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Biserica nou-testamentală.
Textul de bază: 1 Petru 2: 4-10

Ceea ce nu suntem:
•
•
•
•

O clădire monumentală făcută de oameni
Un centru religios de întrunire
Filială locală a unei organizaţii religoase
O creaţie sau o realizare a omului

Biblia ne dă un răspuns autentic:
• Un Templu, o casă a lui Dumnezeu
1 Petru 2:5

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o
preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu,
prin Isus Cristos.
• Casă de rugăciune
Matei 21:13

Şi le-a zis: ,,Este scris: Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.”
• Un trup

Romani 12:5

Tot aşa, şi noi, cari suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Cristos; dar,
fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
• Ca o logodnică sau mireasă
2 Corinteni 11:2

Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă vam logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Cristos ca pe o
fecioară curată.
• Ca o casă binecuvântată
Evrei 3:6

Dar Cristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui
suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi
nădejdea cu care ne lăudăm.
• Frăţietate puternică
1 Petru 5:8-9
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Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale
ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari
în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca
voi.
• Un popor ales
1 Petru 2:9f

“… un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al
Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec
la lumina Sa minunată;
• Preoţie

1 Petru 2:9

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească ...
• Împărăţie

Coloseni 1:13

El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Lui.
• Un grup de oameni nou născuţi
Efeseni 2:14-15

Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul
dela mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre
ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El
însuş un singur om nou, făcând astfel pace;
• Un grup de sportivi
2 Timotei 2:5

Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după
rânduieli.
1 Corinteni 9:24

Nu ştiţi că ceice aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul
capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!
• Un grup de subalterni
1 Petru 2:16

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o
haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu.
• Putere Dumnezeiască
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2 Corinteni 10:-5

Măcar că trăim în firea pământească, totuş nu ne luptăm călăuziţi de
firea pământească. Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sunt supuse
firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe
întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, cari se
ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob
ascultării de Cristos.
• Turmă

Faptele Apostolilor 20:28

Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul
Sfânt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe
care a câştigat-o cu însuş sângele Său.
• Un pământ roditor
1 Corinteni 3:9

Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
• Un copac mare şi puternic
Matei 13:31-32

Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: ,,Împărăţia cerurilor se
aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a sămănat
în ţarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate
seminţele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se
face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile
lui.”
• Mlădiţă de vie
Ioan 15:1-2

Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiţă, care
este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce
roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.
• Asemenea Lui
Romani 6:5

În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu
a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
• Lumina lumii

Efeseni 5:8-9
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Odinioară eraţi întunerec; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi
deci ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în
neprihănire şi în adevăr.
• Stea strălucitoare
Filipeni 2:15

Să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul
unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.
• Un oraş

Matei 5:14

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să
rămână ascunsă.
Apocalipsa 21:9-11

Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, pline cu cele
din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: ,,Vino să-ţi
arăt mireasa, nevasta Mielului!” Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare
şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer
dela Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră
prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.
• Epistolă a lui Cristos
2 Corinteni 3:2-3

Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită
de toţi oamenii. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos, scrisă de
noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui
viu; nu pe nişte table de piatră, ci pe nişte table cari sunt inimi de carne.
• Pâine

1 Corinteni 5:7-8

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi,
fără aluat; căci Cristos, Paştele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar
praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci
cu azimele curăţiei şi adevărului.
1 Corinteni 10:17

Având în vedere că este o pâine, noi, cari suntem mulţi, suntem un trup;
căci toţi luăm o parte din aceeaş pâine.
Amin
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