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Biserica nou-testamentală
Mireasa Domnului nostru Isus Cristos
Textul de bază: Ioan 14:21 şi 23

Introducerea
•
•
•
•
•
•
•

Toate exemplele biblice sunt o încercare de a explica tainele scripturii
Exemplele pot fi înţelese în mod diferit
Depinde de naţionalitatea, societatea sau partea de glob în care trăim
Societatea de astăzi cunoaşte diferite legături între bărbat şi femeie
Pretenţiile legale faţă de mire şi mireasă sunt multilaterale
Comparaţiile biblice sunt pe înţelesul tuturor
Ele vor să conducă gândurile noastre spre Tatăl în Cer

Biserica – Logodnica lui Isus
• Mirele Îşi cheamă logodnica
1 Tesaloniceni 4:16-17

Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa
lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos.
Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu
Domnul.
• Este spălată prin Sângele Mielului
Romani 5: 8-9

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram
noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum,
când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El
de mânia lui Dumnezeu.
• Ca o fecioară curată
2 Corinteni 11:2

Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v-am
logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară
curată.
• Numai cei neprihăniţi vor vedea Mirele
Matei 7:21-23şi 23:28

Nu orişicine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor,
ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua
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aceea: ,,Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos
noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
Atunci le voi spune curat: ,,Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă dela
Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege. Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi
neprihăniţi oamenilor, dar pe dinlăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de
fărădelege.”
• Logodnica în aşteptarea mirelui
Matei 25:1

Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, cari şi-au luat
candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
• Logodnica pregătită va vedea Mirele
Matei 25:10-12

Pe când se duceau ele (cele cinci fecioare) să cumpere untdelemn, a venit
mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat
uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: ,Doamne,
Doamne, deschide-ne!` Dar el, drept răspuns, le-a zis: ,Adevărat vă spun,
că nu vă cunosc!`
• Mirele pregăteşte cu dragoste locul şederii
Ioan 14:2-3

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu
Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un
loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi
voi.
• Logodnica care rezistă în ispită
2 Corinteni 11:3

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa
şi gândurile voastre să nu se strice dela curăţia şi credincioşia care este
faţă de Cristos.
• Logodnica cu o inimă curată
Iacov 4:4

Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu
Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu
Dumnezeu.
• Logodnica sfințită după Voia lui Dumnezeu
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.
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Biserica - Mireasa lui Isus
Biserica nou-testamentală aparţine lui Isus Cristos
• Biserica este legată de Isus Cristos prin dragoste
Cântarea Cântărilor 6:3

Eu sunt a iubitului meu şi iubitul meu este al meu
• Un popor ales, o generaţie nouă
1 Petru 2:9-10

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, 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; pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi
poporul lui Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi
căpătat îndurare.
• Un popor mare, din toate ţările şi din toate naţiunile
Efeseni 3:6

Că adică Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un
singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Cristos Isus,
prin Evanghelia aceea
• Un popor sfânt
1 Corinteni 1:2

Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi
în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc
Numele lui Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru:
• Biserica se compune din cei răscumpăraţi
Apocalipsa 7:13-17

Şi unul din bătrâni a luat cuvântul, şi mi-a zis: ,,Aceştia, cari sunt îmbrăcaţi
în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” ,,Doamne”, i-am
răspuns eu, ,,Tu ştii”. Şi el mi-a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei
şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau
ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în
Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul
Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici
soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de
domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu
va şterge orice lacrimă din ochii lor.
• Logodnica, strălucitoare şi curată
Apocalipsa 19: 6-9

Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca
bubuitul unor tunete puternice, care zicea: ,,Aliluia! Domnul, Dumnezeul
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nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne
veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a
pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat.” -(Inul
subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi-a zis: ,,Scrie: Ferice
de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!”
• Biserica aparţine lui Isus Cristos
Romani 7:4

Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte
Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca
să aducem roadă pentru Dumnezeu.
• Biserica este condusă de Isus Cristos
Efeseni 5:22-23

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este
capul nevestei, după cum şi Cristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul
trupului.
• Biserica lui Isus se compune din toţi cei ce cred în El
Efeseni 3.6

Că adică Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un
singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Cristos Isus,
prin Evanghelia aceea.
• Biserica este îngrijită de Isus Cristos
Efeseni 5:29

Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu
drag, ca şi Cristos Biserica;
• Biserica a fost schimbată prin Isus Cristos
Efeseni 5.25-27

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Cristos Biserica şi S-a dat pe
Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă
prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără
pată fără sbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.
• Biserica aduce roade pentru Isus
Romani 7:4

Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Cristos, şi voi aţi murit în ce priveşte
Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca
să aducem roadă pentru Dumnezeu.
• Biserica va împărăţi cu Salvatorul şi Mântuitorul ei
Apocalipsa 22:5

Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici
de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor
împărăţi în vecii vecilor.
Amin
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