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Biserica nou-testamentală: 
Tablouri biblice 
Textul de bază: Efeseni 2:10 

 
Biserica este comparată cu o casă, cu o familie 
• Membrii unei familii 

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

• Ca Mamă, frate şi soră 
Marcu 3:35  
Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă. 

• Ca şi copii ai Lui 
Evrei 2:13 
Şi iarăş: ,,Îmi voi pune încrederea în El”` Şi în alt loc: ,,Iată-Mă, Eu şi 
copiii, pe cari Mi i-a dat Dumnezeu!” 

• Într-o atmosferă de  frăţietate 
1 Timotei 5:1-2 
Nu mustra cu asprime pe un bătrîn, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri 
sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi,  pe femeile bătrîne, ca pe nişte mame; pe cele 
tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia. 
 

Biserica este comparată cu un popor (mai mare ca o familie) 
• Un popor reînnoit în duh 

Iacov 1:18 
El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel 
de pârgă a făpturilor Lui. 

• Un popor ceresc 
1 Coronini 15:49 
Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul 
Celui ceresc. 

• 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 
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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 este comparată cu o Preoţie 
• O preoţie sfântă 

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. 

• Printr-o jertfă a trupului 
Romani 12:1 
Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi 
din partea voastră o slujbă duhovnicească. 

• Prin lauda buzelor noastre 
Evrei 13:15 
Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul 
buzelor cari mărturisesc Numele Lui. 

• Prin binefacere şi dărnicie 
Evrei 13:16 
Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca 
acestea Îi plac. 

• Prin câştigarea sufletelor pentru Domnul 
Romani 15:16 
Ca să fiu slujitorul lui Isus Cristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu 
scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentruca Neamurile să-I fie o 
jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt. 
 
 

Biserica este comparată cu o Împărăţie 
• Creştinii fac parte din Împărăţia Cerească 
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Romani 14:17 
Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, 
pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 

• Numai cine a fost salvat face parte din această Împărăţie 
Matei 7:21 
Nu orişicine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, 
ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 

• Vestea Bună a Salvării este mesajul Împărăţiei lui Isus 
Coloseni 1:13 
El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui 

• Biserica nou-testamentală este Împărăţia Domnului pe acest pământ 
Romani 14:16-17 
Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 

• Ea nu trăieşte numai prin vorbe ci şi prin fapte 
1 Corinteni 4:19-20 
Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi, şi atunci voi vedea nu 
vorbele, ci puterea celorce s-au îngâmfat. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu 
stă în vorbe, ci în putere. 

 
Biserica este comparată cu o turmă 
• O turmă mică 

Luca 12:32 
Nu te teme, turmă mică; pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 

• Păstoriţi turma mea zice Isus 
1 Petru 5:2 
Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de 
bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu 
lepădare de sine. 

• Păstorul turmei este Isus Cristos 
1 Petru 2:25 
Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi 
Episcopul sufletelor voastre. 

 
Biserica este comparată cu un ogor sănătos 

1 Corinteni 3:9 
Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui 
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 
 

Biserica este comparată cu un grăunte de muştar 
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Romani 11:16 
Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă 
rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. 
 

Biserica este comparată cu o lumină 
• O lumină pentru lumea pierdută 

Matei 5:14 
Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână 
ascunsă. 

• O lumină care reflectă lumina veşnică de Salvare şi Mântuire 
Efeseni 5:8 
Odinioară eraţi întunerec; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi 
deci ca nişte copii ai luminii. 

• Biserica luminează ca un grup de stele  
Filipeni 2:15 
Ca 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 
 

Biserica este comparată cu o scrisoare 
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. 
 

Biserica este comparată cu o 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. 

• O singură pâine - un singur trup - un singur Domn 
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 


