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Biserica nou-testamentală: 

Un locaş a lui Dumnezeu 
Textul de bază: 1 Corinteni 3: 9-15 

 

Ceea ce nu suntem: 
 

• O clădire monumentală făcută de oameni 
• O societate cu o tradiţie religioasă 
• O filială locală sau un reprezentant local al unei religii 
• O societate religioasă cu interes comun  
• O creaţie iniţiată de oameni sau de o societate mondială 
 

Un locaş a lui Dumnezeu 
 

Cine este acela care zideşte Biserica? 
• Isus Cristos 

Matei 16:18 
Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră 
(Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o 
vor birui. 

• Noi oamenii 
1 Corinteni3: 9-15 
După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar 
înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia 
bine seama cum clădeşte deasupra. 

• Din lumea pierdută Dumnezeu îşi recrutează meşteri-zidari 
1 Petru 2:5 a 
Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o 
preoţie sfântă ... 

• Biserica locală poate să fie nimicită, dar victoria Bisericii este garantată 
1 Corinteni 3: 16-17 
Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl 
va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi 
voi. 
 

Scopul unei biserici locale 
• Bazat pe învăţăturile Apostolilor şi a Profeţilor 

Efeseni 2:19-20 
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Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi 
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe 
temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus 
Cristos. 

• O construcţie în creştere 
Efeseni 2:21-22 
În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în 
Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui 
Dumnezeu, prin Duhul. 
 

Fundamentul Bisericii 
• Temelia, stânca este Isus Cristos 

Romani 9:33 
După cum este scris: ,,Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire, şi o stâncă 
de cădere: şi cine crede în El, nu va fi dat de ruşine.” 
1 Corinteni 3:11 
Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care 
este Isus Cristos. 
 

Piatra din capul unghiului 
• Este Isus Cristos 
• El sprijină pietrele zidite 
• El stabileşte direcţia în care se zideşte  

1 Petru 2: 4-7 
Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă 
înaintea lui Dumnezeu. 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 Hristos. Căci este scris în Scriptură: ,,Iată 
că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se 
încrede în El, nu va fi dat de ruşine.”  Cinstea aceasta este dar pentru voi 
cari aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, ,,piatra, pe care au lepădat-o 
zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului”; 
 

Un loc unde domneşte Sfinţenia lui Dumnezeu 
• În greceşte sunt 2 cuvinte: “Templul” şi “Sfinţenia” 
• Templul (Heros) este clădirea cu tot ce este împrejurul lui 
• Sfinţenia (Naos) este capela, numai interiorul  
• Biserica este Templul şi Sfinţenia, Slujire în sfinţenie 

Romani 1:9 
Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi 
este martor că vă pomenesc neâncetat în rugăciunile mele. 
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Un loc unde eşti în legătură cu Dumnezeu 
• O casă de rugăciune 
• Nu o clădire ci un grup de oameni salvaţi 
• De unul singur: 

Matei 21: 13 
Şi le-a zis: ,,Este scris: ,Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.` Dar 
voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” 

• Sau în grup  
Matei 18:19 
Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară 
un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. 
 

Un loc de părtăşie cu Dumnezeu 
 

• În Vechiul Testament oameni sau dus la Templu să vorbească cu Dumnezeu  
• Şi aşa au avut şi părtăşie cu alţii 

Efeseni 2:17-18 
El (Isus) a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi 
departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci prin El şi unii şi alţii avem 
intrare la Tatăl, într-un Duh.  

• Dar şi cu alţii 
Efeseni 2:19 
Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi 
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu. 
 

Un loc unde te simţi acasă 
 

• În prezenţa lui Isus 
Ioan 1: 14 
Şi Cuvîntul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din 
Tatăl. 

• Ca Tata cu Fiul Său 
Ioan 14:23 
Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul 
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu 
el. 

• Ca Duhul Sfânt în copii Lui 
1 Corinteni 3:16 
Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi? 
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Un loc unde domneşte Dumnezeu 
 

• Biserica este supusă lui Isus Cristos 
Efeseni 5.24a 
Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa ... 

• Unde domneşte Dumnezeu vrea să revarse binecuvântare din belşug 
Efeseni 13:16-17 
Şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în 
putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încât Cristos să locuiască 
în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având rădăcina şi temelia pusă 
în dragoste. 
 

Un loc de prorocire 
 

• Cuvântul “Tora”,  înseamnă “Îndrumare” sau “Indicaţii” 
Ioan 14:21 şi 23 
Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, 
va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui. Dacă Mă iubeşte 
cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi 
vom locui împreună cu el. 

• Dumnezeu este acela care dă indicaţiile necesare 
1 Corinteni 12.7-11 
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi 
este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească 
despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia credinţa, prin acelaş Duh; 
altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh; altuia, puterea să facă minuni; 
altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi 
altuia, tâlmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş 
Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. 
 

Un loc unde se păstrează adevărul 
 

• Locul unde se păstrează Adevărul Jertfei Domnului nostru Isus Cristos 
1 Timotei 3:14-15 
Îţi scriu aceste lucruri cu nădejde că voi veni în curând la tine. Dar dacă 
voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este 
Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. 
 

Amin 


