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CODUL ETICII LUCRĂTORULUI CREȘTIN 

 

VIAȚA MEA PERSONALĂ 

Mă voi ruga zilnic, voi citi, voi studia și voi medita asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Voi respecta cu 

sfințenie timpul meu de părtășie cu Domnul.  

Voi acorda un timp special familiei mele, conștient fiind că membrii ei sunt nucleul principal al 

adunării pe care o păstoresc. 

Voi căuta să-mi păstrez trupul într-o formă fizică bună prin mese servite la timp și exerciții fizice. 

Mă voi strădui să am o zi liberă pe săptămână și un concediu anual de odihnă. 

Prin puterea Duhului Sfânt voi menține controlul asupra sentimentelor mele și a reacțiilor față de 

cei din jur.  

Mă voi strădui mereu să-mi îmbunătățesc cunoștințele prin lectură și prin participarea la cursuri de 

instruire profesională. 

 

PROFESIUNEA MEA 

Voi căuta să mă comport conform chemării și dedicării mele ca om al lui Dumnezeu.  

Mă voi preda cu totul în slujba adunării mele și voi accepta responsabilități adiționale, numai în 

cazul în care acestea nu intră în conflict cu lucrarea mea eficientă în adunare. 

Voi păstra cu sfințenie tot ceea ce mi se va încredința confidențial, ca responsabilitate sacră. 

Mă voi folosi cu responsabilitate de libertatea de a predica la amvon adevărul Cuvântului lui 

Dumnezeu în dragoste și îmi voi pregăti predicile utilizând și materiale suplimentare adecvate. 

 

VENITURILE FINANCIARE 

Voi pleda în favoarea unei compensații adecvate pentru profesia mea și voi ajuta adunarea să 

înțeleagă că un lucrător nu ar trebui să aștepte sau să ceară onorariu pentru slujba pastorală 

efectuată pentru ei. 

Voi fi cinstit în administrarea banilor, plătindu-mi datoriile la timp, neașteptând favoruri personale 

sau reduceri pe baza statului profesiei mele. 



Voi fi consecvent în a da zeciuială și daruri de bună voie, dorind să fiu un exemplu bun pentru 

biserică. 

 

ATITUDINEA MEA FAȚĂ DE ADUNAREA ÎN CARE SLUJESC 

Voi trata toate persoanele din adunare cu dragoste și imparțialitate, slujindu-le cu credincioșie. 

Voi fi un bun prieten pentru toți membrii bisericii, rezervându-mi în același timp dreptul de a căuta 

prietenii apropiate în adunare. 

Voi avea încredere în conducerea laică, oferindu-le ajutor în pregătirea teologică și promovându-le 

creativitatea. 

Voi căuta să conduc biserica într-o direcție pozitivă pentru a atinge scopurile asupra cărora toți am 

căzut de acord. Voi rămâne deschis la critica constructivă și la sugestiile menite să întărească 

lucrarea noastră comună. 

Voi candida pentru funcția de pastor într-o singură biserică. Voi căuta să mă comport în mod 

corect cu biserica la care slujesc în prezent și să păstrez relații cordiale cu ceilalți păstori. 

La pensionare, sau la retragerea mea din lucrare, voi evita să mă implic în funcțiile pastorale din 

biserică, cu excepția cazului în care mi se va cere aceasta de către pastorul principal. 

 

ATITUDINEA MEA FAȚĂ DE COLEGII MEI 

Nu voi ține servicii divine în aria de responsabilitate a colegilor mei din lucrare, cu excepția 

cazurilor în care ei mi-ar solicita ajutorul. 

La plecarea mea voi recunoaște că toate funcțiile pastorale trebuiesc preluate din acel moment și 

conduse de succesorul meu. Voi căuta să respect hotărârile luate împreună cu comitetul. 

 

RESPONSABILITATEA MEA FAȚĂ DE DENOMINAȚIUNEA MEA 

Voi colabora cu personalul denominațiunii mele la nivel județean și național și îmi voi aduce 

aportul ca lucrarea noastră comună pentru Împărăția lui Dumnezeu să fie cât mai eficientă. 

Nu mă voi folosi de puterea mea de influență pentru a îndepărta biserica de denominațiunea de 

care aparțin. Voi demisiona imediat ce voi înceta să mai împărtășesc principiile și practicile 

adoptate de denominațiunea noastră. 

Mă angajez în față lui Dumnezeu și a colegilor mei de lucrare că voi respecta acest cod al eticii 

lucrătorului creștin! 

Semnătura pastorului: 

Data: 


