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Partea a IV-a
SLUJIREA LUI CRISTOS
Secţiunea precedentă, „Asemănarea cu Cristos“, s-a ocupat de calităţile şi responsabilităţile ucenicilor
individuali. Secţiunea aceasta, „Slujirea lui Cristos“, accentuează adevărul că un creştin nu poate şi nu trebuie
să fie izolat şi nu trebuie să încerce să-ţi trăiască viaţa de ucenic separat de trupul lui Cristos. Duhul Sfânt este
Duhul care lucrează în viaţa fiecărui creştin şi sursa de viaţă a bisericii. Dumnezeu nu este interesat doar de
refacerea chipului Său în oameni individuali, ci şi de formarea unei noi umanităţi colective.
Natura bisericii şi a lucrării sale reprezintă subiectul capitolelor 20 şi 21. Imaginea lui Pavel despre
biserică văzută ca trupul lui Cristos subliniază realitatea organică şi dinamică a bisericii, un grup de oameni
în care locuieşte Cristos. La fel cum fiecare parte a trupului uman contribuie la sănătatea întregului, fiecare
membru al bisericii, prin folosirea darurilor de lucrare unice, zideşte trupul lui Cristos. Acest capitol te ajută
să înţelegi ce sunt darurile spirituale şi cum să descoperi care sunt darurile care ţi-au fost încredinţate de
Dumnezeu.
Martin Luther a afirmat că avem trei duşmani: lumea, firea pământească şi Diavolul. Vom studia
ultimii doi duşmani în ordine inversă. Capitolul 22, care se ocupă de războiul spiritual, analizează realitatea
duşmanului nostru, Diavolul, şi a diverselor lui planuri de exploatare a slăbiciunilor noastre. Capitolul 23
scoate în evidenţă care sunt obiceiurile ce au devenit parte a faptelor, gândurilor şi sentimentelor noastre care
nu-L onorează pe Dumnezeu şi ne învaţă ce este umblarea în ascultare. Dumnezeu ne cere să ascultăm pentru
că doreşte să fim fericiţi.
La capitolul 24, împărtăşirea bunurilor, călătoria ta alături de partenerul tău (sau a partenerilor tăi) în
formarea de ucenici se apropie de sfârşit, dar o nouă călătorie va începe. Fă-ţi puţin timp să reflectezi la
ceea ce a însemnat timpul petrecut în parcurgerea acestui material. Gândeşte-te la starea ta spirituală când
ai început acest legământ. Care au fost câteva jaloane importante de-a lungul drumului? Au fost momente
de descoperire spirituală, puncte de turnură, aprofundare a convingerilor, noi direcţii în viaţă ca rezultat al
timpului petrecut împreună? Împărtăşiţi-vă ideile şi sărbătoriţi succesele. Apoi rugaţi-vă unii pentru ceilalţi
şi pentru următorii parteneri în formarea de ucenici pe care îi veţi avea.
Rugăciunea mea sinceră este că acest proces de formare de ucenici te-a ajutat să îţi conturezi o viziune
şi să fii convins că a fi un ucenic este un mod de viaţă. Oriunde te va duce viaţa, fie ca acolo să îi cauţi pe
oamenii pe care poţi să îi chemi la o relaţie cu tine cu scopul de a creşte împreună în maturitate în Cristos.

20. Biserica
CE URMEAZĂ
VERSETUL DE MEMORAT: 1 Corinteni, 12:12-13
STUDIU BIBLIC: 1 Corinteni, 12:12-27
LECTURĂ: Un organism viu

Adevărul principal
Cum continuă Isus să Se facă de cunoscut oamenilor?
Isus continuă să-Şi trăiască viaţa pe pământ prin trupul Său colectiv, biserica. „Trupul lui Cristos“ nu
este doar o figură de stil, ci o expresie care transmite realitatea că Cristos trăieşte prin poporul Său. Poporul
lui Dumnezeu manifestă viaţa lui Cristos în lume.
1. Identifică termenii sau expresiile cheie din întrebarea şi răspunsul de mai sus şi spune ce înseamnă în
propriile tale cuvinte.

2. Formulează adevărul principal în propriile tale cuvinte.

3. Ce întrebări sau aspecte suplimentare ai dedus din adevărul principal?
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Versetul de memorat
1. Contextul: studiază 1 Corinteni, 12:1-11. Care este tema care are rolul de context în care este prezentată
biserica-trup al lui Cristos şi de ce este ea o introducere adecvată a acestei prezentări?

2. Versetele de memorat sunt 1 Corinteni, 12:12-13. Copiază-le în spaţiul de mai jos.

3. Pavel încheie versetul 12 cu o expresie surprinzătoare: „tot aşa este şi Hristos“. Ce ne spune acest lucru
despre relaţia dintre Cristos şi trupul Său, biserica.

4. Care sunt aspecte importante pe care le prezintă Pavel despre natura trupului în versetul 12?

5. Care sunt singura cale de intra în trupul lui Cristos?

6. Care este sensul expresiei lui Pavel „fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi“?

7. Cum ţi-au vorbit aceste versete în ultima săptămână?
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Studiu biblic inductiv
1. Citeşte 1 Corinteni, 12.12-27. În ce fel reprezintă trupul uman o metaforă adecvată pentru biserică?

2. Cum este prezentată diversitatea trupului?

3. Care sunt două atitudini dăunătoare ce subminează funcţionarea normală a trupului (vezi 1 Corinteni,
12:15, 16, 21)?

Crezi că ai vreuna din aceste atitudini?

Crezi că există aceste atitudini în biserică?

4. Pavel spune că preţuirea diversităţii în Cristos duce la unitate. De ce este aşa?

5. La cine crezi că s-a referit Pavel când a vorbit despre „mădularele trupului, care par mai slabe“ în versetele
22-26?

La ce fel de relaţie ne cheamă Pavel?

6. Care este echilibrul la care trebuie să ajungem, conform versetului 27?

7. Ce întrebări ţi-au ridicat acest pasaj?

8. Ce versete au avut un impact deosebit asupra ta? Scrie-le în propriile tale cuvinte.
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Lectură: Un organism viu
Trupul lui Cristos este imaginea biblică fundamentală a bisericii. S-au găsit în Noul Testament în total
96 de cuvinte care prezintă imagini ce transmit diverse aspecte şi unghiuri din care este privită biserica
în planul lui Dumnezeu, dar imaginea care domină
Noul Testament şi defineşte cel mai bine cine sunt
noi este imaginea trupului lui Cristos. Prin această
expresie înţelegem că biserica este un organism viu.

CARE ESTE RELAŢIA LUI ISUS CU
BISERICA?
Apostolul Pavel a ales cu ingeniozitate imaginea
unui trup uman pentru a arăta că biserica trebuie să
funcţioneze în mod organic. Putem privi la trupul
uman din două puncte de vedere. În primul rând,
vedem trupul ca un întreg funcţional, toate părţile
lui acţionând la comanda unui coordonator central,
capul. Dar, la o examinare mai atentă, observăm că
întregul este format din diverse părţi, fiecare având
funcţia lui deosebită şi unică. Mâinile sunt folosite
pentru a apuca diverse obiecte, ochii servesc la
vedere, picioarele la mers şi aşa mai departe. Trupul
este prototipul unităţii în diversitate.
Pavel foloseşte analogia cu trupul uman pentru a
prezenta relaţia lui Cristos cu biserica într-un mod
izbitor sau chiar şocant. Observă încheierea surprin-zătoare a pasajului la versetul 12: „Căci, după
cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după
cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai
multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.“
Aşa ne-am aştepta să se încheie versetul 12? Ne-am
fi aşteptat ca Pavel să fi scris: „tot aşa este şi biserica“. De fapt, când citim, ignorăm cuvintele folosite
de Pavel şi punem de la noi cuvântul „biserica“. Pavel a vrut să spună că biserica este ca un trup uman
compus din diverse părţi şi coordonate de un singur
cap. Dar Pavel spune mai mult. Pentru el, „trupul
lui Cristos“ nu este doar o metaforă sau o imagine
creată prin cuvinte, ci o expresie care exprimă realitatea că Isus locuieşte în poporul Său şi le dă
credincioşilor viaţă.
Cu alte cuvinte, biserica nu este o organizaţie
umană care s-a format pe baza consensului de a
păstra vie memoria unui personaj istoric important.
Dimpotrivă, biserica este un organism divin, unit
într-un mod mistic cu Cristos care domneşte, este

viu şi care continuă să Se descopere poporului Său.
Ray Stedman a spus despre acest lucru: „Viaţa lui
Isus se manifestă şi acum în poporul Său, dar nu
printr-un trup uman individual, fizic, limitat la un
singur loc de pe pământ, ci printr-un trup colective,
complex, numit biserică.“1
Pavel a înţeles că biserica este un organism din
momentul primei lui întâlniri cu Cristos. Saul, protectorul pasionat al Legii şi neprihănit prin propriile
sale merite, se afla în drum spre Damasc, cu autoritatea de a a-i aresta pe creştini şi de a-i aduce la
Ierusalim. Planurile sale, însă, s-au schimbat radical.
O lumină orbitoare a umplut cerul şi Pavel nu a mai
putut vedea altceva. Căzut la pământ, a auzit o voce:
„«Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?» «Cine eşti
Tu, Doamne?» a răspuns el.“ Vocea cerească i-a răspuns: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti“ (Fapte, 9:
4-6). Surprinzător! Saul nu Îl persecutase pe Isus, ci
pe cei care susţineau că sunt urmaşii Săi.
Ce ne spune acest lucru despre relaţia dintre Isus
şi urmaşii Lui? Isus locuieşte în ei. Dacă te atingi
de un creştin, Îl atingi pe Cristos. Creştinii sunt un
popor sacramental. Un sacrament este un mijloc de
transmitere a harului, un simbol care aduce în mod
tainic prezenţa lui Cristos şi prin care credincioşii se
întâlnesc cu Cristos.
Thomas Oden a spus despre relaţia lui Cristos cu
biserica:
Creştinismul este distinct ca o credinţă religioasă prin faptul că se consideră o comunitate permanentă prin Cristos cel viu…
Caracterul lui unic constă în relaţia lui specială cu fondatorul lui… Prezenţa înviată a
Domnului viu este cea care continuă să fie
singura bază a realităţii prezente a bisericii.
Isus nu este doar Cel care a înfiinţat comunitatea şi apoi a părăsit-o, ci Cel care este
prezent acum în comunitate şi în toate perioadele istorice ca realitate esenţială vitală în
biserică.2

CARE ESTE RELAŢIA BISERICII CU ISUS?
Biserica este absolut dependentă de Capul ei,
Isus Cristos. Max Thurian a înţeles foarte bine atât
relaţia lui Cristos cu biserica, cât şi relaţia noastră cu
Cristos: „Isus nu face nimic independent de biserică
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şi nici biserica nu poate face nimic independent de
Cristos.“3 Caracterul relaţiei bisericii cu Cristos este
implicită în expresia: „căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii“ (Efeseni, 1:22).
Cuvântul căpetenie (cap în NIV; n.tr.) are două
sensuri în Biblie: „sursă de viaţă“ şi „autoritate
supremă“. În societatea noastră, cap sau căpetenie
înseamnă de obicei autoritate, cel care conduce, dar
sensul original din greacă este şi de „sursă“ sau „origine“. Dacă luăm în considerare sensul de sursă de
viaţă al capului, atunci folosirea acestui cuvânt de
către Pavel în Efeseni, 4:15-16 devine clară: „ci,
credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în
toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul,
Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns
legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în
măsura ei şi se zideşte în dragoste.“
Cine a auzit ca un trup că crească şi să devină
asemănător capului lui? Pavel i-a îndemnat pe efeseni să ajungă „la starea de om mare“, la „înălţimea
staturii plinătăţii lui Hristos“ şi să nu mai fie „copii“.
Pavel le-a adus aminte efesenilor că singura cale de
a deveni adulţi din punct de vedere spiritual este să
devină total dependenţi de Isus, care le dă viaţă, şi că
asemănarea cu El este scopul spre care se îndreaptă.
Aşadar, Isus este Capul atât în sens de scop al
creşterii, cât şi de mijloc de creştere.
În al doilea rând, faptul că Isus este Capul bisericii înseamnă că biserica se află sub autoritatea Sa
directă. Relaţia bisericii cu Cristos înseamnă acceptarea cu ascultare şi împlinirea cu credincioşie a rolului special desemnat de Dumnezeu fiecărui credincios prin Duhul Sfânt. Mărturisirea de bază a
bisericii este: „Isus este Domnul“ (1 Corinteni, 12:3),
dar aceasta este mai mult decât simpla recitare a
unui crez. Pavel dorea ca acest adevăr să fie o realitate funcţională, operaţională.
Realitate că Isus este Cap al bisericii mai înseamnă şi faptul că Isus are grijă de viaţa trupului.
Fiecare mădular este conectat direct la cap şi, de
aceea, este capabil să primească semnale de la cap.
Paul Stevens exprimă foarte bine această idee:
Există o legătură directă şi vie între Cap şi
fiecare mădular al trupului… Niciun conducător din Noul Testament nu este numit
cap al trupului local. Acest titlu este rezervat numai lui Isus. Capul nu îi spune mâini
să îi spună piciorului ce să facă. Capul este

legat direct cu piciorul. Aşadar, oamenii înţeleg care sunt lucrările lor nu datorită conducătorilor lor, ci pentru că sunt îndemnaţi şi
pregătiţi pentru lucrare… de însuşi Capul
bisericii.“4
Biserica funcţionează ca un organism atunci
când cei care alcătuiesc trupului lui Cristos caută cu
ascultare să îşi împlinească rolul încredinţat de Dumnezeu. Ne întoarcem la analogia trupului uman pentru
a înţelege cum poate funcţiona biserica ca un organism viu. Trupul uman funcţionează foarte bine atunci
când fiecare parte a lui operează conform scopului
pentru care a fost creat. Postul central de comandă,
capul, trimite semnalele prin sistemul nervos, care
activează părţile trupului. Aceste părţi ale trupului
nu au voinţă proprie. De exemplu, mâna sau piciorul
se mişcă reacţionând faţă de semnalele trimise de
cap. Dacă mâna ar putea acţiona independent de cap,
în trup ar fi haos. Când oamenii din trup îşi asumă
responsabilitatea înaintea Capului să îşi cunoască şi
să-şi exercite funcţiile desemnate lor, biserica devine
un organism viu.

CARE ESTE RELAŢIA NOASTRĂ UNII CU
CEILALŢI
Avem nevoie unul de altul. Conform imaginii trupului a lui Pavel, toate părţile sunt interdependente
şi necesare pentru sănătatea întregului. Robert Banks
spune: „Dumnezeu a creat astfel lucrurile încât participarea fiecărei persoane prin contribuţia ei specială
să fie necesară funcţionării bune a comunotăţii.“5
Mesajul care răzbate din 1 Corinteni, 12, este că fiecare este preţios. Dumnezeu, în înţelepciunea Lui nu
ne-a creat oameni compleţi, multitalentaţi şi independenţi. Ne-a creat astfel încât să avem nevoie unii de
ceilalţi şi ca fiecare să îşi aducă o contribuţie valoroasă. Nu suntem fiinţe autonome, ci, aşa cum a spus
cineva: „Nimeni nu are totul, dar toţi împreună
avem totul.“
Când uită acest lucru, trupul încetează să mai
funcţioneze aşa cum a fost creat. Pavel identifică
două atitudini de desconsiderare care subminează
funcţionarea adecvată a trupului.
În primul rând, Pavel menţionează sentimentele
de inferioritate sau respectul scăzut de sine, care
sunt dăunătoare sănătăţii trupului. Pentru a exprima
cât mai clar acest adevăr, Pavel personifică părţile
trupului, care discută unele cu altele. Extremităţile
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sunt primele care vorbesc: „Dacă piciorul ar zice:
«Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup» — nu este
pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice:
«Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup» — nu este
pentru aceasta din trup?“ (1 Corinteni, 12:15-16).
Corintenii sufereau de aceeaşi maladie ca şi noi
astăzi. Ei considerau unele daruri mai valoroase ca
altele. Darurile aveau note pe scara lor de valori.
Una dintre cauzele bolii bisericii de astăzi este considerarea predicării atât de valoroasă încât niciun
alt dar nu are o valoare comparabilă. Iată ce a spus
Martin Luther despre importanţa predicării în trupul
lui Cristos: „Un predicator este un lucrător al lui
Dumnezeu care este pus deoparte, da, este un înger
al lui Dumnezeu, un episcop trimis de Dumnezeu,
un salvator al multor oameni, un rege şi un prinţ în
poporul lui Dumnezeu, un învăţător, o lumină pentru
lume. Nu există nimic mai valoros sau mai nobil pe
pământ în această viaţă decât un paroh sau un predicator autentic, credincios.“6
Atunci când se alcătuieşte o ierarhie a darurilor
în trup se întâmplă două lucruri:
Ne comparăm darurile cu darurile altora şi afirmăm că suntem deficitari. Jucăm jocul „dacă aş“:
dacă aş putea fi ca omul acela sau ca omul celălalt,
atunci aş avea semnificaţie şi valoare. Când invidiem
pe ascuns darurile altora, ne denigrăm pe noi înşine,
care am fost creaţi de Dumnezeu ca fiinţe unice şi
cu un scop unic de îndeplinit. Dimpotrivă, Domnul
vrea să credem ceea ce afirmă foarte convingător
Gordon Cosby:
Cristos ne creează pe fiecare deosebiţi de
toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu: fiinţe
minunate, extraordinare, unice, care împlinesc o nevoie unică în trupul lui Cristos. Acest
caracter unic, acest eu greu de definit, această persoană carismatică este darul Duhului
Sfânt. Este darul principal pe care îl aducem
trupului şi fără el trupul este mult mai sărac.7
Noi imităm exemplul celor pe care îi admirăm.
În loc să fim noi înşine, îi imităm pe alţii şi nu mai
suntem făptura unică pe care doreşte Dumnezeu să o
creeze. Această realitate este ilustrată de o povestire
a indienilor americani. Un viteaz indian a găsit un
ou de vultur. Pentru că nu a putut pune oul în cuibul
vulturului, l-a pus într-un cuib de găini de prerie.
Micul vultur a ieşit din găoace la timpul potrivit,
alături de puii de găină. Acest mic vultur, crezând că

este pui de prerie, a făcut ceea ce făceau ceilalţi pui:
scormonea în pământ să găsească seminţe şi insecte
să mănânce, cotcodăcea şi zbura la un metru de la sol.
Într-o zi, vulturul a văzut o pasăre care zbura maiestuos în înaltul cerului. Plutea purtată de curenţii
puternicii de aer. „Ce pasăre frumoasă!, a spus
vulturul celorlalţi pui de prerie. Ce este?“ „Este un
vultur, i s-a răspuns, regele păsărilor. Dar nu te mai
gândi la el. Niciodată nu vei ca el.“ Fără să ştie că
este vultur, el a imitat puii de prerie şi nu s-a înălţat
niciodată la înălţimea la care ar fi putut să zboare.
Imitarea altora este un păcat împotriva noastră
înşine şi a lui Dumnezeu. Domnul ne-a creat aşa cum
suntem pentru a fi nevoie de noi în trupul lui Cristos.
„Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh,
care dă fiecăruia în parte, cum voieşte“ (1 Corinteni,
12:11). A copia pe alţii înseamnă a fi o copie palidă
a ta însuţi şi a nu te considera o fiinţă unică, având
un scop unic pentru care ai fost creat. Este nevoie de
tine aşa cum eşti.
A doua atitudine dăunătoare este desconsiderarea altor mădulare ale trupului din cauza sentimentelor de superioritate. Pavel arată în versetul 21 cum
părţile superioare ale trupului le desconsideră pe
cele inferioare: ochiul dispreţuieşte mâna, iar capul
dispreţuieşte piciorul. „Ochiul nu poate zice mânii:
N-am trebuinţă de tine»; nici capul nu poate zice
picioarelor: «N-am trebuinţă de voi»“ (1 Corinteni,
12:21).
Spiritul de independenţă şi încrederea doar în
sine sunt duşmanii comunităţii. Fără vulnerabilitate
şi fără să fi conştient de propriile nevoie nu există
o temelie solidă pentru construirea unei comunităţi.
Din nefericire, chiar biserica este locul unde întâlnim oameni care prezintă comunităţii o faţadă a
autonomiei şi a dependenţei doar de sine. Keith
Miller scrie despre ce se petrece în cele mai multe
biserici: „Bisericile noastre sunt pline cu oameni
care în exterior par mulţumiţi şi plini de pace, dar
care în interior tânjesc să fie iubiţi… aşa cum sunt;
confuzi, frustraţi, de multe ori speriaţi, vinovaţi şi
deseori incapabili să comunice chiar şi în familia
lor. Alţi oameni din biserică par atât de fericiţi şi
de mulţumiţi încât aproape nimeni nu are curajul
să-şi recunoască propriile nevoi profunde în faţa
unui grup de oameni atât de siguri pe ei înşişi,
aşa cum pare a fi adunarea membrilor bisericii.“8
Sentimentul de vulnerabilitate este un dar oferit
comunităţii prin care spunem: „Am nevoie de tine.

Biserica
Eşti binevenit în viaţa mea. Vrea să fii o parte din
mine.“
Pavel ne spune să preţuim darurile celorlalţi,
actriţa Celeste Holm a vorbit în locul nostru al tuturora atunci când a spus: „Trăim prin încurajări şi
murim fără ele; încet, trist şi supăraţi.“ Cu toate acestea, noi îi desconsiderăm deseori pe ceilalţi membri ai trupului pentru nu gândesc ca noi sau au alte
preferinţe şi gusturi decât noi. Încearcă următorul
exerciţiu personal: gândeşte-te la cei din trupul lui
Cristos faţă de care atitudinea ta este: „Nu am nevoie de tine.“ Ca act de pocăinţă, adu-i pe aceşti
1
2
3

4
5
6
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8
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oameni înaintea lui Dumnezeu şi spune: Am nevoie
de tine. Beneficiez de multe de pe urma ta. Ai daruri
şi o perspectivă pe care eu nu le am.
În locul sentimentelor de inferioritate sau
de superioritate, avem nevoie de o atitudine de
interdependenţă. Interdependenţa înseamnă că tu
eşti incomplet fără mine şi eu sunt incomplet fără
tine. Tu ai nevoie de mine şi eu am nevoie de tine.
„Nimeni nu are totul, dar toţi împreună avem totul.“
Să cităm din nou cuvintele lui Pavel ca o concluzie:
„Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte,
mădularele lui“ (1 Corinteni, 12:27).
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Ghid de studiu al lecturii
1. Conform versetului 1 Corinteni, 12:12, care este realitatea surprinzătoare arătată de expresia „tot aşa este
şi Hristos“?

Care este relaţia lui Cristos cu biserica?

2. Relaţia bisericii cu Cristos este redată de conceptele „sursă de viaţă“ şi „autoritate“. Scrie în cuvintele tale
modul în care înţelegi că trebuie să fie această relaţie.
Sursă de viaţă
Autoritate
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Viaţa ta în Cristos

3. Cum devine mărturia „Isus este Domnul“ o realitate operaţională în biserică?

4. Analizează-ţi viaţa. Te-ai desconsiderat pe tine însuţi comparându-te cu ceilalţi sau imitându-i?

5. Sentimentele de superioritate se exprimă prin dispreţuirea contribuţiei altora. Gândeşte-te la cei din trupul
lui Cristos pe care i-ai desconsiderat şi apoi mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru ei deoarece sunt oameni
de care ai nevoie ca viaţa ta să fie deplină.

6. Ce întrebări ţi-au ridicat această lectură?

7. Ce efect a avut lectura asupra ta? Te-a convins, te-a îndemnat la o schimbare sau te-a liniştit? De ce?

Dacă vrei mai mult…
Ogden, Greg. The New Reformation: Returning the Ministry to the People of God. Grand Rapids: Zondervan, 1990.

