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Pentru mai multă credință. Să ne ajute 

Dumnezeu să putem să ne încredem pe 

deplin în El, chiar și atunci când nu 

înțelegem de ce trecem prin anumite 

perioade sau situații.

Pentru o inimă slujitoare și plină de 

dragoste. Să ne punem pe deplin la 

dispoziția Domnului, să căutăm să Îl 

slujim din toată inima și să fim 

receptivi la nevoile semenilor.

Pentru lucrarea de misiune de la sate, 

în mod special pentru bisericile care 

aparțin de Biserica Betel: Blajova, 

Chevereș, Folea, Nițchidorf, Voiteni. 

Pentru fratele Nicu Damșe care în 

cursul săptămânii trecute a avut o 

intervenție chirurgicală la Cluj, în 

vederea extirpării tiroidei, datorită 

unei tumori. Să ne rugăm ca 

Dumnezeu să se atingă de el cu 

vindecare și să îi întărească familia!

Pentru izbăvire din această pandemie. 

Ne rugăm (conform 2 Cronici 7:14): 

pentru smerire, revărsarea unui Duh 

de rugăciune peste biserici, pentru ca 

toți credincioșii să caute în această 

vreme Fața lui Dumnezeu și să se abată 

de la căile rele. 
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Motive de 
RUGĂCIUNE

La multi ani!

Mărturii candidați botez. În cadrul 

serviciului din această după masă, 

vom avea bucuria de a asculta 

mărturiile a doi dintre candidații 

pentru botezul de duminica viitoare.

IT Betel. Dacă sunt persoane din 

biserica noastră care au experiență și 

ar dori să se implice în promovarea 

lucrării bisericii prin intermediul 

mass-media, sunt rugați să ia legătura 

cu fratele Cristi Mornăilă.

  Mesaj: ALEX NEAGOE

  „Învingerea rutinei prin

  dragoste” (Apoc. 2:1-7)

10:00-10:50 Rugăciune & studiu biblic:

  LAVINIU VIDICAN

11:00-12:15 Serviciu divin:

  Corul “Harmonia”

DUMINICĂ

  Închinare

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

19:00 - 20:15  Serviciu divin:

  Mărturii candidați botez

19:00 - 20:15  Seară de tineret:

  Mesaj: PETRU BULICA  

  în viață. Pe cine alegi?”

  (1 Corinteni 11:1)

MARTI

  Cor

  

  “Nevoia de a avea modele

JOI  

  Mesaj: PETRU BULICA

  Mărturii candidați botez

  Închinare

18:00 - 19:15  Serviciu divin:



  

În Scriptură, Dumnezeu a avut două popoare pe care le-a iubit, le-a eliberat și a pregătit cadrul 
pentru a le da odihna. În Vechiul Testament, a fost poporul Israel, pe care Dumnezeu l-a ales, l-a 
format ca națiune în Egipt, l-a eliberat, l-a purtat prin pustie și l-a adus în țara promisă, Canaan. În 
Noul Testament, din cauza împietririi poporului Israel, Dumnezeu a ales un alt popor, care, deși 
genetic nu era dintr-o rădăcină unică, a devenit un Trup comun numit de Domnul Isus Hristos 
„Biserica”. Prima dată apare noțiunea de „Biserică” în Noul Testament în Matei 16:18, 18:17. Biserica 
este poporul curățit de Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus Hristos și însuflețit de puterea 
Duhului Sfânt, prin care se vede slava lui Dumnezeu între neamuri (vezi textul de studiu, vs. 11, 12; 
Tit 2:14). În limba greacă, avem doi termeni care definesc Biserica: ecclesia, care înseamnă „a 
chema afară din…” (folosit de peste 100 de ori în Noul Testament), și kuriacon, „cei ce aparțin 
Domnului” (ca posesie a Lui, Apoc. 1:5, 6).

Biserica nu este răspunsul lui Dumnezeu ca o improvizație sau ceva gândit ca soluție de rezervă 
pentru împietrirea poporului Israel, ci este planul lui Dumnezeu din veșnicie (Efes. 1:9; 3:10,11). De 
asemenea, Biserica are o origine divină, și nu una pământească, fiind zidită pe temelia Domnului 
Hristos (Matei 16:18; Col. 1:18). Avem în Scriptură câteva denumiri sau metafore ce definesc 
Biserica lui Hristos. Ne vom uita în detaliu la cele mai importante, pe celelalte doar le vom aminti.

Scopul lecției: Să înțelegem importanța Bisericii, așa cum a gândit-o Dumnezeu, și să fim gata de 
a sluji lui Dumnezeu ca mădulare sănătoase ale Bisericii Sale.

1. Biserica: Trupul lui Hristos (Efes. 3:6)                           
Ca Trup al lui Hristos, Biserica este formată din Cap și trupul propriu-zis. Sunt 2 aspecte 
importante:
a) Capul Bisericii este Hristos (Col. 1:18)
Domnul Isus Hristos este Capul Bisericii. El coordonează și direcționează activitatea Trupului. 
Datorită Lui, Biserica are o menire și un destin binecuvântat. Este destinată să trăiască (Ioan 
10:27–30), este destinată să biruiască (Ioan 16:33; Matei 16:18) și este destinată să împărățească 
(dacă răbdăm vom și împărăți împreună cu El…, 2Tim. 2:12).

I.  Definire și denumiri ale Bisericii

b) Trupul propriu-zis al Bisericii este alcătuit din cei credincioși 

Ideea centrală: Biserica lui Hristos este ideea lui Dumnezeu, fiind nu doar o „Instituție”, ci un 
Organism viu care nu va fi niciodată nimicit de cel rău sau de vreun om. Prin Biserică, Dumnezeu 
Își arată slava prin ceea ce oferă, prin ceea ce lucrează, prin ceea ce a pregătit pentru noi în veșnicie.

Este un singur Trup constituit din mai multe mădulare. Suntem dife-riți și fiecare avem diferite 
daruri spirituale, dar, prin Duhul Sfânt, suntem chemați să trăim în unitate. În Biserică nu trebuie 
să existe diferite categorii de credincioși, nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod…, ci toți suntem 
una în Hristos Isus (Gal. 3:28).

Fiecare membru al Trupului lui Hristos trebuie să fie un om nou în Hristos, o făptură nouă (2 Cor. 
5:17). Argumentele sunt simple: toți am intrat în Biserică pe aceeași Cale, prin Hristos, îndeplinind 
aceleași condiții, pocăința și credința, și toți trebuie să fim folositori în Trup.
2. Biserica: Casa Dumnezeului celui viu (Efes. 2:19, 22; 1Tim. 3:15)

9. Împărăția lui Dumnezeu (Apoc.1:6; Luca 17:20–21)
10. Stâlpul și temelia adevărului (1 Tim. 3:15)

Când Biblia definește Biserica drept casă a lui Dumnezeu, are în vedere aspectul de familie al 
Bisericii. Pe de o parte, când vorbim de componența Bisericii, ne referim la oamenii mântuiți, 
oamenii născuți din nou pe care Petru îi numește ,,pietre vii” (1 Petru 2:4, 5). Când îi scrie lui 
Timotei, Pavel este foarte precis și îl învață cum să se poarte în casa lui Dumnezeu (1 Tim. 3:15). Cei 
ce ajung la nivelul de maturitate spirituală prezentat de Scriptură au un același  comportament 
creștin, fie că este vorba de Casa Dumnezeului celui viu, fie că este vorba de „afară”.

11. Turma lui Dumnezeu (Psalm 100:3; Ioan 10:11, 16)

8. Preoție sfântă și împărătească (1 Petru 2:5–9)

 II. Scopul Bisericii lui Hristos

Biserica este și acel teritoriu pe care se desfășoară lucrările (activitățile) intenționate de 
Dumnezeu. Pe ogorul lui Dumnezeu toți au ceva de făcut și este loc, disponibilitate și nevoie 
pentru ca toți să lucreze. Menționăm și aici două aspecte asupra cărora trebuie să reflectăm: 
pentru cine lucrezi și cum lucrezi? Alte denumiri sau metafore care descriu Biserica:

7. Poporul lui Dumnezeu (1Petru 2:10; Apoc. 21:3; Psalm 144:15)

3. Biserica: Templul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu (1 Cor. 3:9, 16, 17)

III.  Concluzii

5. Biserica: ogorul lui Dumnezeu (1Cor.3:5–9) 

Privind în Scriptură la termenii prin care este definită Biserica, înțelegem cât este de important să 
trăim în așa fel încât să fim identificați ca parte a Trupului lui Hristos. Am văzut apoi scopul 
existenței Bisericii lui Hristos în lume, unul care este întreit și are de-a face cu Cel care este 
Creatorul și Capul Bisericii, are de-a face cu credincioșii ce formează Biserica și are de-a face cu 
lumea nemântuită în care există azi Biserica. Nu putem spune că doar una din aceste laturi ale 
scopului Bisericii este mai importantă, ci ar trebui să fim deopotrivă interesați de o închinare 
adevărată și plăcută, de dorința de a ne zidi unii pe alții conform voii Lui Dumnezeu, și de a ne 
implica tot mai mult în ducerea veștii bune celor nemântuiți.

Asemănarea Bisericii cu un Templu, prin prezența lui Dumnezeu acolo, îi conferă solemnitate și 
măreție. Prezența slavei lui Dumnezeu impune oricărui participant reverență, teamă și respect. 
La punctul acesta, putem remarca două aspecte importante: sfințenia și proslăvirea.

Biblia prezintă relația dintre Hristos și Biserică făcând asemănarea dintre un bărbat și o femeie în 
actul căsătoriei. În Efes. 5:25–30, ni se explică modul în care Hristos a iubit Biserica și, prin 
analogie, se face o recomandare bărbaților ca să-și iubească nevestele în același fel. Două aspecte 
ne motivează în acest sens: venirea Mirelui și înfățișarea Miresei. Domnul Isus Hristos este 
prezentat în Noul Testament drept Mirele care urmează să vină și care trebuie așteptat în mod 
corespunzător (Matei 25:1, 5, 6). În Apoc. 19:7–9 ni se vorbește despre ,,Nunta Mielului” și, 
implicit, despre Mireasa sau soția Lui care s-a pregătit. Felul deosebit în care Domnul Hristos Își 
pregătește Mireasa pentru nuntă, ne determină să acceptăm să fim modelați de El, fiindcă 
descrierea acelei înfățișări ne onorează (Efes. 5:26, 27).

4. Biserica: Mireasa lui Hristos (Efes. 5:25–30)

6. Adunarea lui Dumnezeu (Matei 18:20; Psalm 82:1)

Scopul Bisericii lui Hristos poate fi concretizat în slujirea necondiționată a credincioșilor în fața 
lui Dumnezeu și lucrarea creștină cu dedicare față de cei nemântuiți. Scopul Bisericii este slujirea 
lui Dumnezeu prin închinare,  prin zidire și prin evanghelizare.

STUDIU BIBLIC 18.10

Text:Efeseni 1:1-14; Verset cheie: 1 Petru 2:9

Scopul Bisericii lui Hristos 
(definire, denumiri)
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