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Biserica nou-testamentală:
Un corp a lui Isus Cristos
Textul de bază: Apocalipsa 7: 9-17

Organism sau organizaţie?
•
•
•
•
•

Biserica este o posibilitate a Domnului Isus Cristos de a se prezenta
Isus a părăsit primul corp ca Fiu a lui Dumnezeu şi a devenit om
Aşa s-a prezentat Isus pe pământ ca Salvatorul nostru
După înălţarea Lui, Biserica nou-testamentală a preluat sarcina aceasta
Biserica dă dovadă de existenţa lui Dumnezeu
Romani 12:4-5

Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au
toate aceeaş slujbă, tot aşa, şi noi, cari suntem mulţi, alcătuim un singur
trup în Cristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.

Biserica este o realitate
• Biserica reprezintă viaţa Domnului nostru Isus Cristos pe pământul acesta
• Capul unei Biserici nou-testamentale este Isus Cristos
1 Corinteni 12:12

Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate
mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, -tot aşa
este şi Cristos.
• Biserica proclamă înţelepciunea lui Dumnezeu
Efeseni 3:10

Pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin
Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.

Unica biserică după Noul Testament
• Biblia cunoaşte numai o singură Biserică
1 Corinteni 12:12

Căci, după cum trupul este unul ...
• Biblia descrie numai un singur stil de Biserică
• Nu există o biserică vizibilă şi una invizibilă
• Dumnezeu vrea ca Biserica Lui să devină vizibilă prin valorile spirituale
Romani 10:12-13
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În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş
Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă
oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.

Biserica practică părtăşie
• Prin pacea vizibilă între voi
Coloseni 3:15

Pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.
• Domnul decide cine face parte din Biserica Lui, Corpul Lui
Faptele Apostolilor 11:24b

Şi destul de mult norod s-a adaos la Domnul.
• Părtăşia nu are voie să fie tulburată de cei necredincioşi
1 Corinteni 5:11

Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi
zice ,,frate”, totuş este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli,
sau defăimător, sau beţiv, sau răpareţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să
mâncaţi.
• Distanţaţi-vă vizibil de cel rău
1 Corinteni 5:13

Cît despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din mijlocul
vostru pe răul acela.

Biserica este o unitate
• O unitate cu Domnul nostru Isus Cristos
Efeseni 1:22

El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile,
Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.
• Isus stabileşte şi coordonează creşterea Bisericii Lui
Efeseni 4:15-16

Ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să
ajungem la Cel ce este Capul, Cristos. Din El tot trupul, bine închegat şi
strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea,
potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.
• O unitate strânsă cu copiii Lui Dumnezeu
Efeseni 4:1-6

Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip
vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţa, cu
îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, şi căutaţi să
păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur
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Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării
voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un
singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care
lucrează prin toţi şi care este în toţi.

Biserica are multe feţe
• Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie vizibil în ceea ce face Biserica
1 Corinteni 12:4

Sunt felurite daruri, dar este acelaş Duh;
• Darurile sunt date pentru întrebuinţarea lor în Biserica locală
1 Corinteni 12:5-7

Sunt felurite slujbe, dar este acelaş Domn; sunt felurite lucrări, dar este
acelaş Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea
Duhului spre folosul altora.

Biserica este condusă
• Capul Bisericii locale este Isus Cristos
Coloseni 2:19

... şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat,
cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o
dă Dumnezeu.
• Domnul înzestrează copiii Lui pentru conducerea Bisericii locale
Efeseni 4:11-12

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii,
păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de
slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.
• Domnul cere să purtăm în rugăciune pe cei care cârmuiesc Biserica
1 Tesaloniceni 5:12-13

Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe ceice se ostenesc între voi, cari vă
cârmuiesc în Domnul, şi cari vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în
dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.

Biserica are o structură nou-testamentală
• Structura bisericii locale trebuie stabilită după Noul Testament
Efeseni 4:11-13

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii,
păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de
slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, până vom ajunge toţi la unirea
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos;
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• Structura bisericii se formează după darurile spirituale a celor răscumpăraţi
1 Corinteni 14:37-38

Dacă crede cineva că este prooroc sau însuflat de Dumnezeu, să înţeleagă
că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului. Şi dacă cineva nu înţelege, să
nu înţeleagă!
• Structura unei biserici nou-testamentale nu este statică ci în creştere şi mişcare
Faptele Apostolilor 6:1-3

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, Evreii cari vorbeau
greceşte, cârteau împotriva Evreilor, pentrucă văduvele lor erau trecute cu
vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au
adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: ,,Nu este potrivit pentru noi să lăsăm
Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Deaceea, fraţilor, alegeţi
dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi
înţelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta.

Biserica are ca sarcină ajutorul reciproc
• Prin Domnul nostru Isus Cristos
Efeseni 1:22-23

El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile,
Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.
Filipeni 4:13 (Apostolul Pavel spune:)

Pot totul în Cristos, care mă întăreşte.
• Isus Cristos hrăneşte şi întăreşte Biserica Lui
Efeseni 5:29

Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu
drag, ca şi Cristos Biserica;
• Isus Cristos se îngrijeşte de noi
1 Petru 5:7

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de
voi.
• Ajutorul reciproc stă sub binecuvântarea Domnului
Efeseni 4:14-16

Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de
învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de
amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate
privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Cristos. Din El tot trupul,
bine închegat şi strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte
creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în
dragoste.
Amin
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