Studiu Biblic
Lecţia 2
Biserica originară
Să examinăm definiţia cuvântului „Biserică”. Există două concepţii eronate în această privinţă:
Prima se referă la o clădire consacrată, în care o comunitate creştină îşi ţine serviciile religioase.
A doua se referă la o societate organizată a unor creştini declaraţi, care poartă un nume distinctiv
sau care este guvernată de o formă stabilită de control.
Acestea sunt idei străine de Cuvântul lui Dumnezeu. Adevăratul
înţeles al cuvântului
grecesc „Ekklesia”, care este tradus ca „Biserică”, este literal „o chemare afară din”: „Ieşiţi din
mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”
(Apocalipsa 18:4).
Se pare că în această vreme asistăm la un „Babilon religios”, un „Turn Babel” înalt, care să atingă
cerul: „Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vîrf să atingă cerul, şi să ne
facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pămîntului.” „Haidem! să Ne pogorîm şi să le
încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.” (Genesa 11:4,7). Babel înseamnă
încurcătură; fiecare susţine că spune adevărul, uitând că de fapt numai Unul e Adevărul: „Isus i-a zis:
„Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” (Ioan 14:6).
Ne găsim în sec. XXI, mileniul III, 2006, când „munţii lui Dumnezeu”, „munţi cu multe piscuri”
(religii foarte mari, studii teologice înalte...), poartă pizmă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca
locaş împărătesc. Cu toate acestea Domnul va locui în el în veci: „Munţii lui Dumnezeu, munţii
Basanului, munţi cu multe piscuri, munţii Basanului, pentruce, munţi cu multe piscuri, purtaţi pismă
pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaş împărătesc? Cu toate acestea Domnul va locui în el în
veci.” (Psalmul 68:15,16).
El are un popor care-I poartă numele, urât de toţi: „Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu;
dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.” (Matei 10:22), dar care se încrede în numele
Domnului: „Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului.”
(Ţefania 3:12).

Originea Bisericii
Pavel este mesagerul lui Dumnezeu:
-

Efeseni 3:3-12 - „Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui
Hristos, care n'a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost
descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică Neamurile
sînt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la
aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu,
după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sînt cel mai
neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile
nepătrunse ale lui Hristos, şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei
taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentruca domniile şi
stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a
lui Dumnezeu, după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. În El
avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.”

-

Coloseni 1:24-27 - „Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu,
împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. Slujitorul ei
am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc
Cuvîntul lui Dumnezeu. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile,
dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.”

Pavel face parte din trupul lui Hristos, care este Biserica:
-

Coloseni 1:24 – „Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce
lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.”
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Biserica este zidită pe piatra, adică pe descoperirea pe care a avut-o Petru: „Şi Eu îţi spun: tu eşti
Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea,” (Matei
16:18).
Dar să lăsăm să ne vorbească Vechiul şi Noul Testament:
-

Psalmul 118:22,23 – Piatra este o minunăţie: „Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să
fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie înaintea
ochilor noştri.”

-

Isaia 8:14 – Piatră de poticnire: „Şi atunci El va fi un locaş sfînt, dar şi o piatră de poticnire, o
stîncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii
Ierusalimului!”

-

Isaia 8:16 – Este o descoperire pentru ucenici: „Înveleşte această mărturie, pecetluieşte
această descoperire, între ucenicii Mei.”

-

Luca 20:17,18 – Piatra pe care au lepădat-o zidarii: Dar Isus i-a privit drept în faţă, şi a zis:
„Ce însemnează cuvintele acestea, cari au fost scrise: «Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a
ajuns să fie pusă în capul unghiului? Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea:
şi pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera?»”

Prin aceasta El a dovedit foarte clar cuvântul Vechiului Testament referitor la El. Ferice de acela
care nu se poticneşte de această piatră, căci în Vechiul Testament ea este numită „Domnul oştirilor”,
iar în Noul Testament „Domnul Isus”.
Isus spune literă cu literă: „şi pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera”. Poate că El S-a
referit la cuvintele lui Daniel 2:34: „Tu te uitai la el, şi s'a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mîni,
a izbit picioarele de fer şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi.”
- Daniel 2:35 ne descrie această piatră, adică pe Isus Hristos venind din dumnezeire la omenire
şi întorcându-Se de la omenire în dumnezeire: „Dar piatra, care sfărîmase chipul, s'a făcut un
munte mare, şi a umplut tot pămîntul”, „muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaş
împărătesc” (Psalmul 68:16).
-

Zaharia 3:9 ne spune că El este o piatră spre care sunt îndreptaţi şapte ochi: „Căci iată că
numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua, sînt îndreptaţi şapte ochi”, iar
în Apocalipsa 5:6 vedem că cei şapte ochi sunt şapte duhuri: „Şi la mijloc, între scaunul de
domnie şi cele patru făpturi vii, şi între bătrîni, am văzut stînd în picioare un Miel. Părea
jungheat, şi avea şapte coarne şi şapte ochi, cari sînt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu,
trimese în tot pămîntul”. Şapte este numărul plinătăţii şi al desăvârşirii lui Dumnezeu.

- Isaia 28:16 – O piatră de preţ din capul unghiului clădirii, o temelie puternică pe care e aşezată
Biserica originală: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ,
piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică”.
-

Matei 16:18 – Pe piatră, stâncă: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această
piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”.

-

Efeseni 2:20 – Temelia apostolilor: „fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din
capul unghiului fiind Isus Hristos”.

- 1Corinteni 3:11 – Hristos este temelia: Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care
a fost pusă, şi care este Isus Hristos”.
- 1Petru 2:3-5 – Piatra vie: „dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiaţi-vă de El,
piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte
pietre vii, sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe
duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos”. Biserica este formată din pietre vii,
din cei care-L urmează pe Domnul şi care formează un întreg.
- 1Petru 2:7: „Cinstea aceasta este dar pentru voi cari aţi crezut!
În timp ce oamenii zidesc comunităţi religioase întemeindu-le pe principii omeneşti, Domnul
zideşte Biserica Sa pe care a început-o la Cincizecime şi care la revenirea Sa va fi desăvârşită. Cine
găseşte această biserică biblică, bazată pe descoperirea profetică din acest timp, are posibilitatea să
fie zidit în ea. Această biserică are misiunea să propovăduiască Evanghelia, să vindece bolnavi, să
scoată demoni: „Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari le
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fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12),
„Cum M'ai trimes Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18).

Formarea Bisericii originare
În cartea „O expunere a celor Şapte Epoci ale Bisericii” de W.M.Branham putem afla cum s-a
format şi cum funcţiona Biserica originală a lui Hristos, Biserica din Efes:
«Ce avea biserica la Cincizecime este dreptul ei inalienabil. Original ea avea purul Cuvânt al lui
Dumnezeu. Ea avea puterea Duhului manifestată în diferite semne şi minuni şi daruri ale Duhului
Sfânt. Evr. 2:1-4: „De aceea, cu atît mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile, pe cari le-am auzit, ca
să nu fim depărtaţi de ele. Căci, dacă Cuvîntul vestit prin îngeri s'a dovedit nezguduit, şi dacă orice
abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm
nepăsători faţă de o mîntuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întîi de Domnul, ne-a fost
adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite
minuni, şi cu darurile Duhului Sfînt, împărţite după voia Sa!” Acea biserică originală nu a fost
organizată de către oameni. Ea a fost condusă de către Duhul Sfânt. Ea nu era prea mare. Ea era
urâtă şi dispreţuită. Ea era oprimată. Ea era persecutată până la moarte. Dar ea era devotată faţă de
Dumnezeu. Ea a stat cu modelul original al Cuvântului.» (Pag. 59,60)
«Mesagerul (înger) către biserica din Efes era apostolul Pavel. Că el era mesagerul la prima epocă
a erei Neamurilor nu poate fi negat. Deşi lui Petru i s-a dat autoritatea să deschidă uşile la Neamuri,
aceasta i s-a dat lui Pavel ca să fie apostolul şi profetul lor. El era Mesagerul-Profet la Neamuri.
Funcţia lui profetică, prin care el a primit deplina descoperire a Cuvântului pentru Neamuri, l-a
autentificat pe el ca mesagerul lor apostolic. La aceasta au fost de acord ceilalţi apostoli la Ierusalim.
Galateni 1:12-19 – „pentrucă, n'am primit-o, nici n'am învăţat-o dela vreun om, ci prin descoperirea
lui Isus Hristos. Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea Iudeilor. Cum,
adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu, şi făceam prăpăd în ea; şi cum eram
mai înaintat în religiunea Iudeilor de cît mulţi din neamul meu, de o vîrstă cu mine. Eram însufleţit
de o rîvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti. Dar cînd Dumnezeu - care m'a pus deoparte
din pîntecele maicii mele, şi m'a chemat prin harul Său, - a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul
Său, ca să-l vestesc între Neamuri, îndată, n'am întrebat pe niciun om, nici nu m'am suit la Ierusalim
la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m'am dus în Arabia. Apoi m'am întors din nou la Damasc.
După trei ani, m'am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa, şi am rămas la el cincisprezece zile.
Dar n'am văzut pe niciunul altul dintre apostoli, decît pe Iacov, fratele Domnului.”»
«Romani 11:13 – „V'o spun vouă, Neamurilor: „Întrucît sînt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc
slujba mea”»
«Pavel a pus bazele bisericii din Efes cam pe la mijlocul primului secol. Aceasta ne permite să
stabilim data începutului Epocii Bisericii din Efes; cam în 53 A.D.» (Pag.66)
«Mai întîi de toate, Pavel era absolut devotat faţă de Cuvânt. El niciodată nu a deviat de la acesta
indiferent cât a costat. Galateni 1:8,9 – „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă
propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v'am propovăduit-o noi, să fie anatema!
Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea
pe care aţi primit-o, să fie anatema!”»
Pavel avea o poruncă de la Domnul: «1Corinteni 14:36,37 – „Ce? Dela voi a pornit Cuvîntul lui
Dumnezeu? Sau numai pînă la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este prooroc sau însuflat de
Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului.”»
«Pavel nu era de la oameni, ci de la Dumnezeu. Galateni 1:1 – „Pavel, apostol nu dela oameni, nici
printr'un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi.”» (Pag. 67)
«În al doilea rînd, slujba lui era în puterea Duhului, prin care demonstra Cuvântul scris şi vorbit.
1Corinteni 2:1-5 – „Cît despre mine, fraţilor, cînd am venit la voi, n'am venit să vă vestesc taina lui
Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n'am avut de gînd să ştiu între voi altceva
decît pe Isus Hristos şi pe El răstignit. Eu însumi, cînd am venit în mijlocul vostru, am fost slab,
fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare
ale înţelepciunii, ci într'o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentruca credinţa voastră să fie
întemeiată nu pe înţelep-ciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.” Fapte 14:8-10 – „În Listra
era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată. El şedea jos şi
asculta pe Pavel cînd vorbea. Pavel s'a uitat ţintă la el, şi fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie
tămăduit, a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Şi el s'a sculat dintr'o săritură, şi a început
să umble.” Fapte 20:9-12 – „Şi un tînăr, numit Eutih, care şedea pe fereastră, a adormit deabinelea
în timpul lungei vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea, şi a fost ridicat
mort. Dar Pavel s'a pogorît, s'a repezit spre el, l-a luat în braţe, şi a zis: „Nu vă tulburaţi, căci
sufletul lui este în el.” După ce s'a suit iarăş, a frînt pînea, a cinat, şi a mai vorbit multă vreme pînă
la ziuă. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mîngîieri.”
Fapte 28:7-9 – „În împrejurimi erau moşiile mai marelui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit şi
ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoinţă trei zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de
friguri şi de urdinare. Pavel s'a dus la el, s'a rugat, a pus mînile peste el, şi l-a vindecat. Atunci au
venit şi ceilalţi bolnavi din ostrovul acela, şi au fost vindecaţi.”» (Pag. 68)
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În 1Corinteni 11:1, Pavel spune: „Călcaţi pe urmele mele, întrucît şi eu calc pe urmele lui Hristos.”
Unde sunt acei creştini cu o statură a unui om desăvârşit, propovăduind prin Duhul Sfânt mesajul
acestei ore, urmat de semne, minuni şi puteri miraculoase prin Duhul Sfânt?
-

Marcu 16:17,18 – „Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate
draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mînă şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va
vătăma; îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.”

-

Fapte 5:12-16 – „Prin mînile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi
stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, şi niciunul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de
ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se
mărea tot mai mult; pînă acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe, şi îi puneau pe paturi şi pe
aşternuturi, pentru ca, atunci cînd va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din
ei. Mulţimea, deasemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi
pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.”

Nu cumva am sărit peste credinţă, virtute direct la cunoştinţă, uitând înfrânarea, răbdarea, evlavia,
dragostea de fraţi, Duhul Sfânt şi iubirea?
Statura unui om desăvârşit (perfect) începe cu credinţa, virtutea, apoi Dumnezeu ne luminează
inimile spre cunoştinţa slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Hristos.
-

-

-

2Corinteni 4:6 – „Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întunerec”, ne-a
luminat inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe
faţa lui Isus Hristos.”
Osea 4:1 – „Ascultaţi Cuvîntul Domnului, copiii lui Israel! Căci Domnul are o judecată cu
locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în
ţară.”
Daniel 12:4 – „Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, pînă la
vremea sfîrşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.”

Este adevărat că trebuie să vină Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile înaintea zilei celei mari şi
înfricoşate.
-

-

Maleahi 4:5,6 – „Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua
aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre
părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem.”
Matei 17:11 – „Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întîi Ilie, şi să
aşeze din nou toate lucrurile.”
Marcu 9:12 – „El le-a răspuns: „Ilie va veni întîi; şi va aşeza din nou toate lucrurile; tot aşa
după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult şi să fie defăimat.”

La prima venire a lui Hristos, Ioan Botezătorul a venit în Duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă
inimile părinţilor vechi testamentari spre copiii Noului Testament.
- Luca 1:17 – „Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile
părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să
gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”
Acum inima copiilor este întoarsă spre apostoli în vederea pregătirii Miresei înaintea revenirii lui
Hristos. Bisericii i-a fost dată această făgăduinţă: „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe
scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de
domnie” (Apocalipsa 3:21).
Credincioşii adevăraţi aşteaptă acum ce a scris Pavel în 1Corinteni 15:51,52 – „Iată, vă spun o
taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într'o clipă, într'o clipeală din ochi, la cea din
urmă trîmbiţă. Trîmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.”
« „Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi
Cel ce vine, Cel Atotputernic.» (Apocalipsa 1:8).

„Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.”
(Romani 15:33)
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