BISERICA
TRUPUL LUI
HRISTOS

„Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.”
(Matei 16:18)

„El este Capul trupului, al Bisericii.” (Coloseni 1:18)

„Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare,
în parte, mădularele lui.”
(1 Corinteni 12:27)

„Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia
acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut
toate lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile
cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus
de felurită a lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:9, 10)
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Biserica azi
Tot mai multe persoane sunt dezamăgite de mersul creștinismului, al bisericilor
de azi, majoritatea dintre ele fiind integrate în sistemul lumesc. Astfel ne vedem a fi în
imposibilitate de a fi într-o adunare care să fie cu adevărat Trupul lui Hristos.
Întristați de această situație, mulți ar pleca, dar nu au convingerea că ar
putea găsi o adunare fără compromis. 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) Citește Ezra 4:1-5!!
– și a doua, cea de retragere și de singurătate, fără să caute să mai facă parte
din Trupul lui Hristos, atitudine care zădărnicește planul lui Dumnezeu cu privire
la creșterea lor spirituală. (Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum
a voit El; Dumnezeu a întocmit Trupul; Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în
parte, mădularele lui. 1 Corinteni 12:18, 24, 27)
Aceste atitudini, și una și cealaltă sunt foarte periculoase pentru că sunt de
fapt o respingere a lucrării lui Hristos cu privire la creșterea/zidirea mădularelor
în Biserică/în Trupul 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; În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un
Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi Sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş
al lui Dumnezeu, prin Duhul. Efeseni 2:21)
Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are
menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire
a liniștii sufletești care este pierdută în timpul 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/statul în bancă 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.
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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.
Poate până azi nu ai avut, de altfel 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. (Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre
folosul altora.1 Corinteni 12:7)
Probabil, ți s-a părut că ține de normalitate ca în Biserică să fie implicați doar
un grup restrâns de frați. Poate, ți se pare natural ca în adunare să fie mulți care nu
participă la întruniri cu lunile sau cu anii și totuși să rămână pe lista de membri.
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.

Biserica lui Hristos - Trupul Lui
Biserica lui Hristos este una din marile taine ale lui Dumnezeu. (Taina
aceasta este mare- vorbesc despre Hristos și Biserică. Efeseni 5:32)
Acest plan/proiect al Bisericii lui Hristos a fost făcut în veșnicii. Chiar și
domniile și stăpânirile din locurile cerești privesc Biserica și se minunează de
modul ei de funcționare. (Pentru ca domniile și stăpânirile 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)
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 a avea o înțelegere cât mai clară, vom evidenția cîteva versete din
Cuvântul Sfânt.
1. “Voi zidi Biserica Mea ...”(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.
Hristos este
El este Capul trupului și oamenii născuți din sămânța lui
Dumnezeu, sunt mădularele. (El este Capul trupului, al Capul trupului,
Bisericii. Coloseni 1:18; Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi
al Bisericii
fiecare, în parte, mădularele lui. 1 Corinteni 12:27)
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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 Trupul lui Hristos. Acest proiect a fost făcut
în veșnicii în Hristos Isus. (După planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus,
Domnul nostru. Efeseni 3:11)
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 Trupul 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)
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)
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.
El a promis că va fi cu noi în toate zilele, nu ne părăsește o clipă. Ne va
lua de mână și ne va însoți până la capătul drumului. (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 și nu-i va lăsa să crească 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 în trupul uman; inima la locul ei, pancreasul la locul lui, unghia la locul ei,
fiecare cu funcțiile lor. (Voi zidi Biserica Mea ... Matei 16:18)
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 mai departe.
Scriptura ne arată relația/raportul care trebuie să fie între mădularele
Bisericii lui Hristos/Trupul Lui:
– Sunt strâns legate unele de altele. (Din El tot
trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă În Trupul lui Hristos,
fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu suntem strâns legați
lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în
unii de alții.
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)
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– Fiecare caută folosul altora. (Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre
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, 25)
– 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. (Să vă iubiți unii pe alții,
cum v-am iubit Eu. Ioan 15:12) Numai în Biserică putem experimenta aceste relații,
aceastea fiind esențiale pentru creșterea noastră până vom ajunge toți la starea de
om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Efeseni 4:13)

Întrebări :
– Ne regăsim într-un Trup strâns legat, bine închegat? (Efeseni 4:16)
Comentariu:
– Suntem în Trup/Familie pentru folosul celorlalte mădulare? (1 Corinteni 10:24)
Comentariu:
– De cine suntem strânși legați, sarcinile cui le purtăm? (Galateni 6:2)
Comentariu:
– Trăim în supunere față de Hristos și față de alte mădulare? (Efeseni 5:21)
Comentariu:
– Veghem unii asupra altora ca să nu fie printre noi nimeni lumesc? (Evrei 12:16)
Comentariu:
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Rolul mădularelor în Trupul lui Hristos
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, după cum 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)
Biserica lui Hristos 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. (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 este capul Familiei/Bisericii și o îngrijește cu drag. (Nimeni nu şi-a
urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
Efeseni 5:29)
Mădularele din Trupul lui Hristos se îngrijesc unele de altele, fiecare trăiește
pentru folosul celorlalte. (Dumnezeu a întocmit trupul.... ca să nu fie nici o
dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă
sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; 1 Corinteni 12:24-26)
În Trupul lui Hristos suntem strâns legați
În Trupul lui Hristos,
de mădularele de lângă noi, care la rândul lor sunt
legate de alte mădulare, care și ele la rândul lor mădularele se îngrijesc
sunt legate strâns de alte mădulare și tot așa tot
unele de altele.
trupul este strâns legat, 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)
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 tot ce este
necesar pentru creștere și desăvârșire. (Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele
în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 1 Corinteni 12:18)
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...
(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)
În acest trup, strâns legați de alte mădulare, învațăm să ne îmbrăcăm cu
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îndelungă răbdare, bunătate... să umblăm în sfințenie, învațăm să iertăm, să iubim,
sau cu alte cuvinte, învațăm să umblăm după lucrurile noi care sunt lucrurile Duhului.
1. Pentru aceasta, Domnul pune în Familia Lui părinți duhovnicești, cărora
le încredințează copii ca să-i crească și să-i păzească de lupii răpitori. (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. Fapte 20:28)
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/bătrânii se vor îngriji de toate nevoile spirituale ale copiilor
încredințați lor. (Ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii. 1 Tesaloniceni 2:7)
2. Îi vor înscrie în școala lui Hristos unde le vor preda învățăturile Domnului.
(Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:20) Veghează/sunt atenți
ca să crească sănătos. (Să veghem unii asupra altora. Evrei 10:24)
3. 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 Familie/Biserică, copiii vor învăța să se lase de minciună, de
viclenie, de mânie... să renunțe la lucrurile vechi; la lucrurile din lume. (Col. 3:8-15)
Urmând/imitând exemplul părinților care trec biruitori prin încercări, copiii
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 în Familie 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. Și aceasta poate fi de la
lucruri mărunte, cum ar fi: cumpărături, gătit, curățenie, până la îngrijirea la pat.
(Am fost gol și M-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe la Mine. Matei 25:36)
Supunerea La fel ca și într-o familie naturală, pentru a exista o creștere
sănătoasă copiii trebuie să fie supuși părinților în toate lucrurile. (Tot aşa şi voi,
tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. 1 Petru 5:5)
Modelul supunerii pe care trebuie să-l urmăm ne este dat de Domnul Isus.
El nu a făcut nimic de la sine, a fost supus fără să iasă din cuvântul Tatălui. (Eu nu
pot face nimic de la Mine însumi. Ioan 5:30; cine zice că rămâne în El, trebuie să
trăiască și el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6)
Supunerea ne este descrisă de Scriptură ca fiind o ascultare deplină
fără abatere la dreapta sau la stânga. (Să faci după legea pe care te vor învăţa
şi după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei,
nici la dreapta nici la stânga. Deuteronom 17:11) Numai așa se poate ajunge la
desăvârșirea noastră, numai dacă vom asculta de mai marii noștri în toate lucrurile.
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(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; El a dat pe unii... păstori
şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor. Efeseni 4:11, 12)
Părinții sunt aceia care corectează și folosesc nuiaua pentru copiii care
greșesc. (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 înțelege cât de gravă este nesupunerea, vom evidenția consecințele
ei. În vechime pedeapsa pentru nesupunere/neascultarea față de cei învredniciți
să conducă poporul, era moartea fizică. (Omul care, din mândrie, nu va asculta
de preotul pus acolo ca să slujească Domnului, Dumnezeului tău... omul acela să
fie pedepsit cu moartea. Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot
poporul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai îngâmfe. Deuteronom 17:12, 13; vezi
răscoala lui Core și ceata lui.)
În Biserica lui Hristos lucrurile sunt foarte asemănătoare. Dacă cineva dintre
mădularele trupului va îndrăzni din mândrie să nu asculte de cei pe care Domnul i-a
învrednicit ca să păstorească turma, va trebuie să suporte consecința îndepărtării din
trupul lui Hristos. (Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să
asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. Matei 18:17)
În ce privește relația pe care o putem avea cu un păgân, ne este evidențiată
de Scriptură prin cuvintele spuse de apostolul Petru în casa sutașului Corneliu. (...
nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam
sau să vină la el. Fapte 10:28)
Prin afirmația: ,,Să fie pentru tine ca un păgân”, Domnul Isus ne poruncește
întreruperea oricărei legături și izolarea celui care a nesocotit autoritatea
rânduită de Dumnezeu, pentru a se evita contaminarea mădularelor cu păcatul
răzvrătirii/nesocotirii autorității Bisericii. (Căci ar abate de la Mine pe fii tăi...;
Deuteronom 7:4)
Prin ceea ce vedem azi mai peste tot, putem observa că Satan a lucrat cu putere
și a reușit să desființeze instituția părintească înlocuind-o cu școli/săli de predicare,
prin care să dea omului doar educația instituționalizată, determinându-l astfel să
creadă că pentru creșterea sa nu are nevoie și de părinți duhovnicești. În primul rând
a lucrat la înlocuirea părinților/păstorilor duhovnicești care au în sarcină creșterea
copiilor lor, cu pastori/lideri în predicare, cu slujitori dedicați doar programelor de
închinare, care au în sarcina lor educația instituționalizată și ținerea turmei sub formă
risipită, nicidecum creșterea copiilor. (Lupul le răpeşte şi le împrăştie. Ioan 10:12)
În acest fel Biserica a devenit doar un centru de educație religioasă,
pierzându-și astfel menirea de a fi locul destinat creșterii sfinților. Astfel cel ce
dorește să aplice în mod practic supunerea, se va afla în situația ridicolă de a nu a
avea cui să i se supună și aceasta se întâmplă pentru că azi în majoritatea adunărilor
lipsesc cu desăvârșire părinții duhovnicești.
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Trebuie să înțelegem bine că nu vom putea crește spre desăvârșire dacă nu
vom avea părinți duhovnicești pe care să-i urmăm! (Căci chiar dacă aţi avea zece
mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi; pentru că eu v-am
născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele.
1 Corinteni 4:15, 16)
Este bine să înțelegem diferența dintre educație și creșterea sub autoritate
părintească. Prin predicare primim doar învățătură nu și creștere părintească. Putem
vedea această diferență dacă comparăm creșterea unui copil orfan și a unuia cu
părinți. Și unul și altul primește educație, dar pe lângă educație, la copilul care are
părinți, aceștia vor fi lângă el să-i construiască caracterul, să-l incurajeze în lucrurile
bune și să-l corecteze în ceea ce greșește. În schimb la copilul orfan, nu va fi nimeni
lângă el să-l corecteze dacă va face lucruri greșite.
Așadar trebuie să ne dorim și să practicăm supunerea din toată inima, ea
fiindu-ne strict necesară în procesul de creștere, pentru a ajunge la starea de om
mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. (Efeseni 4:13)
Să nu ne dorim să fim într-o adunare instituționalizată, singuratici, asemenea
unui copil orfan. Să nu evităm supunerea frățească, să nu fugim de ea. Să fugim de
adunarea care nu practică supunerea; care nu are părinți duhovnicești!

Întrebări :
– Avem părinți duhovnicești care să se îngrijească de noi? Sau, suntem doar un
membru oarecare/un copil orfan?
Comentariu:
– Dacă avem părinți duhovnicești, ne învață să nu ne împotrivim celui ce ne face
rău, să nu iubim lumea, să nu lucrăm la negru, să ne plătim taxele... ?
Comentariu:
– Ne verifică dacă le punem în practică, suntem mustrați dacă nu le-am făcut?
Comentariu:
– Veghează ei asupra noastră ca să nu ni se întâmple ceva rău, să nu cădem în
păcat? (1 Petru 5:1)
Comentariu:
– Le dăm îndoită cinste părinților spirituali, le suntem supuși? (1 Timotei 5:17)
Comentariu:

9

Curăția Trupului lui Hristos
Atât în trecut, cât și astăzi, tabăra lui Dumnezeu/Trupul lui Hristos trebuie să
fie curată, pentru că acolo își are Domnul locuința. (El/Satan n-are nimic în Mine.
Ioan 14:30; Dumnezeul tău, merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească;
tabăra ta va trebui, deci, să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic
necurat, şi să nu Se abată de la tine. Deuteronom 23:14; Să-i scoateţi afară, ca să nu
spurce tabăra în mijlocul căreia Îmi am Eu locuinţa. Numeri 5:3)
Dumnezeu care este arhitectul și constructorul Trupului/Bisericii, a pus legi
de funcționare în trup în așa fel încât să-l păstreze neîntinat. Hristos se îngrijește cu
drag de acest trup, pentru că este Trupul Lui! (Nimeni nu şi-a urât vreodată trupul
lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; Pentru că noi suntem
mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. Efeseni 5:29, 30)
În cazul în care un mădular din Trupul lui Hristos se îmbolnăvește/
murdărește prin neveghere și cădere în ispită, Domnul Isus se îngrijește/participă
împreună cu mădularele Trupului Său pentru însănătoșirea mădularului bolnav.
Dacă mădularul bolnav nu acceptă să fie îngrijit, în cele din urmă trebuie îndepărtat.
Unul din motivele îndepărtării, este, că cel bolnav va contamina/va influența și va
îndemna la păcat prin viața lui 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 tulburare, şi mulţi să fie întinaţi
de ea. Evrei 12:15; Căci ar abate de la Mine pe fii tăi...; Deuteronom 7:4)
Domnul Isus nu lasă păcatul să locuiască în Trupul Său, de aceea poruncește
mădularelor Lui să vegheze ca să nu fie nimeni între ele lumesc. Păcatul/infecția
unui mădular infectează și mădularele de care este strâns legat. (Vegheaţi să nu fie
între voi nimeni curvar sau lumesc. Evrei 12:16; Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte
toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi. 1 Corinteni 5:6, 7;)
De aceea ni se porunceşte ca atunci când observăm un păcat, trebuie să
mergem la fratele nostru și să-l ridicăm cu duhul blândeții pentru corectarea lui
și 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 ascultă nici de
Biserică, să fie pentru tine ca un păgân și un vameș. Matei 18:15)
Poate mulți vor spune: cu ce ne poate contamina cel care stă la programul
de închinare alături de noi pe aceeași bancă, când nu are aproape nici o legătură cu
noi, când nu știm ce face? Însă, dacă se întâmplă acest lucru, să nu fim legați unii de
alții, atunci este clar că ne aflăm într-o turmă împrăștiată/risipită, loc în care fiecare
face ce vrea, unde nu se poate vorbi de supunere, mustrare, corectare..., unde nu se
poate vorbi de Trupul lui Hristos care a fost proiectat să funcționeze strâns legat.
Fiecare suflet este responsabil înaintea lui Dumnezeu de pătrunderea și
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tolerarea răului în Trupul lui Hristos. Dacă fiecare mădular este strâns legat de alt
mădular, atunci este ușor de înțeles că atunci când se îmbolnăvește unul, acesta va
afecta și pe celălalt cu care este legat. Dacă un mădular se îmbolnăvește de boala
defăimării/vorbirii de rău și nu este mustrat și disciplinat/corectat, va contamina
și pe cei de care este strâns legat. (Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile
bune”. 1 Corinteni 15:33)
Dacă prin neveghere, mădularele trupului lui Hristos ajung să tolereze
păcatul, în cele din urmă, Biserica ajunge să fie despărțită de Hristos. (Știu faptele
tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă
eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Apocalipsa 3:15;
Voi lovi cu moartea pe copii ei. Apocalipsa 2:21)
Când porunca din Matei 18:15, este ignorată păcatul se înmulțește, trupul se
îmbolnăvește și dacă nu se iau măsuri pentru vindecare, în final va muri. (Pentru
că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de
aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău. Eclesiastul 8:11)
Biserica din Tiatira
În momentul când această Biserică a fost cercetată, ea se afla în situația în
care păcatul intrase în adunare și era tolerat. Biserica permitea unei „femei care își
zicea proorociță” să învețe erezii și să amăgească pe robii Domnului. (În norod s-au
ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor
strecura pe furiş erezii nimicitoare. 2 Petru 2:1, 2)
Se poate observa purtarea de grijă a Domnului pentru mădularele trupului
Lui; prima dată pentru Izabela căreia i s-a dat vreme să se pocăiască. (I-am dat vreme
să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Apocalipsa 2:21)
Chiar dacă Biserica a fost lăudată pentru multe lucruri, Domnul o mustră
pentru acest păcat al nepăsării, a tolerării păcatului. (Știu faptele tale, dragostea ta,
credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât
cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea, care se zice
proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei. Apocalipsa 2:19, 20)
Biserica era vinovată de nesocotirea învățăturii Domnului, care ne spune că
femeia nu are voie să învețe pe alții și a învățăturii care ne spune să veghem și să nu
avem legătură cu vreunul care măcar că-și zice frate... (Vegheaţi să nu fie între voi
nimeni curvar sau lumesc. Evrei 12: 15, 16; Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii,
nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 1 Timotei 2:12)
Acest aluat al păcatului care era tolerat în Biserică, urma să dospească toată
plămădeala, adică moartea turmei. (Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?
1 Corinteni 5:6; Voi lovi cu moartea pe copii ei. Apocalipsa 2:21)
Dacă Biserica, în majoritatea ei, ajunge să permită păcatul, ce trebuie să facă
cei puțini, care vor să rămână totuși fideli Domnului? Mai pot ei rămâne în această
Biserică, și să trăiască după legea Trupului lui Hristos, unde fiecare încheietură își
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aduce aportul ei? Îi învață Domnul să rămână împreună cu cei ce trăiesc în păcat?
Dacă suntem atenți la Cuvântul scris și dacă nu trecem peste el, acesta ne
dă răspuns la aceste întrebări. Atunci când păcatul este tolerat, Domnul Isus are
porunci pentru mădularele care vor să rămână în ascultare de El. Astfel pentru a
rămâne curate, necontaminate cu boala păcatului, Domnul le desparte de necurăție
poruncindu-le să iasă din mijlocul lor. (De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţivă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat... 2 Corinteni 6:17; Căci
oamenii vor fi iubitori de sine, fără evlavie, clevetitori, având doar o formă de evlavie,
dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. 2 Timotei 3:2)
Avertizăm pe cei care acceptă să rămână în adunări unde păcatul este tolerat,
să nu se amăgească luând poate exemplul celor cinci Biserici din Apocalipsa, prin
care am putea presupune că fărădelegea poate locui împreună cu neprihănirea.
Domnul ne spune că Satan nu are nimic în El. Domnul nu poate permite păcatul în
trupul Lui, dar în îndurarea Lui, înainte de a scoate/tăia din viță, El încearcă prima
dată vindecarea mădularului bolnav.
Vom evidenția doar câteva păcate care dacă sunt tolerate, vor aduce moartea
adunării: Nesocotirea autorităților prin încălcarea legilor fiscale, ex. munca la negru,
nerespectarea legii circulației, iubirea lucrurilor din lume, tolerarea celor lumești...
Defăimarea/vorbirea de rău, un păcat atât de răspândit azi prin multe adunări,
este în ochii Domnului la fel de grav ca și curvia și beția. Domnul ne cere să nu avem
nici o legătură cu cei ce-l practică, chiar dacă își zic frați. (V-am scris să n-aveţi nici
un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate” totuşi este... defăimător
sau beţiv; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. 1 Corinteni 5:11)
Un alt păcat, care azi este nebăgat în seamă, dar la fel de grav, pentru care
trebuie să ne depărtăm de cei care își zic frați, este iubirea de sine; frați care nu
trăiesc pentru folosul celorlalte mădulare. (Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri
grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine... având doar o formă de evlavie, dar
tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. 2 Timotei 3:1-5)

Întrebări :
– Cât timp pe zi/ săptămână aloci pentru tine, și cât timp aloci pentru folosul
spiritual al celorlalți? 5%, 10% ... Am învățat să trăiesc în folosul altora?
Comentariu:
– Poate fi Domnul cu mine dacă nu mă depărtez de cei ce practică defăimarea/
vorbirea de rău, de cei ce promovează iubirea de sine?
Comentariu:
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Turma risipită
Ziditorul Trupului este Domnul Isus. (Voi zidi Biserica Mea, şi porţile
Locuinţei morţilor nu o vor birui. Matei 16:18; ...îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag,
ca şi Hristos Biserica.” Efeseni 5:30)
Domnul a pus legi de funcționare în trupul Lui pentru a-l păstra curat,
strâns legat și bine închegat. Sunt legi specifice trupului, după care mădularele
relaționează între ele. (Ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci mădularele să
îngrijească deopotrivă unele de altele. 1 Corinteni 12:25; Purtați-vă sarcinile unii
altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2)
Activitatea lui Satan este de a găsi șiretlicuri prin care aceste legi să nu
fie puse în practică, ceea ce va produce risipirea turmei. (... lupul le răpeşte şi le
împrăştie. Ioan 10:12)
Satan știe că mădularul/copilul singur nu poate supraviețui dacă nu este strâns
legat în 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 ca mădularele
să nu fie strâns legate unele de altele, lucru care poate produce în final moartea
mădularului. Scopul vrășmașului nostru este ca ele să trăiască risipite, împrăștiate,
fiecare cu ale lui și lucrează prin diverse moduri pentru ca oamenii să ajungă doar la
o formă de evlavie, formă care să le dea impresia că au viață de sus. (Căci oamenii vor
fi iubitori de sine... având doar o formă de evlavie. 2 Timotei 3:2, 5)
Domnul Isus ne spune că în turmă se vor vârî lupi răpitori care nu vor
cruța turma, activitatea lor fiind aceea de risipire/împrăștiere. (Ştiu bine că, după
plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; Fapte
20:29; ... lupul le răpeşte şi le împrăştie. Ioan 10:12)
Diavolul caută să distrugă menirea Trupului prin intermediul acestora.
Suntem avertizați să ne păzim de ei, fiind foarte periculoși pentru că sunt îmbrăcați
în haine de oi. (Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de
oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Matei 7:15)
Îi regăsim peste tot, sunt conducători de culte, de mari biserici, predicatori,
profesori de teologie... care lucrează la menținerea unui anumit sistem de organizare,
care constă doar în programe de închinare și care constituie fundamentul turmei
risipite; sistem care are în prim plan închinarea și nu îngrijirea oilor. (Nu vindecaţi
pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; ...nu căutaţi pe cea pierdută. Ezechiel 34:4)
Acest sistem de organizare, cu școli/instituții religioase, pregătește și autorizează
slujitori, profesioniști în închinare/predicare. Astfel specializarea lor pe profilul
închinării, dar și poziția pe care o ocupă, îi constrâng să dea învățături care să
mențină acest mod de organizare, efectul fiind turma risipită. (Nu i-am trimis Eu...
ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să izgonesc şi să pieriţi Ieremia 27:15)
Prin implementarea acestui sistem, lucrarea de îngrijire/păstorire a turmei a
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fost înlocuită cu lucrarea de închinare. Astfel se blochează implicarea Duhului în
lucrarea de păstorire/îngrijire a oilor. (Luaţi seama... la toată turma peste care v-a
pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica. Fapte 20:28) Astfel în multe din
adunările de astăzi, frații ca ap. Petru, pescarul, care corespund criteriilor din Tit
cap.1, dar fără studii teologice, nu mai sunt corespunzători pentru această sarcină.
Prin acest tipar de organizare Satan împiedică funcționarea Trupului, așa cum
a fost proiectat de Dumnezeu, în care mădularele să trăiască după legea lui Hristos.
(Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2)
Dacă vom cere un răspuns la unele întrebări ce pot apărea în privința slujirii
noastre în Biserică, cât și pentru adormirea conștiinței, acești specialiști/învățători
de turme risipite, ne vor invita să participăm la tot felul de proiecte/imitații de
slujiri, care pot părea bune, dar niciodată nu ne vor chema să ne îngrijim unii de
alții și să ne purtăm sarcinile. Aceste activități falsifică modul de îngrijire la care
suntem chemați, singurul dealtfel care păstrează trupul strâns legat. (Ca să nu fie
nici o dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 1
Corinteni 12:25)
În felul acesta Satan ne împiedică să înțelegem că trebuie să avem o viață de
familie spirituală, similară familiei naturale, unde trebuie să participăm cu toții în
mod concret la îngrijirea mădularelor Familiei/Trupului.
Scopul lui este ca să nu fim strâns legați unii de alții, să nu ni se vadă
boala păcatului de care suntem afectați (ex. modul de viață lumesc, murdăria
internetului...), pentru ca nimeni să nu se îngrijească de noi pentru a fi vindecați.
El face tot ce poate ca relațiile noastre să nu fie strânse, ci doar de suprafață,
să nu ajungem să cunoaștem problemele celuilalt. În felul acesta practicarea
legilor trupului bine închegat, cum ar fi vegherea, mustrarea, disciplinarea,
supunerea... sunt reduse aproape de zero.
Trebuie să înțelegem că orice încercare din partea noastră de a înlocui viața
reală a Trupului, prin diverse activități: programe de închinare, de socializare,
întâlniri de tineret, organizări de picnic, cor... ne vor da doar o formă de evlavie.
(Oamenii vor fi iubitori de sine... având doar o formă de evlavie. 2 Timotei 3:2, 5)
Dacă ne uităm în jurul nostru, cel rău și-a făcut bine lucrarea. În majoritatea
bisericilor de azi, oamenii sunt risipiți venind doar la un program religios. Fiecare
trăiește pentru sine, fiind preocupat doar de problemele lui personale, fără interes
de a trăi în folosul celorlalți. Nu se poate vorbi azi că Biserica este strâns legată, bine
închegată. Dacă un mădular suferă de o boală spirituală, nici un mădular/sau aproape
nici unul nu este interesat să-i cunoască boala și nu suferă/nu se îngrijește de el.
Prin acest șablon de organizare și de închinare, Satan a dat o lovitură de
moarte multor biserici, atât la cele din trecut cât și celor din zilele noastre. Modul
de organizare, doar cu programe de închinare de 2-3 ori pe săptămână, a fost
conceput în așa fel încât să nu treacă nimănui prin cap că mădularele trebuie să
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participe în mod real la viața Trupului, prin purtarea sarcinilor celorlalți.
Se poate observa ușor că acolo unde este implementat acest tipar, bazat
pe programe de închinare, sunt mulțimi de suflete/membri care sunt doar
consumatori ai acestor programe, de care nu are grijă nimeni, cărora nu le cere
socoteală nimeni.
Pe acest fond de turmă risipită, s-a ajuns ca mulți să nu înțeleagă importanța
Trupului lui Hristos, permițându-și să lipsească din adunare luni sau ani de zile,
o mare parte dintre aceștia fiind plecați în diverse zone ale lumii în căutarea
lucrurilor de pe pământ. Cu toate acestea ei rămân pe lista de membri, fără să fie
căutați și nici întrebați unde se află. (...sunt risipite pe toată faţa ţării, şi nimeni nu
îngrijeşte de ele, nici nu le caută!” Ezechiel 34:6)
Aceasta se întâmplă pentru că majoritatea dintre noi nesocotesc Cuvântul
Domnului, care ne cere să veghem unii asupra altora și să nu părăsim Trupul lui
Hristos. (Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte
bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Evrei 10:24, 25)
Un alt șiretlic prin care se lucrează la fundamentul turmei risipite, este
prin promovarea învățăturii care spune că în Trupul lui Hristos/Biserica, neghina
locuiește împreună cu grâul, lumina împreună cu întunericul; învățătură care azi
este larg răspândită și care a prins la mulțimi de oameni. Roada acestei învățături
este tolerarea păcatului; aluatul care face să dospească toată plămădeala/moartea
turmei. (Nu știți că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? 1 Corinteni 5:6) Prin
acceptarea acestei învățături, supunerea frățească, mustrarea și disciplinarea
rămân fără obiect.
Prin această învățătură este strecurată pe furiș erezia care nimicește,
nesocotindu-se învățătura Scripturii care ne spune să veghem, ca în trupul lui Hristos
să nu fie nimeni lumesc. (Vegheaţi să nu fie între voi nimeni ...lumesc. Evrei 12:16)

Întrebări :
– Putem să fim ai Domnului dacă suntem membri într-o adunare risipită, unde
este nesocotită și nepăzită legea lui Hristos? (Purtați-vă sarcinile... Galateni 6:2)
Comentariu:
– Dacă lipsim din adunare o lună, două... vede cineva că lipsim, ne caută cineva?
Sau nu observă nimeni? (... sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de
ele, nici nu le caută!” Ezechiel 34:6)
Comentariu:
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Consecințele nesocotirii învățăturilor 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. Dacă vom accepta compromisul, Domnul nu ne
primește. (Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei... ; nu vă atingeţi de ce este
necurat, şi vă voi primi. 2 Corinteni 6:17; ... puţin aluat dospeşte toată plămădeala.
1 Corinteni 5:6)
Scriptura ne avertizează de pericolul în care ne aflăm și ne spune să ne
păzim de 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) Se impune să verificăm cu mare atenție dacă adunarea de care aparținem 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.
Tot așa este și cu trupul spiritual. Biserica/trupul nu are viață dacă Hristos
nu comandă acel trup. Când creierul încetează să mai dea comenzi trupului, acesta
este mort. Nu există nici o posibilitate ca în acel trup mort să existe mădulare vii.
(Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. 2
Ioan 1:9 ) ,,Oricine”, poate fi un om, sau o adunare. Nu poate avea viață, pentru că
viața vine numai de la Hristos. (Fiul dă viaţă cui vrea. Ioan 5:21)
Nu te înșela! Dacă este doar un mădular mort în Biserica ta și nu este
îndepărtat la timp, acesta va cangrena tot trupul! (vezi cazul bisericii din Tiatira)
Doctrina
Unul din semnele după care putem verifica dacă Biserica este cu adevărat a
lui Hristos, este doctrina/învățătura pe care aceasta o acceptă și o practică.
Când o Biserică nu are învățătura lui Hristos, practic îl nesocotește pe
Hristos, refuzând domnia Lui. (Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele.
Ioan 14:24; Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi
adevărul nu este în el. 1 Ioan 2:4)
Așa că este extrem de important să verificăm dacă învățăturile Domnului
Isus sunt ignorate/nesocotite și nepăzite/nepracticate.
Unul din exemple sunt învățăturile Domnului cu privire la neîmpotrivire.
(Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Orişicui vrea să se judece
cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Matei 5:39-44; Oricui îţi cere, dă-i; şi celui
ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. Luca 6:30)
Aceste învățături au menirea să contribuie la refacerea chipului lui Dumnezeu
în noi, pentru a putea locui în eternitate cu sfinții, cu cei care sunt asemenea chipului
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Fiului Său, oameni din casa lui Dumnezeu. (Efeseni 2:19)
Duhul Sfânt folosește aceste porunci și lucrează cu noi pentru a ne schimba
după chipul Domnului. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă,
prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18)
Doar prin păzirea acestor cuvinte care ne învață să nu ne împotrivim celui
ce ne face rău, rodește în noi îndelunga răbdare, bunătate... trăsături care sunt
asemănătoare cu ale Domnului. (Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung
răbdător şi plin de bunătate. Psalmi 145:8) Ținta acestor porunci este să formeze
oameni care să aibă dragoste. (Ţinta poruncii este dragostea. 1 Timotei 1:5)
Se poate observa ușor că Biserica/cultul care îl nesocotește pe Hristos și nu
rămâne în această învățătură a Lui, își va da acceptul la înrolarea membrilor ei în
instituții care practică împotrivirea şi jurământul (ex. armată, poliție, jandarmerie,
pază și protecție etc) ca dealtfel și la obținerea drepturilor, prin folosirea mijloacelor
puse la dispoziție de lumea seculară. (ex. obținerea drepturilor prin justiție pentru
revendicări de clădiri, terenuri, etc)
Realitatea ne arată, că în această situație se regăsesc astăzi multe adunări
aparținând diverselor mișcări religioase, care sunt/sau au fost în procese pentru
proprietățile/drepturile lor, care au membri în instituții care promovează/practică
împotrivirea, nesocotind astfel învățăturile Domnului cu privire la neîmpotrivire.
Prin aceste acțiuni, acestea își dau acordul ca membrii lor să procedeze la fel atunci
când au de împărțit ceva cu semenii lor, și prin aceasta îi încurajează să neglijeze
învățăturile Domnului care duc la formarea chipului lui Hristos în om.
Trupul lui Hristos
Un alt semn după care putem verifica dacă Biserica îl are cap pe Hristos,
sunt învățăturile și practica privitoare la trupul lui Hristos.
1. Turma risipită Adunarea 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 spiritual al celorlalți, nu îl are cap pe Hristos. (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 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)
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, unde
supunerea, mustrarea și disciplinarea sunt nepracticate.
Astfel putem verifica: Dacă Biserica nu îl are cap pe Hristos, atunci nu veghează și
nu verifică dacă fiecare mădular caută folosul celorlalte mădulare, dacă nu-și caută folosul
lor. (Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 1 Corinteni 10:24)
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Dacă Biserica e vie, mădularele se îngrijesc unele de altele. (Pentru ca să nu fie
nici o dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă
suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; 1 Corinteni 12:24-26)
Poți face un test la tine în adunare: Dacă
un mădular suferă de o boală spirituală, sau Dacă suferă un mădular,
trupească, câte mădulare se îngrijesc de el?
toate mădularele suferă
Nimeni, unul/două, sau toate mădularele?
împreună cu el.
Adunarea care nu îl are cap pe Hristos, este
structurată și organizată în așa fel încât cere membrilor ei doar prezența la
închinare de 2-3 ori pe săptămână. Astfel marea majoritate a membrilor au doar
slujba de consumatori de programe religioase.
Prin acest fel de organizare mădularelor nu li se cere 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.
2. Supunerea frățească Un alt semn după care putem verifica dacă Biserica
îl are cap pe Hristos, sunt acceptarea și practicarea învățăturilor cu privire
la supunerea frățească. (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)
Putem verifica: Dacă Biserica este a lui Hristos, mădularele trăiesc în
supunere față de Hristos și față de părinții lor duhovnicești. (Supuneţi-vă unii
altora în frica lui Hristos. Efeseni 5:21)
Dacă Biserica este a lui Hristos, va practica pedepsirea celor care din
mândrie nu se supun mai marilor adunării (Matei 18). Se poate observa ușor că
acolo unde există fenomenul de turmă risipită, cei ce sunt în autoritate nu cer
supunere. (supunerea nu are obiect, nu poate fi practicată).
3. Curăția Bisericii Încă un semn după care putem verifica dacă Biserica îl
are cap pe Hristos, sunt învățăturile cu privire la curăția Bisericii.
Astfel adunarea care nesocotește și nu păzește învățătura 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 disciplinarea,
dacă sunt nepuse în practică. (Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, mergi
și mustră-l…și dacă nu ascultă nici de Biserică să fie pentru tine ca un păgân
Matei 18:15, 17)
Verifică dacă Biserica de care aparții promovează învățătura care spune că în
Biserica/Trupul Lui sunt și fii ai luminii/grâul și fii ai întunericului/neghina.
Prin aceasta se nesocotește învățătura Domnului, care spune că fii luminii
nu pot sta împreună cu fii întunericului și învățătura clară care spune că neghina
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este semănată în țarină, care este lumea nicidecum Biserica! (Cum poate sta împreună
lumina cu întunericul? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 2
Corinteni 6:14, 15; Ţarina, este lumea Matei 13:38)
Roada acestei învățături este tolerarea păcatului, aluatul care face ca să
dospească toată plămădeala/moartea turmei. (Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin
aluat dospeşte toată plămădeala? 1 Corinteni 5:6)

Întrebări :
Dacă suntem într-o adunare unde marea majoritate a membrilor au doar
slujba de consumatori de programe religioase, să ne întrebăm:
– Așa a plănuit Domnul să fie doar un așezământ în care se adună enoriașii, unde
cei mai mulți sunt doar consumatori/neavând nici un rol, nici o sarcină?
Comentariu:
– 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/nuși poartă sarcina unii altora, unde nu împlinesc legea lui Hristos? (Galateni 6:2)
Comentariu:
– Este implicat Dumnezeu în vreun fel, acolo unde învățăturile Lui sunt ignorate
și nesocotite?
Comentariu:
– Poate fi trupul viu, dacă nu primește comenzi de la Hristos?
Comentariu:
– Dacă adunarea nu se supune lui Hristos, pot fi mădulare vii în acel trup?
Comentariu:
– Poate mulți dintre noi spun că Dumnezeu are copii ai Lui și în adunări care
nesocotesc domnia lui Hristos. Se poate argumenta biblic o asemenea afirmație?
Comentariu:
Ca să poți verifica dacă Biserica ta ignoră și nu pune în practică învățăturile
Domnului, vom enumera câteva dintre ele.
1. Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău... (Matei 5:39)
2. Orişicui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina... (Matei 5:40)
3. Purtaţi-vă sarcinile unii altora. (Galateni 6:2)
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4. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni... lumesc. (Evrei 12:16)
5. Feriţi-vă să nu defăimaţi... (Matei 18:10) Să n-aveţi nici un fel de legături
cu vreunul care, măcarcă îşi zice „frate” totuşi este ... defăimător. (1 Corinteni 5:11)
6. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele.
Căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică. (1 Corinteni 14:34, 35)
Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să
stea în tăcere. (1 Timotei 2:12)
7. Daţi, dar, Cezarului ce este al Cezarului. (Luca 20:25) La această poruncă,
verifică dacă este tolerată munca la negru, pirateria softurilor, mita...
Dacă te regăsești într-o turmă risipită, care nesocotește învățăturile
Domnului și care tolerează pe cei lumești, te îndemnăm să te cercetezi la modul cel
mai serios înaintea Domnului. (Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă,
nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Efeseni 5:15)
Pasul 1. Verifică-ți viața și intră în ascultare față de tot ce zice Domnul ca să
nu fii nimicit. (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)
Pasul 2. Ia seama la ce spune Domnul și nu te alipi de cei care ignoră
învățăturile Lui, care nesocotesc învățătura lui Hristos. (Oricine o ia înainte, şi nu
rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Dacă vine cineva la voi, şi
nu vă aduce învăţătura aceasta, 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 - 11)
Încrede-te în Domnul, care îți zice că lumina nu poate sta împreună cu
întunericul și nu te înjuga la un jug nepotrivit. (Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit
cu cei necredincioşi.” Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum
poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14)
Fii atent la avertismentul Domnului și păzește ce zice El: ,,De aceea: „Ieşiţi din
mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei,” zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat,
şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice. (2 Corinteni 6:17, 18)
Oprește-te în a mai zidi cu cei ce slujesc și altor dumnezei! (Ezra 4:1-5)
Pasul 3. Împlinește porunca: ,,Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul
dintr-o inimă curată.” (2 Timotei 2:22) Caută oameni cu inima curată și Domnul
ți-i va scoate în cale! (Cine cere, capătă; cine caută, găseşte. Matei 7:8; Cei ce mă
caută cu tot dinadinsul mă găsesc. Proverbe 8:17) Domnul este credincios și Își va
face partea. (Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi. Evrei 13:5)
Fugi de turma risipită, nu căuta adunări cu programe deosebite, ci caută
Trupul lui Hristos, care este strâns legat, bine închegat; unde El este Domn și unde
învățăturile Lui sunt păzite. Numai în Trupul Lui se poate crește sănătos, aici ești
păzit de lupii răpitori. (Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceia ce
dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea... Efeseni 4:16)
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Poate până azi nu ai avut, de altfel 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. (Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul
altora.1 Corinteni 12:7)
Probabil, ți s-a părut că ține de normalitate ca în Biserică să fie
implicați doar un grup restrâns de frați. Poate, ți se pare natural
ca în adunare să fie mulți care nu participă la întruniri cu lunile
sau cu anii și totuși să rămână pe lista de membri.
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.

