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A  Un popor.1Petru 2:9 
 Deşi provine din multe naţiuni, popoare şi limbi, Dumnezeu consideră biserica un 

singur popor. O naţiune sfântă, compusă din bărbaţi şi femei sfinţi, cu acelaşi scop: 
proclamarea dragostei şi mântuirii lui Dumnezeu înaintea lumii. 

 Asemenea vechiului Israel, nu este nimic în noi care să ne facă vrednici de a fi parte 
din acest popor (Deuteronomul 7:6-8). 

B  O clădire şi un cămin. Efeseni 2:19-22 
 În această metaforă, Pavel combină ideea unei clădiri cu pietrele care este construită  

şi căminul care locuieşte în ea. 
 Suntem pietre vii care formează o clădire a cărei piatră unghiulară şi fundaţie este 

Hristos (1 Petru 2:4-5). 
 Pe de altă parte, suntem parte dintr-o mare familie, unită – nu prin legături de sânge, 

dar al cărei tată este Dumnezeu. 
 Uniunea noastră se bazează pe faptul că am experimentat naşterea din nou şi 

împărtăşim aceeaşi doctrină şi aceeaşi misiune: predicarea Evangheliei. 
C  Un templu. 1 Corinteni 3:16-17 
 Comunitatea de credincioşi uniţi formează un templu. Şi Dumnezeu locuieşte în 

mijlocul lor. 
 Când au loc diviziuni în biserică, templul este în pericol să cadă (v. 17). 

D  Un trup. 1 Corinteni 12:12-26 
 Fiecare membru al trupului este o parte din el şi îndeplineşte o funcţie diferită. 

Trebuie să lucreze uniţi în diversitate. Trupul nu poate face nimic dacă membrele sale 
nu lucrează coordonat. 

 Biserica este trupul lui Hristos. El este capul şi noi membrele distincte. Aceasta ne 
învaţă că: 
— Nu trebuie să permitem ca diferenţele noastre etnice, culturale, educaţionale sau 

de vârstă să ne despartă. 
— La picioarele crucii toţi suntem egali. 
— Evanghelia vindecă, restaurează şi împacă. 

 Cum fiecare credincios este conectat spiritual cu Hristos, întreg trupul se hrăneşte cu 
aceleaşi alimente. 

E  Un păstor şi o turmă. Ioan 10:1-11 
 Biserica este o turmă de oi, oi prostuţe şi încăpăţânate ghidate de Isus. 
 Când oile se pierd (păcătuiesc), Isus le caută şi le aduce înapoi la staul. Avem parte în 

mod constant (ca persoane şi ca biserică) de întreaga Sa grijă. 
 Punctul cel mai important aici este ca oile să cunoască vocea păstorului. Niciunul din 

cei care cunosc vocea lui Isus nu va umbla singur şi rătăcit, ci va fi unit, alături de 
ceilalţi membrii ai turmei. 

 De fapt, unitatea şi siguranţa poporului lui Dumnezeu depind de apropierea de Isus şi 
sunt în directă legătură cu ascultarea supusă de vocea Sa. 


