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1. Biserica azi
Tot mai multe persoane sunt dezamăgite de mersul creștinismului, al
bisericilor de azi, majoritatea din ele fiind integrate în sistemul lumesc. Astfel ne
vedem a fi în imposibilitate de a fi într-o adunare care să fie cu adevărat Biserica lui
Hristos.
Mulți întristați de această situație își spun: Aș pleca, dar unde să găsesc o
adunare curată? Unii mai curajoși se retrag și aleg să trăiască viața de creștin de unii
singuri.
Așadar vom putea întâlni două atitudini:
– prima, fiind de acceptare a compromisului, atitudine care nu ia seama la
îndemnurile scripturii care spune cu cine să nu mă unesc: ,,Oamenii vor fi iubitori de
sine... având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de
oamenii aceştia.” (2 Timotei 3:1, 2, 5)
– și a doua, fiind aceea de a trăi singur
Voi sunteţi trupul
fără să vrea să mai facă parte din Trupul lui
lui Hristos,
Hristos, atitudine care nu ia seama la ce spune
scriptura: ,,Dumnezeu a întocmit trupul.” (1
şi fiecare, în parte,
Corinteni 12:24) ,,Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi
mădularele lui.
fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Corinteni
12:27)
Aceste atitudini și una și cealaltă sunt foarte periculoase, pentru că sunt de fapt
o respingere a lucrării lui Hristos cu privire la Biserica Lui. (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 zbârcitură sau altceva de felul
acesta, ci Sfântă şi fără prihană. Efeseni 5:25)
Pentru foarte mulți așa-ziși credincioși din vremurile noastre Biserica lui
Hristos nu mai are menirea dată de Dumnezeu. În mintea multora Biserica e doar un
loc de găsire a liniștii sufletești, liniște pierdută în restul săptămânii datorată stilului
aglomerat de viață.
Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica, este locul
unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune. Este un loc unde se cântă, se
roagă, se ascultă o predică, și se mai socializează puțin după terminarea programului și
apoi pleacă fiecare la preocupările și interesele personale.
O parte foarte restrânsă dintre membri au slujba de a realiza acest program.
Marea majoritate a membrilor sunt în situația de a fi spectatori la aceste programe
religioase, slujba lor constând în prezența și participarea cu o anumită sumă de bani
pentru nevoile adunării.
Așa că în cadrul acestor adunări membrul de rând este un simplu consumator,
nu are în sarcina lui nimic de făcut, participarea la adunare fiind singura lui sarcină.
Realitatea ne arată că destul de mulți membri nici nu prea vin la aceste
programe, clădirile fiind destul de goale la anumite servicii de închinare. În multe
cazuri membrii acestora se cunosc doar din vedere.
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Poate până azi nu ai avut/dealtfel ca mulți alții nici o implicare în Biserica
unde ești membru, și nu te-ai gândit că fiecare mădular este pus de Dumnezeu în trup
ca să fie de folos celorlalte mădulare din Biserică. (Şi fiecăruia i se dă arătarea
Duhului spre folosul altora.1 Corinteni 12:7)
Poate ți se pare natural ca Biserica să aibă câteva persoane care se ocupă de
programul de închinare, cu unii membri care sunt doar pe listă, cu alți membri care
participă când și când la aceste servicii.
Pentru a nu fi înșelați, azi mai mult ca oricând se impune să cercetăm cu
atenție ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre locul pe care trebuie să-l avem
în Biserica lui Hristos.

2. Biserica lui Hristos - Trupul Lui
Biserica lui Hristos este una din marile taine ale lui Dumnezeu. Acest plan al
Bisericii lui Hristos a fost ascuns din veșnicii.
Chiar și domniile și stăpânirile din locurile cerești privesc Biserica și se
minunează de modul ei de funcționare. (Să cunoscă azi prin Biserică înțelepciunea
nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus,
Domnul nostru. Efeseni 3:10, 11; ,,Taina aceasta este mare- vorbesc despre Hristos și
Biserică.” Efeseni 3:32)
Ca să putem înțelege planul veșnic făcut de Dumnezeu cu privire la Hristos și
Biserica Lui va trebui să cercetăm cu mare atenție ce spune Scriptura despre aceasta.
Pentru aceasta va trebui să ne folosim de mai multe texte din scriptură pentru a
avea o descriere cât mai clară.
1. ,,Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei
16:18)
2. ,,El este Capul trupului, al Bisericii.” (Coloseni 1:18)
3. ,,Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1
Corinteni 12:27)
4. ,,Nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag,
ca şi Hristos Biserica.” (Efeseni 5:29, 30)
5. ,,Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi… pentru trupul Lui, care
este Biserica.” (Coloseni 1:24)
Biserica este identificată ca fiind
trupul lui Hristos. El este Capul trupului și
Hristos este
oamenii născuți din Dumnezeu, mădularele.
Capul trupului,
(El este Capul trupului, al Bisericii. Coloseni
al Bisericii.
1:18; Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare,
în parte, mădularele lui. 1 Corinteni 12:27)
Planul lui Dumnezeu pentru noul născut este să-l crească, să-l desăvârșească,
să-l facă asemenea Lui. Și aceasta o face prin Cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt și cu
ajutorul mădularelor care sunt în Biserică/Trupul lui Hristos. Acest proiect a fost făcut
în veșnicii în Hristos Isus pentru a-și desăvârși ființe cu care să locuiască în veșnicie.
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(Efeseni 3:9)
Dumnezeu întocmește Trupul lui Hristos, modul lui de funcționare fiind foarte
asemănător cu cel al trupului omenesc. (Dumnezeu a întocmit trupul. 1 Corinteni
12:24) El pune în componența trupului lui Hristos numai mădulare care au viață de
sus/oameni născuți din nou. (Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau
mântuiţi. Fapte 2:47)
Un prunc nu poate să-și aleagă singur unde să crească, așa că Cel care l-a
născut se ocupă de el și îl pune în familia Lui, respectiv în Trupul lui Hristos. Vezi
lucrarea lui Dumnezeu cu sutașul Corneliu din Faptele Apostolilor. (capitolul 10)
Foarte mulți dintre noi nu conștientizăm că dacă îl acceptăm ca Domn, El își
începe lucrarea cu noi și dacă rămânem în ascultare, o va duce la bun sfârșit. (Sunt
încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în
ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1:6)
El a promis că va fi cu noi în toate zilele, nu ne părăsește o clipă. Ne va lua de
mână și ne însoți până la capătul drumului de pe acest pământ. (Şi iată că Eu Sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. Matei 28:20; Căci El însuşi a zis:
„Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5)
El nu-și abandonează noii născuți ca să crească singuri, fără să aibă ajutor din
partea Lui. (Şi El a dat pe unii... pentru desăvârşirea sfinţilor... pentru zidirea trupului
lui Hristos. Efeseni 4:11, 12)
Dumnezeu pune mădularele în Trupul lui Hristos în mod similar cum le-a pus
trupul uman; inima la locul ei, pancreasul la locul lui, unghia la locul ei, fiecare cu
funcțiile lor.
Dumnezeu nu pune nici un mădular să crească afară din trup, pentru că
despărțit de trup nu poate avea nici viață, nici creștere. Ex. Pancreasul nu poate avea
viață undeva în afara trupului. El se află în trup strâns legat de alte mădulare de unde
primește și dăruiește celor puse în apropierea lui.
Dumnezeu vrea să aibă cu noi aceeași relație pe care o are cu Domnul Isus,
respectiv să fie una cu noi. (Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să
fie una, cum şi noi Suntem una, Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip
desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit
pe Mine. Ioan 17:21-23)
Scriptura ne arată relația/raportul care trebuie să fie între mădularele Bisericii
lui Hristos/Trupul Lui:
– Sunt strâns legate unele de altele. (Din
În Trupul lui Hristos,
El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin
suntem strâns legați
ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea,
unii de alții.
potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi
se zideşte în dragoste. Efeseni 4:16)
– Nu trăiesc pentru sine. (Nici unul nu trăiește pentru sine. Romani 14:7)
– Sunt mădulare unele altora. (Tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un
singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Romani 12:5)
– Fiecare caută folosul altora. (Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre
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folosul altora. 1 Corinteni 12:7; Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute
folosul altuia. 1 Corinteni 10:24)
– Se îngrijesc unele de altele. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel... ca să nu
fie nici o dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 1
Corinteni 12:24;
– Își poartă sarcinile unii altora. (Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini
astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2)
– Sunt supuse unele altora. (Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Efeseni 5:21)
– În smerenie fiecare privește pe altul mai presus de el însuși. (În smerenie
fiecare să privească pe celălalt mai presus de el însuși. Filipeni 2:3)
– Cei mai mari sunt slujitorii tuturor. (Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul
vostru. Matei 23:11)
– Veghează unii asupra altora. (Să veghem unii asupra altora. Evrei 10:24)
– Veghează ca să nu fie nimeni lumesc/nu tolerează răul. (Vegheați să nu fie
printre voi nimeni curvar sau lumesc. Evrei 12:16)
– Se iubesc unii pe alții după modelul lui Hristos. (Aceasta este porunca Mea:
să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu. Ioan 15:12)
Numai în Biserica/Trupul Lui, putem experimenta aceste relații, de la Cap
către mădulare, și între mădulare, ca să putem să creștem, să fim asemenea cu Domnul
Isus. (Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Coloseni 3:15)
În trupul uman comenzile de la creier către mădulare sunt precise după un
program bine pus la punct de cel ce ne-a creat. Ex. Când piciorul primește comandă de
la creier, acesta se ridică și face un pas împreună cu degetele, care fără să se
împotrivească participă la poziţionarea piciorului şi la stabilitatea lui.
La fel este și în trupul lui Hristos, mădularele trebuie să fie supuse lui Hristos
și unele altora, asemănător trupului uman. (Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
Efeseni 5:21; Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra
sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele. Evrei 13:17; Tot aşa şi voi,
tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. 1 Petru 5:5)
Întrebări :
– Ne regăsim într-un trup strâns legat bine închegat? (Efeseni 4:16)
Răspuns: _______________________________________________________
– Suntem în trup/familie pentru folosul celorlalte mădulare? (Corinteni 10:24)
Răspuns: _______________________________________________________
– De cine suntem strânși legați, sarcinile cui le purtăm? (Galateni 6:2)
Răspuns: _______________________________________________________
– Trăim în supunere față de Hristos și față de alte mădulare? (Efeseni 5:21)
Răspuns: _______________________________________________________
– Veghem unii asupra altora, să nu fie nimeni lumesc? (Evrei 12:16)
Răspuns: _______________________________________________________
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3. Rolul mădularelor în Trupul lui Hristos
1. Trupul omului, ca dealtfel și Trupul lui Hristos, a fost întocmit în așa fel
încât fiecare parte din trup este folositoare unei alte părți din trup, nici un mădular nu
trăiește doar pentru sine. (Căci, dupăcum într-un trup avem mai multe mădulare, şi
mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi... alcătuim un singur trup în
Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Romani 12:4, 5; În adevăr,
nici unul din noi nu trăieşte pentru sine. Romani 14:7)
2. Mădularele din Trupul lui Hristos se
îngrijesc unele de altele, fiecare trăiește pentru
În Trupul lui Hristos,
folosul celorlalte. (Dumnezeu a întocmit trupul....
mădularele se îngrijesc
ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci mădularele
să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă
unele de altele.
sufere un mădular, toate mădularele suferă
împreună cu el; 1 Corinteni 12:24)
3. Mădularele sunt strâns legate unele de altele, împreună alcătuind trupul care
este bine închegat. (Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă
fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei.
Efeseni 4:16)
În adunarea lui Hristos vom fi strâns legați de mădularele de lângă noi, care la
rândul lor sunt legate de alte mădulare, care și ele la rândul lor sunt legate strâns de
alte mădulare și tot așa tot trupul este strâns legat, bine închegat.
Un lucru foarte important de menționat este că Dumnezeu întocmește trupul,
El pune mădularele în trup așa cum voiește. Nu noi facem alegerea unde să fim în trup,
ci Domnul face acest lucru. El știe de ce are nevoie fiecare și știe și ce poate să dea
fiecare. El ne va așeza pe fiecare în așa fel încât să primim toți cele necesare pentru
creștere și desăvârșire.
Dacă suntem prunci nu ne va așeza tot lângă prunci, ci ne va pune lângă frați
mai mari/părinți duhovnicești prin care vom fi sfătuiți, ajutați să ne dezbrăcăm de
minciună, de hoție, de mânie, de clevetire, de folosirea cuvintelor nefolositoare... să
ne îmbrăcăm cu îndelungă răbdare, bunătate,... (În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu
însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă,
şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. Romani 15:14)
Biserica este structurată ca o Familie, cu prunci, copii, părinți unde trăim unii
pentru alții și creștem ca să fim asemenea Domnului, în chip desăvârșit una așa cum
este Domnul Isus cu Tatăl ceresc. (Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce
este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris,
copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. 1 Ioan 2:13)
Hristos care este capul Familiei/Bisericii se îngrijește cu drag de Ea. (Nimeni
nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos
Biserica; Efeseni 5:29)
În acest loc, strâns legați de alte mădulare învațăm să umblăm în sfințenie,
învațăm să iertăm, să iubim, sau cu alte cuvinte învațăm să umblăm după lucrurile
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Duhului. Pentru aceasta, El pune în familia Lui părinți duhovnicești, cărora le
încredințează copii de care să se ocupe (prunci, copilași, tineri).
Ei sunt puși să fie slujitorii pruncilor, copiilor. Ei trebuie să se îngrijească de
mădularele bisericii cu o atitudine de slujire pentru nevoile fiecăruia. Nu poate fi lăsat
nici unul la o parte. (Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Matei 23:11)
Așa cum părinții firești se îngrijesc de toate nevoile copiilor lor, tot așa și
părinții duhovnicești se vor îngriji de toate nevoile spirituale ale copiilor încredințați
lor. Una din nevoi este mâncarea duhovnicească, pentru prunci laptele duhovnicesc,
pentru tineri hrană mai consistentă. Îi vor înscrie în școala lui Hristos unde le vor
preda învățăturile Domnului.
Apoi urmăresc ca copii să mănânce ce li s-a pregătit, să nu mănânce o altă
mâncare care nu hrănește. Veghează și sunt atenți la felul cum cresc acești copii. Îi vor
învăța să trăiască în supunere față de Hristos și față de ei. (Dimpotrivă, ne-am arătat
blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii. 1 Tesaloniceni 2:7)
Le vor da de lucru și îi vor ajuta să pună în practică învățăturile Domnului să
le întrebuințeze în viața de zi cu zi pentru a ajunge să deosebească binele de rău.
(Aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.
Evrei 5:14) În familia lor, copii vor învața să se lase de minciună, de viclenie, de
mânie, să renunțe la lucrurile din lume. (Coloseni 3:8-15)
Tot părinții sunt aceia care mustră și folosesc nuiaua pentru copiii care nu
trăiesc în supunere. Ei veghează și păzesc copii care le-au fost dați în îngrijire. (Luaţi
seama, deci, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi
(Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a câştigat-o cu însuşi
sângele Său. Fapte 20:28)
Sriptura ne dă un exemplu vrednic de urmat prin Pavel care îl îndeamnă pe
Timotei să stăruiască în această lucrare din cadrul familiei duhovnicești.
(Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă,
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 2 Timotei 4:2)
Pentru a crește sănătos copii trebuie să aibă o atitudine de supunere față de cei
mai mari. (Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra
sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; Evrei 13:17)
Urmând/imitând exemplul părinților care trec biruitori prin încercări, copii vor
învăța și ei să treacă prin încercările credinței. (Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă
bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. Filipeni 3:17)
Tot aici vor învața facerea de bine, bunătatea, mila... participând la diverse
lucrări împreună cu părinții lor, prin cercetarea orfanului și văduvei, prin îngrijirea
surorilor și fraților în vârstă care sunt în nevoi. (Am fost gol și M-ați îmbrăcat, am fost
bolnav și a-ți venit pe la Mine. Matei 25:36)
Întrebări :
Suntem într-o familie duhovnicească, unde suntem hrăniți cu cuvintele
Domnului Isus/cuvintele vieții?
Răspuns: _______________________________________________________
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Avem în această familie, părinți duhovnicești care ne învață să nu ne
împotrivim celui ce ne face rău, să nu iubim lumea, să ne plătim taxele... ?
Răspuns: _______________________________________________________
Ne verifică dacă le punem în practică, suntem mustrați dacă nu le-am făcut?
Răspuns: _______________________________________________________
Veghează ei asupra noastră ca să nu ni se întâmple ceva rău, să nu cădem în
păcat? (1 Petru 5:1)
Răspuns: _______________________________________________________
– Le dăm indoită cinste părinților noștri, le suntem supuși (1 Timotei 5:17)
Răspuns: _______________________________________________________
– Sau suntem doar un membru oarecare, fără să se îngrijească nimeni de noi?
Răspuns: _______________________________________________________

4. Vegherea în vederea păstrării curăției în Trup
Când în trupul omenesc apare o infecție, creierul localizează infecția în trup se
mobilizează și începe lupta cu ea. Capul se folosește de mădularele trupului pentru a
îndepărta, curăța, bandaja etc.
Așa este și în trupul Domnului care este strâns legat. Dacă apare o infecție,
Domnul Isus o curăță și aceasta o face cu ajutorul mădularelor Lui.
Pentru a se păstra Biserica curată scriptura are îndemnuri/porunci pe care
trebuie să le împlinim așa cum ne-au fost date. (Vegheaţi să nu fie între voi nimeni
curvar sau lumesc… Evrei 12:16).
Domnul nu locuiește împreună cu păcatul! Noi ca mădulare suntem chemați să
veghem unii asupra altora, să nu lăsăm printre noi pe cei lumești.
Dacă un frate prin înșelăciunea păcatului cade, el aduce infecție în trupul
Domnului, el păcătuiește împotriva trupului Domnului și implicit împotriva mea care
sunt parte din trup.
Scriptura ne arată ce s-a întâmplat în adunarea lui Israel când Acan a furat.
,,Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan... a luat
din lucrurile date spre nimicire. Şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva copiilor lui
Israel.” ( Iosua 7:1);
,,Domnul i-a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta?
Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile
date spre nimicire, le-au furat şi au minţit, şi le-au ascuns printre lucrurile lor. De
aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa
vrăjmaşilor lor, căci Sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi
ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.” (Iosua 7:10-12)
Pentru că trupul omului este strâns legat și bine închegat atunci când se
îmbolnăvește genunchiul, aceasta produce în lanț probleme majore în picior și pe
ansamblu în tot trupul.
Așa este și în Trupul lui Hristos. Dacă un mădular devine lumesc, prin viața lui
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va influența și va îndemna la păcat și pe cel de care este strâns legat. (Luaţi seama
bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea
lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.
Evrei 12:15; …nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala. 1 Corinteni 5.6; Căci
ar abate de la Mine pe fii tăi... ; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi tear nimici îndată. Deuteronom 7:4)
Domnul care este capul trupului nu
lasă păcatul să locuiască în Trupul Său, de
Domnul nu lasă
aceea poruncește mădularelor Lui să
păcatul să locuiască
vegheze ca să nu fie nimeni între ele
în Trupul Său.
lumesc. (Vegheaţi să nu fie între voi
nimeni curvar sau lumesc. Evrei 12:16)
Trebuie să veghem că nimeni dintre noi să nu se abată de la harul lui
Dumnezeu, să nu fie nimeni lumesc în Biserică. Când această poruncă venită de la Cap
este ignorată trupul se îmbolnăvește și în final moare dacă nu se iau măsuri (a se vedea
biserica Tiatira, Sardes, Laodiceea din Apocalipsa 2, 3).
De aceea ni se porunceşte ca atunci când observăm acest lucru, trebuie să
mergem la fratele nostru și să-l ridicăm cu duhul blândeții pentru corectarea lui și doar
dacă nu ascultă trebuie să fie dat pe mâna Bisericii. (Dacă fratele tău a păcătuit
împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Și dacă nu asculta nici de Biserică,
să fie pentru tine ca un păgân și un vameș. Matei 18:15; Daţi afară, deci, din mijlocul
vostru pe răul acela. 1 Corinteni 5:13)
Fiecare suflet este responsabil înaintea lui Dumnezeu de pătrunderea și
tolerarea răului în adunarea lui Hristos. Dacă fiecare mădular este strâns legat de alt
mădular, atunci este ușor de înțeles că atunci când se îmbolnăvește unul, acesta
afectează și pe celălalt cu care este legat.
Poate mulți vor spune: cu ce ne poate contamina cel care stă la programul de
închinare lângă noi pe aceeași bancă, când nu are nici o legătură cu noi, când nici nu-l
cunoaștem?
Însă dacă se întâmplă acest lucru, să nu fim legați unii de alții, atunci este clar
că suntem în locul în care nu se poate vorbi de Trupul lui Hristos care este strâns legat
bine închegat.
Dacă suntem risipiţi și fiecare trăiește doar pentru sine, nu pentru folosul
celorlalți, este de fapt teritoriul unde Diavolul prin învățătorii falși (Matei 7:15) a răpit
și a împrăștiat/risipit. (... şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Ioan 10:12) Această este
cauza pentru care nu ne mai putem închipui că am putea fi contaminați.
Când în trupul lui Hristos un mădular se îmbolnăvește (se murdărește prin
neveghere și cădere în ispită), Domnul Isus participă împreună cu mădularele trupului
Său pentru însănătoșirea mădularului bolnav. Dacă mădularul bolnav nu acceptă să fie
îngrijit, în cele din urmă trebuie îndepărtat.
Domnul cere mădularelor Sale să îndepărteze din mijlocul lor aceste mlădiţe
care sunt tăiate de El. (Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care,
măcar că îşi zice „frate” totuşi este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau
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defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. Daţi
afară, deci, din mijlocul vostru pe răul acela. 1 Corinteni 5:11, 13)
Păcatul defăimării/vorbirii de rău, al bârfei este atât de grav că Domnul ne cere
să nu avem nici o legătură cu vreunul care măcar că își zice frate.
Un alt păcat pentru care trebuie să ne depărtăm de așa-ziși frați, este iubirea de
sine, păcat atât de nebăgat în seamă. (Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de
Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de
oamenii aceştia. 2 Timotei 3:1)
Întrebări :
(răspunsurile să fie argumentate cu versete)
Biserica care nu practică vegherea și mustrarea tolerând astfel păcatul, poate
fi totuși a lui Hristos?
Răspuns:_______________________________________________________
Poate fi Domnul cu mine, dacă nu mă depărtez de cei ce practică
defăimarea/vorbirea de rău? Dar de cei ce promovează doar o formă de evlavie și
iubirea de sine?
Răspuns: _______________________________________________________

5. Turma risipită - Prorocii mincinoși
În ceea ce privește Biserica lui Hristos/Trupul Lui, activitatea principală a lui
Satan este aceea de a produce dezbinarea trupului, dezintegrarea lui. (... lupul le
răpeşte şi le împrăştie.Ioan 10:12)
Satan știe că mădularul/copilul singur nu poate supraviețui dacă este despărțit
de trup/familie. (Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada
tuturor fiarelor câmpului. Ezechiel 34:5)
Așa că atacul lui major este de a despărți mădularele de trup pentru a nu mai fi
strâns legate, bine închegate, lucru care poate produce în final moartea mădularului.
Scopul lui Satan este ca ele să trăiască risipite, împrăștiate, fiecare cu ale lui.
Așa că prin intermediul învățătorilor falși/prorocii mincinoși îmbrăcați în
haină de oaie, diavolul lucrează pentru a le da oamenilor doar o formă de evlavie, care
să le dea dea senzația că au viață cu Dumnezeu. (Căci oamenii vor fi iubitori de sine...
având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. 2 Timotei 3:2, 5)
Prin tiparul stereotip de organizare și de închinare, Satan a dat o lovitură de
moarte multor biserici atât în trecut cât și celor din zilele noastre.
Acest fel de organizare doar cu programe de închinare de 2-3 ori pe săptămână
a fost conceput de fapt în așa fel încât să nu treacă nimănui prin cap că mădulartele
trebuie să participe la viața trupului și să aibă viață de familie spirituală, unde să poată
să practice îngrijirea, și purtarea sarcinilor. (Ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci
mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 1 Corinteni 12:25)
Astfel mădularelor le este trasată o altă cale, unde fiecare trăiește doar pentru
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sine, cale care în final duce la pierzare.
Este aproape imposibil de schimbat acest tipar importat și împământenit de
zeci de ani. Putem observa pretutindeni ce se întâmplă în aceste turme risipite. O
mulțime de suflete de care nu are grijă nimeni, cărora nu le cere socoteală nimeni,
mulți dintre ei fiind plecați în diverse zone ale lumii pentru luni, sau ani de zile.
Cu toate acestea ei rămân pe lista de membri,
Scopul lui Satan
fără să fie căutați și nici întrebați unde se află. (Turma
Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte;
este ca turma să fie
oile Mele Sunt risipite pe toată faţa ţării, şi nimeni nu
risipită.
îngrijeşte de ele, nici nu le caută!” Ezechiel 34:6)
Aceasta se întâmplă pentru că Cuvântul Domnului este nesocotit, atât de cei
mai mari, cât și de cei mici. În cazul descris mai sus fiind ignorată porunca: ,,Să
veghem unii asupra altora. Să nu părăsim adunarea noastră.” (Evrei 10:24, 25)
Scriptura ne avertizează că în turmă se vor vârî lupi răpitori care nu vor cruța
turma, activitatea lor fiind definită de Domnul Isus, aceea de răpire și risipire. (Ştiu
bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma;
Fapte 20:29)
Diavolul caută să distrugă menirea Bisericii prin intermediul acestor lupi
răpitori. Suntem avertizați să ne păzim de ei, fiind foarte periculoși pentru că vin
îmbrăcați în haină de oaie.
Ei ne vorbesc din scriptură, dar strecoară pe furiș erezii nimicitoare, activitatea
lor reală fiind de răpire și împrăștiere a turmei, activitate atât de puțin băgată în seamă
astăzi. (În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi. 2 Petru 2:1)
Dacă ne uităm în jurul nostru, acești lupi răpitori și-au făcut bine lucrarea. În
majoritatea bisericilor de azi oamenii sunt risipiți, vin doar la un program religios,
fiecare trăind doar pentru sine, fiind preocupat doar de problemele lui personale, nu
pentru a fi în folosul celorlalte mădulare.
Nu se mai poate vorbi azi că Biserica este strâns legată bine închegată. Dacă
un mădular suferă, nici un mădular/sau aproape nici unul nu suferă împreună cu el.
Nimeni nu poartă sarcinile nimănui.
Pe fondul nevegherii în turma risipită, acești învățători strică Cuvântul lui
Hristos, lucru care va duce pe oameni la pierzare. (Nu i-am trimis Eu, zice Domnul, ci
prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să izgonesc şi să pieriţi, voi şi prorocii care vă
prorocesc! Ieremia 27:15)
Vom reda un exemplu: Domnul ne spune să veghem ca să nu fie în trupul lui
Hristos nimeni lumesc. (Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul
care, măcar că îşi zice „frate” totuşi este curvar sau lacom de bani sau închinător la
idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să
mâncaţi. Daţi afară, deci, din mijlocul vostru pe răul acela. 1 Corinteni 5:11, 13)
Însă astăzi se învață aproape peste tot că neghina/fii întunericului locuiește
împreună cu grâul/fii luminii în Biserică, până la seceriș.
Roada acestei învățături este tolerarea răului, aluatul care face ca să dospească
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toată plămădeala/moartea turmei.
Putem lua ca exemplu munca la negru din țară și străinătate. Astăzi regăsim
adunări peste tot în Romania, Italia, Spania... în care cei ce practică acest păcat sunt
tolerați. În majoritatea acestor adunări, munca la negru nici măcar nu este considerată
ca fiind păcat.
Întrebări :
(primul răspuns să fie argumentat cu versete)
–Putem să fim ai Domnului dacă suntem membri într-o adunare risipită, unde
și cei mari și cei mici nesocotesc și nu păzesc cuvintele Domnului? Să fim atenți la
scriptură, care ne spune că sufletul aflat în această situație se face părtaș faptelor lor.
„Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura lui Hristos, să nu-l primiţi
în casă, şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaş
faptelor lui rele.” (2 Ioan 1:9, 10)
Răspuns: _______________________________________________________
– Dacă lipsim din adunare o lună, două... ne caută cineva?
Răspuns: _______________________________________________________

6. Biserica care nesocotește învățătura lui Hristos
Pentru a nu ne lăsa înșelați de orice vânt de învățătură, azi mai mult ca oricând
se impune să cercetăm care sunt semnele după care putem deosebi o biserică vie care
este Trupul lui Hristos de una moartă care este fără Hristos.
Este de importanță vitală să știm unde ne aflăm, pentru că de aceasta va
depinde mântuirea noastră.
Scriptura ne avertizează de pericolul în care ne aflăm, și ne spune să ne păzim
pentru că vom întâlni oameni/adunări care pretind că sunt cu Dumnezeu dar în realitate
nu sunt. (Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi. Matei
7:15)
Să ne lăsăm conduși doar de Cuvântul lui Dumnezeu în această privință, să
verificăm cu mare atenție dacă adunarea unde suntem are caracteristicile Trupului lui
Hristos, sau nu le are.
În ceea ce privește trupul uman este destul de simplu, știm că atunci când un
om este mort toate mădularele trupului lui sunt moarte.
Nu există nici o posibilitate ca în acel trup mort să existe mădulare vii. Când
creierul încetează să mai dea comenzi trupului, acesta este mort.
Tot așa este și cu trupul spiritual.
Biserica/trupul nu are viață dacă Hristos nu Adunarea care nesocotește
și nu rămâne în
comanda acel trup. (Oricine o ia înainte, şi nu
rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe
învățătura lui Hristos,
Dumnezeu. 2 Ioan 1:9 ) Oricine poate fi un
n-are pe Dumnezeu.
om, sau o adunare.
Nu poate avea viață, pentru că viața vine numai de la Hristos. (În adevăr, după
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cum Tatăl înviază morţii, şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. Ioan 5:21)
1. Deci unul din semnele după care putem să verificăm dacă biserica este cu
adevărat a lui Hristos, este doctrina/învățătura pe care biserica o are.
Când o Biserică nu rămâne în învățătura lui Hristos, practic îl nesocotește pe
Hristos, lucru care atrage după sine moartea ei. ( „Domnul, Dumnezeul vostru, vă va
ridica dintre fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune.
Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul
norodului.” Fapte 3:22, 23; Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.”
Galateni 6:7)
Așa că este extrem de important să verificăm dacă învățăturile Domnului Isus
sunt ignorate și nesocotite, ca dealtfel și învățăturile cu privire la Trupul Lui.
Un exemplu este învățătura Domnului cu privire la neîmpotrivire și jurământ:
,,Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste
obrazul drept, întoarce-i şi pe celalt.” (Matei 5:39-44) ; ,,Să nu juri.” (Matei 5:36)
Biserica care o ia înainte și nu rămâne în învățătura Lui, îl desconsideră pe
Hristos și nesocotește învățătura Lui prin practicarea împotrivirii, fiind de acord cu
înrolarea membrilor ei în instituții care practică împotrivirea şi jurământul, ex. armată,
poliție, jandarmerie etc.
Un alt exemplu vizibil este învățătura Domnului cu privire la cel ce vrea să ne
ia cu sila ale noastre. (Orişicui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi
cămaşa. Matei 5:40; Oricui îţi cere, dă-i; şi celuice-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere
înapoi. Luca 6:30)
Biserica care promovează obținerea drepturilor, prin folosirea mijloacelor puse
la dispoziție de lumea seculară (ex. justiție), promovând procesele pentru revendicări
de clădiri, terenuri etc. îl nesocotește pe Hristos neținând seama de învățătura Lui.
(sunt cunoscute multe cazuri în care Biserici din diverse mișcări religioase au fost/sau
sunt în procese pentru proprietățile sau drepturile lor)
Prin aceste acțiuni încurajează pe membrii ei să facă la rândul lor la fel atunci
când au de împărțit ceva cu semenii lor, nesocotind astfel lucrarea Cuvântului lui
Hristos și a Duhului Sfânt în om, care are ca roade Îndelunga Rădare, Bunătatea.
(Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care
ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă
desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi. Iacov 1:2)
2. Un alt semn după care putem verifica dacă biserica îl are sau nu Cap pe
Hristos, sunt învățăturile cu privire la trupul lui Hristos.
Astfel biserica care nesocotește și nu practică învățătura de trup strâns legat
bine închegat în care fiecare mădular trebuie să aibă rolul lui dat de Dumnezeu pentru
folosul celorlalți, nu îl poate avea cap pe Hristos. (Din El tot trupul, bine închegat şi
strâns legat, prin ceia ce dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu
lucrarea fiecărei părţi în măsura ei. Efeseni 4:16)
În astfel de adunări Dumnezeu a fost dat la o parte, nefiind lăsat să
întocmească trupul și să pună mădularele în trup așa cum voiște El. (Acum, deci,
Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 1 Corinteni 12:18)
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În aceste adunări se manifestă fenomenul de turmă risipită, unde se regăsesc
multe suflete de care nu are grijă nimeni, cărora nu le cere socoteală nimeni.
Astfel putem verifica: dacă biserica e vie va cere mădularelor să se lepede de
sine, să nu caute folosul lor, ci folosul altora. (Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci
fiecare să caute folosul altuia. 1 Corinteni 10:24)
La fel de ușor se poate verifica dacă biserica cere ca mădularele să se
îngrijească unele de altele (Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă
cinste mădularelor lipsite de cinste: pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci
mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă sufere un mădular, toate
mădularele sufăr împreună cu el; 1 Corinteni 12:24-26) Sau să poarte sarcinile unii
altora. (Purtaţi-vă sarcinile unii altora. Galateni 6:2)
Biserica care nu îl are cap pe Hristos este structurată și organizată în așa fel
încât impune membrilor ei doar prezența la închinare de 2-3 ori pe săptămână. Este
structurată în așa fel încât doar o parte restrânsă dintre membrii au posibilitatea să aibă
o slujbă pentru a realiza programele bisericii.
Prin acest fel de organizare se induce ideea că mădularele nu trebuie să
participe la viața trupului/familiei, aceea de a fi în folosul celorlalte mădulare,
promovând astfel iubirea de sine, unde fiecare e cu preocupările sale și interesele
personale.
3. Un alt semn după care putem verifica dacă biserica îl are sau nu Cap pe
Hristos, sunt învățăturile cu privire la curăția Bisericii.
Astfel Biserica care nesocotește și nu păzește porunca care spune să veghem
să nu fie nimeni lumesc, practic îl nesocotește pe Hristos și trupul Lui. (Vegheaţi să nu
fie între voi nimeni curvar sau lumesc… Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de
la harul lui Dumnezeu. Evrei 12:16)
De asemenea se poate verifica dacă este nesocotită porunca privind mustrarea,
și dacă este nepusă în practică. (Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și
mustră-l…și dacă nu ascultă nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân și un
vameș. Matei 18:15, 17)
Se poate verifica dacă este promovată învățătura care spune că în
Biserica/Trupul Lui sunt și fii ai luminii/grâul și ai întunericului/neghina. (Ucenicii Lui
s-au apropiat de El, şi I-au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.”
El le-a răspuns: „Cel ce samănă sămânţa bună, este Țarina este lumea,
Fiul omului. Ţarina, este lumea; sămânţa bună sunt fiii
nu Biserica
Împărăţiei; neghina, sunt fiii Celui rău. Matei 13:36)
Promovând învățătura că în Biserică este și neghină împreună cu grâul,
tolerează păcatul (neplata taxelor prin munca la negru, mita, pe cei ce iubesc lumea și
lucrurile din lume... )
Prin această învățătură nesocotește ce spune Domnul Isus, că Satan nu are
nimic în El. (Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El nare nimic în Mine; Ioan 14:30; Ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau
cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi
Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 2 Corinteni 6:14, 15)
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Întrebări :
(răspunsurile să fie argumentate cu versete)
– Poate fi biserica/trupul vie, dacă nu primește comenzi de la Hristos?
Răspuns: _______________________________________________________
– Dacă adunarea/trupul nu se supune lui Hristos, pot fi mădulare vii în acel
trup?
Răspuns: _______________________________________________________

7. Încheiere
Dacă suntem în situația de a fi într-o adunare unde marea majoritate a
membrilor au doar slujba de consumatori de programe religioase, să ne întrebăm:
1. Așa a plănuit Domnul să fie doar un așezământ în care se adună enoriașii,
unde se ține un program de închinare, de predicare, unde cei mai mulți sunt doar
consumatori/neavând nici un rol, nici o sarcină?
Răspuns: _______________________________________________________
2. Putem să avem viață din Hristos într-o biserică unde mădularele nu sunt
strâns legate? Putem avea viață într-o adunare unde frații nu se îngrijesc unii de
alții/nu-și poartă sarcina unii altora, unde Hristos nu e Domn (cap)? Poate fi această
biserică, Trupul lui Hristos?
Mulți dintre noi poate spun că Dumnezeu are copii ai Lui și în adunări care
nesocotesc domnia lui Hristos. Oare așa este? Se poate argumenta biblic o asemenea
afirmație?
Răspuns: _______________________________________________________
3. Este implicat Dumnezeu în vreun fel acolo unde învățăturile Lui sunt
ignorate și nesocotite?
Răspuns: _______________________________________________________
Îndemnăm pe cei care sunt dezamăgiți de starea actuală a bisericii, să-și facă
partea lor și Domnul care este credincios își va face și el partea. Cazul sutașului
Corneliu este un exemplu concludent în care Dumnezeu a onorat credința acestui om.
Să facem tot ce ne stă în putință ca să nu fim printre aceia la care Domnul le
va spune la urmă: ,,Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine.” (Matei
7:23); ,,Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi:
Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi.” (Ioan 12:48 )
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