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Cerințe biblice ale închinării

D

CRISTIAN D. INDRIEȘ

Biserica Penticostală
„Izvorul Vieții", Reșița

„Vă îndemn, dar,
fraților, pentru
îndurarea lui
Dumnezeu, să aduceți
trupurile voastre ca o
jertfă vie, sfântă,
plăcută lui
Dumnezeu: aceasta
va fi din partea
voastră o slujbă
duhovnicească.”
(Romani 12.1)

e pe primele pagini ale Bibliei vedem că închinarea a fost o cerință
a Creatorului pentru oameni. Mențiunea ce trebuie făcută este că jertfa vechi
testamentală este sinonimă cu închinarea,
deoarece jertfa implica închinare. Imediat
după căderea omului și izgonirea lui din
grădina Eden, cei doi frați, fii ai lui Adam și
Eva, aduc Domnului prima jertfă (închinare)
menționată în Scriptură, însă Geneza 4.4b-5a
face o remarcă pe care noi, din neatenție, o
scăpăm din vedere, și anume: „Domnul a
privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui,
dar spre Cain și spre jertfa lui, n-a privit
cu plăcere”. Implicația este că înaintea
Creatorului Universului, a tuturor văzutelor
și nevăzutelor, tu și eu, ca și creaturi, nu
putem veni oricum în închinarea noastră.
Aceasta îmi vorbește, în primul rând,
despre atitudinea celui care se închină. Avem
părerea larg răspândită, și anume, „lasă, frate,
Domnul se uită la inimă...” Da, avem dreptate,
Domnul se uită la inimă, dar să nu uităm, El
pretinde și așteaptă o atitudine corectă și veghere. Nu putem cânta „Trăim vremi de har
ca Ilie...” și să trăim în neveghere! Scriptura
ne învață: „Fiți treji, și vegheați! Pentru că
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un
leu care răcnește, și caută pe cine să înghită”
(1 Petru 5.8), iar ținta numărul unu a vrăjmașului suntem noi, copiii lui Dumnezeu.
Apoi, nu e deloc potrivit să venim la închinare și să cântăm „Lasă-L să te-atingă și vei
fi eliberat...”, dacă nu ne-am rezolvat mai întâi
problema cu aproapele nostru, căci Hristos ne
spune: „Așa că, dacă îți aduci darul la altar,
și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva

împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele
tău; apoi vino de adu-ți darul" (Matei 5.2324). Nici nu putem cânta „Voi veni cu
bucurie înaintea Domnului...", iar inima
noastră să fie plină de amărăciune, de teamă,
de răutate sau de invidie. Nu putem trăi
oricum de luni până sâmbătă, iar duminică
să așteptăm să experimentăm puterea și
prezența Duhului așa cum este relatat în
Fapte 2. Cincize-cimea poate fi o sărbătoare
prezentă doar dacă are la bază trăirile
trecute: rugăciune, unitate, sinceritate
adică... SPIRITUALITATE. Durerea este că
noi ne dorim, așteptăm experiențe actuale cu
o atitudine, trăire și „spiritualitate" ce nu au
nimic în comun cu vremile trecute sau... mai
precis, cu Scriptura.
Cel de-al doilea pas al închinării are
de-a face cu scopul închinării noastre. Adică,
de ce ne închinăm sau care este motivul
închinării noastre. Tot din Scriptură vedem
că fariseii se închinau, aduceau jertfă, dădeau
zeciuială, posteau chiar, dar nu de dragul Mântuitorului, ci din dorința de a-și promova propria imagine, de a-și clădi un nume și lista ar
putea continua. Motivul închinării noastre
trebuie să aibă de-a face cu dragostea noastră
față de Hristos, trebuie să izvorască dintr-o
inimă mulțumitoare și plină de bucurie că am
fost salvați din mocirla păcatului și că avem
garanția unei vieți veșnice în glorie, alături
de TATĂL nostru CEL ceresc. Scriptura ne
spune: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile
harului Său" (Efeseni 1.7). Așadar, motivul
închinării noastre înaintea Mântuitorul are

„Te laud, pentru că m-ai ascultat,
pentru că m-ai mântuit ” (Psalmul 118.21)

nitară a membrilor Bisericii; relația credincioșilor cu lumea în care trăiesc și
cu păcatul; dorința credincioșilor de a
se sfinți, de a crește în credință, nădejde,
dragoste; dorința oamenilor din sânul
Bisericii de a-și împărtăși crezul cu
oamenii nemântuiți.
Privind la Biserica din Laodicea,
Domnul Isus a observat o inversare a
valorilor și a priorităților. Această Biserică era bogată din punct de vedere
material, dotată cu tot ce era necesar
ca să funcționeze ca și instituție religioasă; dar din punct de vedere spiritual ea se prezenta deplorabil: oamenii
erau ticăloși, nenorociți, săraci, orbi
și goi. Ce situație tragică!
Să revenim însă la noi. Nu ne propunem să fim negativiști, dar chiar și
la o privire sumară suntem nevoiți să
constatăm o tendință de „laodicizare”
a bisericilor noastre. Preocuparea obsesivă pentru confort, clădiri moderne,
aparatură de ultimă generație, recunoaștere oficială sunt într-o relație invers
proporțională cu evoluția (sau involuția)
spirituală: probleme de morală și comportament necreștinesc, certuri între
frați, divorțuri, rebeliune, libertinaj în
comportament și limbaj, căderi de la
credință, Biserici tot mai goale în timpul
săptămânii și altele de care nu vrem
să ne mai amintim acum.
Atunci când...
v ...oamenii o duc bine din punct
de vedere material, dar duc o viață de
sărăcie spirituală (lipsa rugăciunii, a
citirii Scripturii, a meditației duhovnicești, a părtășiei frățești, a experiențelor
personale cu Domnul)...
v ...Biserica condamnă păcatele
grele, dar tolerează păcatele mici din
viața credincioșilor (lăcomia, vedetismul, bârfa, nemulțumirea, extravaganța)...
v ...monotonia și rutina sunt
tolerate la serviciile divine, dar râvna
sinceră, rugăciunile fierbinți, dorința
de sfințire și apropiere de Dumnezeu
sunt disprețuite sau catalogate drept
fanatism spiritual...
v ...Biserica are putere financiară,
recunoaștere socială și influență politică, dar membri ei trăiesc o viață de
înfrângere și păcatul îi invadează în
toate domeniile...
v ...liderii Bisericii sunt mulțumiți
cu starea Bisericii și nu au viziune spirituală pe termen lung asupra ei (creștere, edificare, înmulțire), ci doar o
viziune pe plan organizatoric și administrativ...

v ...credincioșii au ținute impecabile sau chiar extravagante la întâlnirile bisericii, dar sunt goi de Dumnezeu,
de har, de putere, de dragoste, de bunătate, săraci în fapte bune...
v ...credincioșii sunt foarte dispuși să-și ofere timpul, banii și energia
lor pentru a înălța o casă de adunare,
iar după ce ea este gata, nu mai sunt
dispuși să o frecventeze regulat pentru
a crește spiritual...
...o astfel de Biserică a devenit
lipsită de spiritualitate și este în
pericol să fie vărsată din gura Domnului. Nu cumva suntem foarte aproape
de o asemenea stare tristă?
Ce trebuie să facem pentru a evita o
astfel de stare? Care sunt dușmanii
spiritualității în zilele sfârșitului,
pe care le trăim deja?
1. Lipsa lui Hristos din viața
Bisericii și a membrilor ei
Este posibil un asemenea paradox,
ca cineva care poartă numele lui Hristos și face lucrarea lui Hristos, să trăiască
separat de Hristos? Da. În cazul Bisericii din Laodiceea, Domnul Isus stătea
la ușă (în afară) și bătea, adică cerea
să fie lăsat înăuntru. În acest caz, când
Hristos este afară din viața noastră, a
familiilor noastre și a bisericii, nu putem
vorbi de spiritualitate, care este, așa
cum spuneam la început, rodul unei
relații strânse cu Hristos.
Dragii mei, ne înșelăm amarnic
dacă credem că doar cu 3 sau 5 ore de
părtășie cu Dumnezeu pe săptămână
putem fi oameni duhovnicești. Care
agricultor sau gospodar crede că poate
recolta zarzavaturi, legume și bucate
din belșug dintr-o grădină în mijlocul
căreia stă și lucrează doar 4 ore pe săptămână? Ce cresc mai repede într-o
asemenea grădină, ceea ce s-a semănat
sau buruienile? Cum putem crede că
putem trăi o viață de sfințenie, de biruință în credință, de rodire duhovnicească
fără a-L avea pe Hristos în viața noastră
zi de zi, clipă de clipă?
Pe de altă parte, un om în a cărui
viață domnește Hristos, nu trebuie să
se străduiască să fie spiritual. Această
stare rezidă în mod firesc, ca și roadele
dintr-un pom fructifer care are rădăcina
adânc înfiptă în pământ și trunchiul
normal dezvoltat. Singura grijă a unui
astfel de om este să rămână acolo unde
se află: înrădăcinat și zidit în Hristos.

2. Materialismul
Materialismul nu este doar o stare
de bine, de bunăstare și de belșug, ci
este o concepție de viață, în virtutea
căreia lucrurile materiale sunt considerate ca factor primordial al existenței umane. Acest sistem de gândire și
de viață este o mare barieră în calea
spiritualității unui om sau a unei biserici; în primul rând pentru că pune
accent pe nevoile trupului, în detrimentul nevoilor sufletului și a duhului.
Apoi el ne face independenți de Dumnezeu. Dacă toate lucrurile îți merg bine
și nu duci lipsă de nimic, ce nevoie mai
ai de Dumnezeu? În al treilea rând, ne
face insensibili și incapabili de a înțelege nevoile celor din jur (nu poți să-l
înțelegi pe un flămând, sărac, nenorocit,
gol, bolnav, dacă tu n-ai trecut niciodată
pe acolo). Apoi, materialismul dăunează
pentru că nu mai dorești o lume mai
bună, deoarece trăiești deja într-o lume
care îți oferă totul. Nu în ultimul rând,
materialismul atentează la locul lui
Dumnezeu din inima noastră. El nu
se mulțumește să ne servească viața
cu cele necesare de pe pământ, el dorește să ne stăpânească viața. Ori, Domnul Isus a spus clar: „Nu puteți sluji la
doi stăpâni, și lui Dumnezeu, și lui Mamona” (Dumnezeul averii sau al banului – Matei 6:24).
Materialismul este alimentat de
demonul lăcomiei. În revelațiile pe
care le-a avut în Patmos, Ioan a văzut
la un moment dat un nor imens de lăcuste (simbolul lăcomiei), care au fost
eliberate din Adânc ca să chinuiască
pe oamenii care nu aveau pe frunte
pecetea lui Dumnezeu (Apoc. 9:4). Asta
înseamnă că acest flagel va cuprinde
în vremurile din urmă pe majoritatea
oamenilor. De ce ținem neapărat să
fim și noi chinuiți de aceste lăcuste?
Mai bine să ne rugăm și noi rugăciunea
înțeleptului: „Nu-mi da nici sărăcie, nici
bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie...
ca nu cumva în belșug să mă lepăd de
Tine și să zic „Cine este Domnul?” (Proverbe 30:8-9) 
Creștinul materialist va avea întotdeauna inima împărțită; el nu va putea
fi niciodată rece sau în clocot pentru
Domnul. Ori, Domnul nu va investi
niciodată har, putere, sfințenie, binecuvântări într-un om care nu este sută
la sută predat Lui (vezi Iacov 4:5-6).
Așa că trebuie să ne decidem: ori cu
Dumnezeu, ori cu Mamona!
(continuare în pag. 12)
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Pericole care pândesc Biserica în
vremurile de pe urmă (4)
Criza de spiritualitate
(Apocalipsa 3.14-22)

D

Pastor Iosif Nicolae Ignat
Biserica Penticostală Sebeș, Alba

„Iată Eu stau la ușă
și bat. Dacă aude
cineva glasul Meu și
deschide ușa, voi
intra la el, voi cina
cu el, și el cu Mine.”
(Apocalipsa 3.20)

EX-ul definește spiritualitatea
ca „ceea ce ține de spirit, lume
imaterială, relația cu divinitatea,
duhovnicie”. Înseamnă concentrarea pe lucrurile spirituale, în contrast cu preocuparea
pentru lucrurile materiale sau pământești.
Adevărata spiritualitate nu înseamnă:
- Meditarea la lucrurile divine în poziții
fizice neobișnuite (yoga, ș.a.);
- Comuniune cu natura sau cu lucrurile
înconjurătoare (panteism);
- Căutarea dialogului cu lumea spirituală
(spiritism).
Spiritualitatea autentică este rezultatul
întreținerii unei relații constante cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Această relație transformă mintea, caracterul, comportamentul,
atitudinea, vorbirea, obiectivele vieții și le
aduce în conformitate cu chipul și cu voia
lui Dumnezeu.
Opusul omului spiritual este omul firesc,
care chiar dacă are o aparență de religiozitate,
trăiește după îndemnurile firii pământești,
se gândește în majoritatea timpului la lucrurile de pe pământ și se aseamănă cu lumea
în mijlocul căreia trăiește.
Biserica lui Hristos este un organism viu,

Primul botez în apă după afilierea Bisericii Penticostale „Betel” din Micherechi, Ungaria la Comunitatea Regională Penticostală Oradea, oficiat în
ziua de 26 iulie a.c. Alături de cei trei tineri care au
încheiat legământ cu Domnul, frații slujitori Ilie
Puha - responsabilul bisericii, Ioan Bodog - pastorul bisericii și Pavel Ghinga - prezbiter Pâncota.

spiritual, dar și o organizație pământească. Ea
funcționează pe două dimensiuni:
1. Dimensiunea spirituală, reprezentată
de relații, comuniune, creștere, obiective și
viziune – toate spirituale.
2. Dimensiunea pământească, dată de
organizare, activități, locație, programe, obiective și viziune – toate de factură pământească.
Ca și principiu general valabil, dimensiunea
spirituală a Bisericii trebuie să domine și să
determine dimensiunea ei pământească. Activitățile, investițiile, programele și misiunile
Bisericii trebuie să fie determinate de principiile, viziunea și obiectivele spirituale ale acesteia. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, Biserica
devine ca orice altă instituție pământească,
pierzându-și adevăratul scop pentru care a
fost creată de Dumnezeu.
Când Dumnezeu analizează o Biserică,
El nu se uită la ziduri, la dotarea logistică,
tehnică sau muzicală, la formațiile și departamentele ei, sau la vestimentația credincioșilor.
El este interesat în primul rând de spiritualitatea Bisericii, care rezidă din: trăirea credincioșilor în concordanță sau nu cu principiile
Sfintelor Scripturi; relațiile dintre aceștia;
setea după Dumnezeu și după părtășia comu-

Bucurie în Biserica Penticostală din Mărăcineni, județul Argeș, cu ocazia botezului în apă
a 5 suflete care au încheiat legământ cu Domnul în data de 28 august a.c. Actul de cult a
fost oficiat de pastorul Victor Tudorache, președintele CRP Oltenia-Argeș și de prezbiterii
Suciu Claudiu și Petrescu Constantin.

la bază o inimă sinceră, curată și transformată de Hristos, însă acest lucru
nu se va declanșa ocazional sau așa... la
slujba de duminică, ci zilnic și indiferent de circumstanțele în care ne aflăm,
în suferință sau bucurie, în boală sau
sănătate.
Cel de-al treilea pas al închinării
este rezultatul. Ideea e simplă. Nu
putem avea un rezultat bun, dacă acționăm greșit sau, mai precis, nu ne putem bucura de raiul lui Dumnezeu, unde
va fi doar închinare, dacă nu am participat la „repetițiile” de pe pământ.
Preludiul închinării își are rostul și
valoarea lui deoarece el este liantul,
legătura dintre „aici" și „acolo”, dintre
efemer și veșnic. Este imposibil să avem
pretenția că vom reuși o veșnicie să-I
aducem laude și osanale, dacă nu am
început sau nu am reușit de aici. Să
nu uităm un adevăr esențial, Dumnezeu NU este preamărit sau slăvit
prin frumusețea acordurilor muzicale, ci prin sinceritatea inimii. În
lista descrisă de Pavel, referitoare la
zilele din urmă din 2 Timotei 3, apostolul menționează „fără evlavie”, iar
termenul tradus direct din greacă
înseamnă „incapabil de închinare”.
Acum, mare atenție, capacitatea
închinării nu este dată de cunoștințele muzicale, tonalitatea vocii sau
statutul eclezial, ci de caracter și, mai
ales, de relația interpretului cu
Dumnezeu.
Vorbind despre închinarea din
biserică, observăm cu regret un adevăr
dureros și anume: puțini sunt aceia
care pot afirma cu sinceritate că au o
teologie practică a închinării. Avem
de toate, îngustimea sau legalismul
unora – considerat spiritualitate,
popularitate în schimbul predicării
adevărului, frica de a înfrunta formele
seci și lipsite de sens și lista ar putea
continua.
Cu durere o spun, dar am ajuns să
ne împiedicăm în niște bucăți de lemn
și/sau fier (instrumentele muzicale)
și să le clasificăm ca fiind spirituale sau
profane, ignorând complet cartea a
V-a a Psalmilor și felul de închinare
adus de profeții și împărații din vechime. Sloganul nostru: „Dumnezeu este
același, El nu se schimbă” - este luat
din Scriptură, nu? De ce ne-am schimba
noi atunci? De la această teologie simplistă am ajuns să considerăm ce este
„nou” ca fiind păcătos, iar „vechiul”
ceva sfânt, ce nu trebuie pierdut oricare
ar fi prețul. Realitatea este că astfel
am ajuns să slujim gustului nostru,

nicidecum lui Dumnezeu.
Ținând cont de toate acestea, cred
că este lesne de înțeles diversitatea găsită în bisericile noastre atunci când
ne referim la închinare. Că vrem sau nu,
suntem chemați să dărâmăm zidul ignoranței, al mediocrității și al legalismului, fără a neglija, însă, frica de
Domnul și simplitatea pe care ni
le-au lăsat moștenire înaintașii noștri
și cu care se închinau ei în prezența
Celui Preasfânt.
Menționez aici două realități, adevăruri biblice, ce ar trebui să ne dea de
gândit:
1) Închinarea, cântarea de laudă
este o „armă” ce poate pune pe fugă
orice dușman spiritual, iar exemplul
cel mai clar este în 1 Samuel 16.14-23,
unde scrie că David cânta, iar „duhul
cel rău trimis de Dumnezeu peste Saul”
era pus pe fugă. Acolo nu era vorba de
profesionalismul lui David în cântare,
nici de regia muzicală și nici de nivelul
studiilor muzicale ale lui David, ci, cu
siguranță, avea de-a face cu prezența
vie, reală și puternică a Duhului lui
Dumnezeu care era peste David, un
simplu cioban, dar uns și sălășluit de
Duhul Sfânt;
2) Închinarea, cântarea de laudă
poate fi soluția ce ne scapă din orice
primejdie, iar exemplul simplu, dar
atât de profund îl avem în experiența
celor doi oameni ai lui Dumnezeu,
Pavel și Sila, colegi de celulă, care în
ciuda necazului în care se aflau, privați pe nedrept de libertate, cântau
cântările Domnului cu o inimă plină
de bucurie, convinși și siguri că CEL
căruia I se închină are TOATĂ puterea în cer și pe pământ. Un exemplu
contemporan tot atât de puternic este
cazul lui Willie Myrick, un băiețel de
10 ani din SUA, care în 31 martie
2014 (avea 9 ani) a fost răpit de pe
aleea din fața casei și urcat într-o
mașină. Deși extrem de speriat,
băiatul a început să cânte un cântec
gospel: „Toată lauda este pentru
Dumnezeul nostru” (Every Praise) pe
care l-a repetat încontinuu, deși răpitorul său i-a poruncit să tacă. După
aproape 3 ore de condus, acesta la
eliberat pe băiat, lăsându-l să părăsească mașina! Glorie Domnului!
Dragii mei, adevărata închinare
NU înseamnă două strofe dintr-o cântare în timpul colectei și nici mulțimea cântărilor din timpul serviciului
eclezial, ci atitudinea noastră zilnică
față de Domnul și Mântuitorul vieții
noastre; adevărata închinare nu este

legalism, ci intimitate, sfințenie și
bucurie în Hristos; adevărata închinare nu are nimic de-a face cu jocurile
psihologice, ci cu prezența și profunzimea Duhului în viața credinciosului;
adevărata închinare nu are nimic de-a
face cu diversitatea instrumentelor muzicale folosite, ci cu spiritualitatea
celor care le folosesc.
Pentru a trăi o închinare autentică
trebuie:
1) să dăm Scripturii locul de
cinste în modelul nostru de închinare;
2) să reconstruim podul dintre
generații apelând la DRAGOSTE și
RĂBDARE, nicidecum la jigniri, ironii
sau constrângeri;
3) să recunoaștem că Biserica
Primară s-a lăsat condusă și călăuzită
de Duhul Sfânt, nu de tradiții sau
obiceiuri;
4) să acceptăm că Însuși Hristos
a afirmat că „adevărații închinători
se închină în DUH și în ADEVĂR”,
deci locul închinării adevărate este
„în DUHUL", iar forma închinării
este „în ADEVĂR".
În concluzie, să nu uităm: dacă ne
dorim experiențele, trăirea și bucuria
în închinare a Bisericii Primare va trebui
să apelăm la DRAGOSTE, UNITATE
și PĂRTĂȘIE, într-un cuvânt, la SPIRITUALITATE!
Așa să ne ajute Dumnezeu!
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