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O piatră vie într-o biserică
noutestamentală
Textul de bază: 1 Petru 2: 1 - 5

Întroducere:
Versetul 1: „Lepădați . . .“
• De fapt această pretenție este una din primele condiții ale unui nou născut
în credință
• Pentru ce nu se referă apostolul Petru la avertizările: „să nu furi“; „să nu
preacurvești“; „să nu ucizi“?
• Pentru-că aceste lucruri sunt primele condiții la pocăința ta
• Dar cele descrise în versetul 1 mai sunt prezente în bisericile noastre
Versetul 2: „să doriți laptele duhnovicesc“
•
•
•
•

creștere bună cere o hrană bună: Cuvântul lui Dumnezeu
Dar nu numai cititul, ci și preocuparea cu acest cuvânt citit este necesară
Citirea unui verset biblic nu ajunge ca hrana pentru o zi
Întrebarea este: din care izvor trăim noi?

Versetul 5: "Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă
duhovnicească . . .“
• Lasă-te zidit într-o casă duhovnicească

Biserica după Voia Lui Dumnezeu
• Nu sunt zidurile unei clădiri destinate pentru slujbe religioase
• Nici o „Societate cu oameni de aceeași convingere religioasă“
• Nici un loc unde se satisfac cerințele religioase
Efeseni 2: 20 - 22 (Apostolul Pavel)

" Fiind zidiți pe temelia apostolilor și proorociilor, piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește
ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți
împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Domnul."
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1 Corinteni 3: 9 și 11

"Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu poate pune o altă
temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Christos.“
• Fundamentul este pus: este Domnul nostru Isus Christos
• Nimeni altul nu poate înlocui această bază fundamentală
Noul Testament ne mai vorbește de Trupul Lui Isus Christos
Coloseni 1: 24

Mă bucur acum în suferințele mele, pentru voi; și în trupul meu,
împlinesc ce lipsește suferințelor lui Christos, pentru trupul Lui, care este
Biserica.
• Biserica, care reprezintă trupul lui Isus pe acest pământ
• Și nu un oarecare sfânt, sau o funcție preoțească sau academică
Apostolul Pavel vorbește și de „preoție“
• Este vorba de toți cei ce și-au predat viața în mânile Domnului
• Ei au dreptul de a veni la Tatăl ceresc, prin Isus Christos
• Ei sunt chemați „de a sluji“, „de a fi în slujba Lui“
Noul Testament vorbește și de „clădirea Lui Dumnezeu“
• Nu este numai locul unde poți căuta pe Dumnezeul viu
• Ci locul unde poți găsi pe Dumnezeul viu
• Unde Isus Christos este „piatra din colțul unghiului; aruncat de cei din
lume; înălțat de Dumnezeu!“

Biserica Domnului, de azi
• Instituție religioasă cu programe umanitare și de ajutor social?
• Clădire catedrală, desigur construită cu mari jertfe, dar pentru lauda
omului?
• Clădirea unei biserici nu joacă nici un rol în planul de salvare al unui om
pierdut
• Ea este o necesitate locală, o schelă, e temporară și nimic mai mult!
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Biserica locală este locul unde se întâlnesc cei ce iubesc pe Isus și au
părtășie cu El
• Biserica locală este una din posibilitățiile de întrunire
• Nu numai aici este Templul Lui Dumnezeu, dar și aici
• Părtășia celor salvați nu se limitează la seviciile oficiale de duminică
Biserica locală este locul unde se aduc jertfe duhovnicești
• Biserica Domnului are un mesaj:
• „Dacă-L cauți pe Dumnezeu, vino la biserica mea. Aici întâlnești pe
Dumnezeu. Aici lucrează Duhul Sfânt.“
o Faci și tu parte dintr-o astfel de Biserică?
o Dacă caută cineva pe Dumnezeu, te întreabă pe tine?
o Sau nici nu știe, că ești un copil a lui Dumnezeu?
Versetul 5

„Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească“
„Biserica noastră locală nu poate să fie niciodată mai sfântă și mai
binecuvântată decât viața noastră de toate zilele“
• Apostolul Petru vorbește de „pietre vii“ dintr-o „casă vie“
1. Stabilește-ți locul de acțiune
• Apostolul Petru nu vorbește de pietre flotante, azi aici, mâine acolo
• A fi menbru în ea e una, a fi prezent e alta
• Biserica trebuie să conteze pe colaborarea și prezența ta
• Un zid de piatră care nu rezistă, nu este bun de nimic, e o atrapă
• Numai un zid sănătos poate ține greutatea unui acoperiș, chiar și dacă
acela are câteva grinzi putrezite, care trebuiau înlocuite de mult
2. „Lasă-te . . .“
• Într-o biserică locală nimic nu este inutil; totul este spre lauda Lui
Dumnezeu
• Orice acțiune, chiar și măturatul curții este o slujbă pentru Domnul
• Biserica locală are nevoie de o mulțime de daruri și binecuvântări
• Dar prioritatea și legătura ta personală cu Domnul contează
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• Altfel nu există o colaborare binecuvântată într-o Biserică locală
3. Lasă-L pe Domnul „să te prelucreze“
• Biserica ta locală nu poate fi mai bună decât tine
• Duhul de comportare în Biserica ta locală nu poate fi mai bun, decât
duhul de comportare în familia ta acasă
Iosua 3: 5

„Iosua a zis poporului: „Sfințiți-vă, căci mâne Domnul va face lucruri
minunate în mijlocul vostru.“

Biserica, unde locuiește Duhul Sfânt
Apostolul Pavel vorbește de slăbiciunile omului înainte de a deveni un
copil al lui Dumnezeu
Apostolul Petru arată patru slăbiciuni dintr-o biserică locală
• „Viclenie“: pentru un avantaj personal pe spinarea altuia
• „Prefăcătorie“: bine văzut, respectat, onorat, stimat, fără pată
• „Clevetirea“: răspândirea informațiilor greșite, fără intenție rea, dar fără
o responsabilitate, că sunt adevărate
• „Pizma, sau gelozia creștină“:
o Pentru o stare financiară mai bună decât a altuia
o Pentru prieteni mai împortanți din biserică
o Pentru onoare și renume mai bun al familiei în biserică
o Sau chiar și pentru un post mai de seamă în biserica locală
• Apostolul Petru a știut, că acolo, unde mai mulți oameni au părtășie, se
întâmplă astfel de greșeli. Intrebarea noastră este numai: Ce importanță le
dăm, și ce influență au ele în viața noastră?
Ioan 17: 19 Isus spune:

„Și Eu însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr“

„Dacă cauți pe Dumnezeu, vino la biserica mea!“
Putem să spunem lucrul acesta celor din lume?
Dacă nu, atunci trebuie să-o spunem Tatălui nostru Ceresc.
Amin
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