Autoritatea in biserica
-

Luca 4:32 – Isus vorbea cu autoritate – cu putere
Luca 20:1-5 – Putere – autoritate
Ioan 19.9-11 – autoritatea lui Pilat
Din nefericire, exercitarea autoritatii este probabil una dintre cele mai neantelese
practici in societatea noastra, dar din pacate la fel putem spune si in bisericile noastre.
Din acest motiv atat societatea cat si biserica sunt in confuzie si mai ales in rebeliune.

Ce inseamna autoritatea?

Dex. 1. Influență general acceptată a unei persoane, a unei organizații sau a unei instituții în diferite
sfere ale vieții sociale. 2. Putere, drept de a emite dispoziții, de a impune ascultare. 3. Organ al puterii
de stat competent să ia măsuri și să emită dispoziții cu caracter obligatoriu. ♦ Reprezentant al unui
asemenea organ al puterii de stat. 4. Prestigiu de care se bucură cineva sau ceva. ♦ Persoană care se
impune prin cunoștințele sale, prin prestigiul său.

Isus: Luca 22:24-30 – Intre voi sa nu fie asa…
- Autoritatea suprema pentru un crestin este Biblia, careia noi toti ne supunem: 1 Tim.3:16
Cum functioneaza autoritatea in biserica lui Christos?
1. Dumnezeu a ales persoane prin prisma chemarii care sa exercite autoritatea – Efs.4:11
- Timotei in Efes – 1 Tim.1:1-3; 1 Tim 4:11-16
- “Nimeni sa nu-ti puna autoritatea la indoiala datorita tineretii tale”
- Tit in Creta – Tit 1:5,6
2. Dumnezeu a lasat metode clare prin care autoritatea sa fie exercitata
- Prin Cuvantul lui Dumnezeu – 1 Tim. 3:16
- Prin exemplu personal – 1Tim. 4:15,16 ; Tit 2:1-15
3. Dumnezeu va cere socoteala de modul in care a fost folosita autoritatea
- 1 Petru 5:1-6
4. Care sunt responsabilitatile celor care sunt sub autoritate
- Sa predice invatatura sanatoasa – 1Tim. 1:3
- Sa ajute pe cei slabi, sa mustre pe cei care pacatuiesc etc.
5. Rasplata celor ce isi asuma responsabilitatea autoritatii
- 1 Petru 5:4

