
CONDUCEREA BISERICII 

Noii slujitori trebuiau să fie aleşi de oameni, să fie ordinaţi 

de apostoli şi să posede calificări spirituale speciale care 

includeau călăuzirea de către Duhul Sfânt. Nu trebuia să 

existe o clasă specială de preoţi să slujească Bisericii 

deoarece membrii ei erau preoţi cu drept de acces direct la 

Dumnezeu prin Cristos. 

  A. CARISMATICI (cu daruri) şi  

   B. ADMINISTRATIVI 

Erau apostoli, prooroci, 
evanghelişti, păstori şi învăţători cu 
responsabilităţi ca: 

1. păzirea adevărului Evangheliei 

2. propovăduirea Evangheliei 

 

APOSTOLII - oamenii care au fost 

martorii vietii, ai mortii si mai ales ai 

învierii lui Cristos 

- au fost chemati special de Cristos. 

SLUJITORII:  

A. SLUJITORII CARISMATICI: 



APOSTOLII 

  

PETRU a făcut prima propovăduire specială evreilor din Ierusalim - este primul care 

duce Evanghelia la neevrei (in casa lui Corneliu). 

-traditia fixeaza Roma ca loc al morţii, a fost răstignit cu capul în jos. 

IACOV, fiul lui Zebedei, primul decapitat din cei 12 de Irod AGRIPA I – an 44 d. Cr. 

-spaniolii îl consideră patronul lor sfânt . 

IACOV, fratele lui Isus, considerat împreună cu Petru, ca fiind conducător al Bisericii 

din Ierusalim. A ocupat un loc de mediator între evrei şi neamuri la CONCILIUL de la 

Ierusalim. Nu era unul din cei doisprezece. 

- a fost omorât cu lovituri de bâte după ce fusese aruncat de pe acoperişul Templului. 

IOAN, conducător în Biserica Primară; tradiţia asociază lucrarea cu Efesul; a fost exilat 

de Domitian în insula Patmos (lângă coasta de apus a Asiei Mici, unde scrie Apocalipsa). 

ANDREI – a predicat în Scitia şi Orientul Apropiat -a murit răstignit pe o cruce în forma  

de X care de atunci este cunoscută sub numele lui.  

FILIP      – avea darul de evanghelist; - a murit de moarte naturală la Hieropolis, 

după distrugerea Ierusalimului 

TADEU a lucrat în Persia unde a fost martirizat.  

MATIA a lucrat în Etiopia unde a fost martirizat. 
SIMON ZILOTUL  - a fost martirizat. 

BARTOLOMEU -  a propovăduit în India. 

MATEI -  a propovăduit în Etiopia;  TOMA -  a lucrat în Partia şi foarte probabil în India. 

IACOV fiul lui Alfeu – nu se cunoaşte nimic de lucrarea şi moartea lui. 



PROOROCII ŞI EVANGHELIŞTII 

 PROOROCII - au fost printre cei mai influenţi conducători ai 
Bisericii. Au îndeplinit atât funcţia de predicare a Evangheliei cât şi 
de proorocire sau prezicere a viitorului. (Fapte 13:1; 15:32) 

 EVANGHELIŞTII – FILIP era evanghelist;  se ştie puţin despre 
această slujbă; probabil consta în lucrarea unui misionar care avea 
principala sarcină de a propovădui Evanghelia în locuri noi, până 
atunci, neatinse.   

• ÎNVĂŢĂTOR ŞI PASTOR: pot fi două slujbe găsite la una şi aceeaşi 

persoană. 

• Slujba de prezbiter – trebuie să fie făcută de bărbaţi cu o bună 

reputaţie între membrii bisericii şi o mărturie bună din afară. 

- ei conduceau închinările publice. 

• funcţia de bătrân sau prezbiter era considerată cea mai înaltă în 

adunarea locală.  

• Noul Testament asociază cele două nume cu aceeaşi funcţie. 

- trebuiau să guverneze şi să impună ordine şi disciplina în Biserică. 



B. SLUJITORII ADMINISTRATIVI 
 
 După moartea apostolilor slujitorii administrativi au preluat şi 
unele responsabilităţi spirituale. 

 Slujba de diacon - este subordonată prezbiterilor 

  - li se cereau aceleaşi caracteristici stricte ca şi prezbiterilor 

  - această slujba a fost ocupată şi de femei. 

  - erau aleşi de adunare  

  - lucrau mai mult în Biserica locală 

  - sarcina majoră a diaconilor a fost distribuirea ajutoarelor şi 
mai târziu au ajutat pe prezbiteri la împărţirea Mesei Domnului. 

  


