
3 Nivele de autoritate

Explică că pentru a elimina confuzia din bisericile noi și pentru a evita multe dispute, un echipator
înțelept îi învață pe noii lideri să discearnă trei nivele de autoritate pentru activitățile bisericii.

Nivelul 1: Poruncile Noului Testament

Ascultă de poruncile lui Dumnezeu fără a vota sau a vă certa cu privire la ele, El este Conducătorul
Suprem. O biserică este complet plantată atunci când face toate slujirile care sunt cerute de către
Cristos și de către Apostolii Săi în Noul Testament.

Notă: Discerne între intenția de bază a unei porunci și forma culturală pe care o ia. Baticul, femeile
să tacă și spălarea picioarelor erau forme externe, ce aveau legătură cu cultura, de a asculta de o
altă poruncă importantă universală.

Exemplu: botez, iubiți-vă unii pe alții.

Nivelul 2: Practici Noul Testamentale dar care nu sunt porunci

Un creștin are libertatea de a ține seama sau nu de aceste practici, din moment ce nu sunt porunci.
Nu interzice urmarea lor, din moment ce apostolii le-au practicat și au fost de acord cu ele.

Exemplu: Botezul imediat.

Nivelul 3: Tradiții fără nicio bază Nou Testamentală.

Niciodată nu cere o ascultare oarbă față de tradiții. Majoritatea tradițiilor sunt bune. Interzice
tradițiile care împiedică ascultarea de poruncile Nou Testamentale.

Citește Matei 15:1-6

[Mat 15:1-6 NTR] Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim s-au apropiat de Isus zicând: „De
ce ucenicii Tăi încalcă tradiția bătrânilor? Căci ei nu-și spală mâinile înainte să mănânce pâine.” Isus,
răspunzând, le-a zis: „Dar voi de ce încălcați porunca lui Dumnezeu din cauza tradiției voastre? Căci
Dumnezeu a zis: «Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta» și «Cel ce își vorbește de rău tatăl sau
mama să fie pedepsit cu moartea». Însă voi ziceți: «Dacă cineva îi spune tatălui său sau mamei sale:
„Orice ajutor ai putea primi de la mine este deja închinat ca dar lui Dumnezeu”, acela nu mai este
dator să-și cinstească tatăl sau mama».” Și ați desființat astfel Cuvântul lui Dumnezeu prin
tradiția voastră.



Joc de rol: Dă exemple și lasă-i să descopere despre care nivel este vorba.

Purtați robe la pupitru (3). Purtați cravată la pupitru (3). Pupitrul (3). Cina Domnului (1). Luați cina
Domnului în case (2). Folosiți un pahar (2). Sărbătoriți Cina Domnului în prima zi a săptămânii (2:
Fapte 20:7). Sărbătoriți Cina Domnului în prima duminică din fiecare lună (3). Permite ca doar cei cu
o educație superioară, clerii ordinați pot oficia Cina Domnului (3). Folosiți Școala Duminicală ca o
modalitate de învățare (3). Cere grade academice pentru ordinare (3). Întâlnirea are loc în clădiri (3 -
niciun fel de capelă nu au fost menționate decât cam la 3 secole după Cristos). Învățătura este
interactivă (1: credincioșii trebuie să se învețe „unii pe alții”, Coloseni 3:16, Rom. 15:14, toți ar trebui
să profețească, 1 Corinteni 14:24-26, ceea ce înseamnă să vorbim unii cu alții pentru a ne edifica,
încuraja, mângîia; Biblia ne cere să evităm învățarea doar prin monolog).


