei nevoie pentru a se bucura de o comuniune de-

plină cu Dumnezeu și unii cu alții. Persoana și lucrarea lui 

Hristos erau atât de mărețe, infinite, definitive și com-

plete, încât nimic – nici măcar în aparență – nu putea di-

minua în vreun fel centralitatea prezenței Sale printre co-

piii Lui și suficiența Sa pentru ei.  

Astfel, în decursul primului secol, nici un creștin 

nu ar fi îndrăznit să ia poziția sau titlul singurului Condu-

cător, Supraveghe-tor sau Păstor al bisericii. Creștinii de 
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astăzi, însă, sunt atât de obișnuiți să vorbească despre 

„pastor” încât nici măcar nu mai au răbdare să constate că 

Noul Testament nu vorbește în termenii aceștia. Acest 

fapt este foarte important, și nu ar trebui să permitem obi-

ceiurilor noastre să ne îndepărteze mințile de la acest ade-

văr major. Nu există decât o singură turmă, și un singur 

Păstor (Ioan 10:16), un singur trup și un singur Cap (Colo-

seni 1:18), o singură preoție sfântă și un singur Mare Preot 

(Evrei 4:14), o singură frățietate și un singur Frate cel 

Mare (Romani 8:29), o singură clădire și o singură Piatră 

din capul unghiului (1 Petru 2:5), un singur Mijlocitor și 

un singur Domn. Isus Hristos este „Păstorul cel Mare”, iar 

noi toți ceilalți suntem oile Lui (1 Petru 5:4). 

Știu de o biserică unde, pentru a simboliza realita-

tea condu-cerii bisericii locale și a liderilor ei de către Hris-

tos, membrii ei pun un scaun gol la masa unde se întâlnesc 

prezbiterii bisericii. Aceasta este o modalitate de a aminti 

prezbiterilor de prezența și domnia lui Hristos, de poziția 

lor ca slujitori ai Lui, și de dependența lor de El în rugă-

ciune și Cuvânt. 

C. PROMOVAREA PROTEJĂRII ȘI SFINȚIRII LIDERI-
LOR SPIRITUALI 

Am ajuns acum la două motive extrem de impor-

tante și, în același timp beneficii, ale conducerii pastorale 
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realizată printr-un grup de prezbiteri care satisfac cerin-

țele biblice. În primul rând, structura comună de condu-

cere asigură protecția și darea de socoteală pentru păcate 

specifice care afectează liderii spirituali. La rândul ei, 

aceasta protejează caracterul spiritual al bisericii locale și 

mărturia Numelui Domnului. Apoi, conducerea prin prez-

biteri încurajează relații între ei care îi ajută la echilibrarea 

slăbiciunilor lor și le corectează caracterul, aceasta fiind o 

componentă esențială în procesul de sfințire a liderilor 

spirituali. 

Darea de socoteală din partea liderilor 

Istoricul englez Lord Acton a spus, „Puterea tinde 

să corupă, iar puterea absolută corupe în mod absolut”. 

Întrucât noi avem credințe biblice cu privire la realitatea 

îngrozitoare a păcatului, a blestemului adus de acesta, cu 

privire la Satana și la depravarea omului, ar trebui să înțe-

legem bine de ce oamenii aflați în funcții care le oferă pu-

tere sunt ușor de corupt. În fapt, cu cât înțelegem mai bine 

păcătoșenia fără limite și înșelăciunea păcatului, cu atât 

trebuie să fie mai puternică dedicarea noastră față de 

practica dării de socoteală. Conducerea colectivă printr-

un grup de prezbiteri este cea care furnizează o structură 

bună pentru o dare de socoteală autentică.  
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Ea, de asemenea, asigură condițiile pentru înfrâna-

rea atât de necesară a unor păcate precum mândria, lăco-

mia, sau „joaca de-a Dumnezeu”. Earl D. Radmacher, de-

can al unui seminar teologic baptist din America, scria, 

„Oamenii puși în funcții de conducere, chiar și cei care 

sunt creștini, rămân niște păcătoși și de aceea nu vor îm-

plini voia lui Dumnezeu decât într-o modalitate imper-

fectă. De aceea, existența unui grup de lideri va fi ca un fel 

de ‘mecanism de verificare și corecție’ reciprocă și ca un 

scut de protecție împotriva tendinței tipic omenești a lor 

de a încerca să ia locul lui Dumnezeu, stăpânind cu as-

prime asupra altor oameni”20. 

Niciodată nu a fost voia Domnului ca o anume per-

soană să controleze biserica locală. Conceptul de pastor ca 

fiind singurul profesionist cu studii – persoana sacră care 

prezidează biserica și care nu poate să fie niciodată în rea-

litate parte dintr-o congregație – este complet nebiblic. Nu 

doar că acest concept este nebiblic, ci el este și nesănătos 

din punct de vedere psihologic și spiritual. Radmacher își 

continuă argumentația subliniind contrastul între defici-

ențele unei conduceri de biserică pusă primordial în mâi-

nile unui singur păstor și utilitatea conducerii colective a 

unui grup de păstori: 

Oamenii obișnuiți...sunt indiferenți pentru că sunt atât 

de ocupați. Nu au timp să se ocupe de treburile bisericii. 
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De aceea, conducerea bisericii este lăsată în bună mă-

sură pe mâinile pastorului. Lucrul ăsta este rău pentru 

el și este rău și pentru biserică. O astfel de situație face 

mai posibile circumstanțele în care pastorul va dezvolta 

în el o înclinație dictatorială și condițiile ca el să-și hră-

nească inima cu dragostea de puterea autocrată. 

Convingerea mea este că Dumnezeu, prin conceptul gru-

pului de prezbiteri, ne-a oferit un instrument prin care 

să ne protejăm împotriva acestor ispite puternice. Echi-

librul și darea de socoteală care este oferit prin bărbații 

care au aceeași autoritate este de mare ajutor, produ-

când atitudinea dorită exprimată de Petru în ce privește 

pluralitatea prezbiterilor: „...păstoriți turma lui Dumne-

zeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună 

voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mâr-

șav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste 

cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde tur-

mei” (1 Petru 5:2-3)21. 

În plus față de asigurarea dării de socoteală, a par-

teneriatului autentic și a unor relații de colegialitate (lu-

crurile de care se feresc păstorii autoritari cu orice preț), 

conducerea comună oferă condițiile ca slujitorilor din bi-

serica locală să li se poată cere socoteală pentru lucrarea 

lor. Liderii de biserici (ca noi toți) pot să fie leneși, uituci, 

temători sau prea ocupați ca să își ducă la îndeplinire res-

ponsabilitățile. Astfel, ei au nevoie de colegi în lucrare, 

față de care au datoria să răspundă pentru lucrarea lor. 
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Antrenorii știu că atleții care exersează împreună se îm-

ping unii pe alții la performanțe mai mari. Atunci când ci-

neva aleargă alături de o altă persoană, întotdeauna unul 

din ei se va strădui mai mult și va alerga ceva mai rapid 

decât celălalt. Același lucru este valabil și pentru lucrarea 

Domnului. Iată de ce Domnul i-a trimis pe ucenicii Lui în 

lucrare doi câte doi. 

Relațiile între prezbiteri 

Una din bucuriile cele mai mari din viața mea a fost 

să fac parte din conducerea pastorală a unei biserici, ală-

turi de o echipă de pastori-prezbiteri foarte dedicată lu-

crării. Ca parteneri în lucrarea de păstorire a poporului 

prețios al lui Dumnezeu, răscumpărat cu sângele Lui, noi 

ne-am șlefuit, ne-am echilibrat, ne-am alinat, ne-am pro-

tejat și ne-am întărit reciproc trecând prin aproape orice 

situație imaginabilă în viață. Nu voi ezita să spun că rela-

ția cu colegii mei prezbiteri a fost cea mai importantă mo-

dalitate de care Dumnezeu s-a folosit, cu excepția relației 

mele de căsătorie cu soția, pentru dezvoltarea spirituală a 

caracterului meu creștin, a abilităților mele de conducere 

și a lucrării de predicare. Slujirea ca prezbiter a jucat un rol 

major în procesul de sfințire din viața mea de creștin. 

Conducerea comună poate produce un lider de bi-

serică ce își va recunoaște greșelile și deficiențele -  lucru 

atât de necesar – și poate să îl ajute să le învingă. Cu toții 
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avem greșelile noastre, exagerările noastre și defectele 

noastre. Toți avem ceea ce C. S. Lewis denumea „un defect 

major”22. Putem observa atât de clar în alții aceste defecte 

majore, dar nu în noi. Ele ne deformează judecata. Ele ne 

înșeală. Ele ne pot chiar distruge. Acest lucru este adevă-

rat în mod particular în ce privește liderii carismatici, care 

sunt talentați în multe domenii. Fiind orbi față de greșe-

lile și vederile lor extreme, unii lideri talentați s-au distrus 

pe ei înșiși pentru că n-au avut colegi care să îi confrunte 

și care să-i echilibreze; de altfel, ei nici nu și-au dorit vreun 

astfel de coleg. 

Atunci când un lider este singur la vârful structurii 

piramidale de organizare a bisericii, echilibrarea atât de 

importantă a slăbiciunilor și atuurilor lui nu se mai pro-

duce. Observați limbajul destul de dur al lui Robert Green-

leaf, autorul cărții Servant Leadership (Conducerea prin 

Slujire), atunci când își exprimă observațiile pe această 

temă: 

A fi plasat singur la vârful unei piramide este un lucru 

anormal și care corupe. Nici unul dintre noi nu este per-

fect în el însuși, ci noi toți avem nevoie de ajutorul și in-

fluența colegilor apropiați pentru a fi corectați. Atunci 

când cineva este pus la vârful unei piramide, acea per-

soană nu mai are colegi, ci doar subordonați. Până și cei 

mai deschiși și mai curajoși dintre subordonați nu vor 

vorbi șefului lor în același fel cum vorbesc colegilor lor 
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de pe aceeași treaptă ierarhică, astfel încât modalitatea 

normală de comunicare devine deformată23. 

Eu cred că pastorii tradiționali, care conduc de unii 

singuri bisericile lor ar avea parte de o îmbunătățire a ca-

racterului și lucrării lor dacă ar avea colegi adevărați față 

de care să dea în mod regulat socoteală și cu care să lucreze 

cot la cot. 
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4 
O PORUNCĂ                                          
APOSTOLICĂ 

 

 

Întrucât Pavel a înființat structura de conducere 

de tip prezbiterian în bisericile dintre Neamuri (Faptele 

Apostolilor 14:23) și, cel mai probabil, cei 12 apostoli au 

adoptat-o și în bisericile dintre evrei (Faptele Apostolilor 

15:6; Iacov 5:14), autorii Noului Testament ne transmit 

ideea că modelul de conducere prin prezbiteri a fost o in-

stituție clară, apostolică. În Tit 1:5, Pavel îi spune lui Tit și 

adunărilor către care s-a adresat, că o biserică nu este 

structurată corect până când nu sunt desemnați prezbi-

teri (la plural) care satisfac criteriile biblice. Astfel, el îi po-

runcește lui Tit să facă acest lucru: „să așezi prezbiteri în 
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fiecare cetate, după cum ți-am poruncit” (Tit 1:5b). Fă-

când aceasta, Pavel avea să se comporte împotriva practi-

cilor culturale și tradiționale, întrucât atât sinagogile 

evreiești cât și societatea greco-romană practicau un sis-

tem de conducere piramidal, cu un singur om în frunte. 

Astfel, Pavel a ales în mod intenționat o astfel de structură 

de conducere prin prezbiteri. El nu s-a adaptat la normele 

sociale din vremea lui. Învățătura transmisă lui Tit stabi-

lește o directivă apostolică ce ar trebui urmată de creștinii 

de astăzi. 

Mulți teologi pretind, totuși, că numai învățăturile 

despre prezbiteri, nu și structura de conducere prin prez-

biteri, sunt obligatorii pentru bisericile din toate vremu-

rile. Ei spun că învățăturile lui Pavel cu privire la califica-

tivele unui prezbiter sunt obligatorii, nu însă și modelul 

de conducere. Făcând această distincție, el elimină struc-

tura de conducere cu prezbiteri din biserică și aplică învă-

țăturile biblice la modelul instituit de ei pentru condu-

cere, anume structura clericală sau modelul cu un singur 

pastor. Dar aceasta este o separare greșită. De pildă, cum 

s-ar putea aplica un pasaj biblic atât de important precum 

1Timotei 5:17-18 la o singură persoană care să fie unicul 

pastor? Această învățătură are logică numai în contextul 

unui grup de prezbiteri.  

De aceea, eu concluzionez că învățăturile date prez-

biterilor și privind prezbiterii, ca și cu privire la structura 
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de conducere de tip prezbiterian, trebuie privite ca fiind 

norme apostolice (Tit 1:5), care sunt obligatorii și pentru 

bisericile de astăzi. Ladd greșește atunci când pretinde că 

“nu a existat un model normativ de conducere a bisericii 

în vremea apostolică și că structura de organizare a bise-

ricii nu este un element esențial în teologia despre bise-

rică”24. 

Am face bine să luăm aminte la avertizarea seri-

oasă venită din partea lui Alfred Kuen cu privire la îndo-

iala față de suficiența totală a Scripturii în ce privește 

practicile din bisericile noastre de astăzi. Profesor la Em-

maus Bible Institute în Elveția, Kuen scrie: 

Nu avem dovada a 20 de secole de istorie creștină cum 

că planul pentru biserica primară este singurul care se 

potrivește în orice vreme și în orice loc, și că este cel mai 

flexibil în adaptarea lui la cele mai diverse circumstanțe, 

fiind cel mai bun în a rezista în timpul persecuțiilor și în 

a oferi oportunitățile maxime pentru creșterea deplină 

în viața spirituală? 

De fiecare dată când omul a crezut că este mai inteligent 

decât Dumnezeu, că el a dezvoltat cu migală un sistem 

religios „mai bine adaptat psihologiei omului”, mai 

adaptabil spiritului vremurilor noastre, în loc să urmeze 

pur și simplu modelul nou-testamental, încercarea lui a 

fost de scurtă durată, eșuând imediat ce au apărut difi-

cultăți ce nu fuseseră prevăzute. 
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Toate ereziile și devierile din biserici izvorăsc din aban-

donarea Scripturii și din modelul de biserică pe care în-

vățătorii falși îl propun.25 

Pe scurt, așa cum concluzionează și Alfred Kuen, 

„bisericile înființate de apostoli rămân modelele valide 

pentru bisericile din toate timpurile și de pretutindeni”26
. 
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5 
CONCLUZIE 

 

 

Cred că ar putea fi umplută o bibliotecă întreagă cu 

obiecții la adresa conducerii pastorale asigurate printr-o 

echipă de prezbiteri. Pentru credinciosul atașat de Biblie, 

însă, problema reală este aceasta: este biblic acest model 

de conducere? Este el apostolic? Convingerea mea este că 

da, este! Apostolii Pavel și Petru au poruncit ca prezbiterii 

bisericii locale să păstorească turma lui Dumnezeu (Fap-

tele Apostolilor 20:28; 1 Petru 5:1-2; cf. Tit 1:5). De aceea, 

nu avem nici un drept să abandonăm mandatul dat de 

Dumnezeu prezbiterilor. Și totuși aceasta este exact ceea 

ce majoritatea bisericilor au făcut, dând mandatul aposto-

lic de păstorire a bisericii unei singure persoane, fie el și 

un pastor cu studii, și subordonând pe prezbiteri acelui 

pastor. Unde găsim noi referințe în Noul Testament care 
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să susțină ideea de pastor ordinat (sau preot ori altă func-

ție clericală) și de prezbiteri care sunt asistenții lui? Nu 

există așa ceva! Tot ceea ce găsim în Scriptură sunt pasto-

rii-prezbiteri. 

Trebuie să admitem, totuși, că majoritatea biserici-

lor care sunt conduse după un model clerical-pastoral vor 

considera că modelul de conducere prezbiterian este difi-

cil de adoptat, dacă nu chiar imposibil. Așa că, încercarea 

de a-l implementa va cere satisfacerea a două condiții. 

Prima, ca fiecare biserică locală și liderii ei să fie ferm con-

vinși că aceasta este învățătura Scripturii. A doua, ca bise-

rica locală să fie hotărâtă să facă schimbările dificile dar 

necesare pentru a face ca modelul prezbiterian de condu-

cere să funcționeze spre slava lui Dumnezeu. 

Desigur, aceste două condiții, sunt esențiale ori-

când avem de adoptat vreo doctrină sau practică biblică 

dificilă sau nefamiliară. Dacă ai întreba, de pildă, „vă 

merge bine în căsătorie?”, multe persoane ar răspunde că 

nu prea. Ar trebui din acest motiv să renunțăm la institu-

ția căsătoriei și să căutăm să adoptăm altceva? Nicide-

cum! Instituția căsătoriei este voia lui Dumnezeu pentru 

rasa omenească, așa cum ne arată Biblia. Astfel, dacă vrem 

ca să avem căsătorii de succes, trebuie în primul rând să 

credem că așa ne învață Biblia, și apoi să fim hotărâți să o 

facem să meargă bine. Numai atunci căsătoria va funcți-

ona bine. Aceleași condiții sunt valabile și când vrem să 
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adoptăm conducerea biblică a bisericii. Trebuie să credem 

că este biblică, și să fim deciși să o facem să funcționeze 

eficient, cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Sigur că adoptarea modelului de conducere prezbi-

terian în biserica locală nu va rezolva imediat toate pro-

blemele. Chiar și atunci când este adoptat, el poate genera 

anumite probleme, care trebuie înțelese și continuu tra-

tate. Cu toate acestea, atunci când acest model este adop-

tat în mod adecvat, el va permite bisericii să fie ceea ce 

Dumnezeu a destinat-o să fie, va stimula creșterea spiri-

tuală a liderilor din familia bisericii, și va onora predicarea 

Cuvântului prețios al lui Dumnezeu. 
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Anexa 1 
RESURSE SUPLIMENTARE               

PRIVIND MODELUL PREZBITE-
RIAN DE CONDUCERE                        

A BISERICII 

 

 

Resursele indicate mai jos sunt disponibile numai 

în limba engleză, și se pot obține de la librăriile locale din 

SUA sau direct de la editura Lewis & Roth. 

Biblical Eldership: An Urgent Call To Restore Biblical 

Church Leadership, de Alexander Strauch (337 pag, revizu-

ită și adnotată, 1995). 
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Study Guide to Biblical Eldership, Twelve Lessons for 

Mentoring Men for Eldership de Alexander Strauch (reali-

zată ca instrument de mentorare pentru candidații la slu-

jirea ca prezbiter). 

The Mentor’s Guide to Biblical Eldership, Twelve Les-

sons for Mentoring Men for Eldership de Alexander Strauch 

și Richard Swartley (Acest ghid este conceput pentru in-

structor. El reprezintă ghidul de studiu pentru lider, ata-

șat lucrării Study Guide to Biblical Eldership). 

Meetings That Work. A Guide to Effective Elders’ Me-

etings de Alexander Strauch 

Pentru a primi un catalog gratuit cu alte cărți pu-

blicate de editura LEWIS & ROTH, apelați gratuit (din 

SUA) numărul de telefon 1-800-477-3239 (SUA sau CA-

NADA); sau sunați contra cost la numărul de telefon 001-

303-794-3239 (apelabil atât local cât și de la posturi tele-

fonice din alte țări decât SUA). 
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