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Recuperarea unității apostolice
(urmare din pag. 15)

același loc, ar putea continua. Unitatea
reală, spirituală, apostolică și de dorit
pentru toate bisericile creștine a fost,
este și rămâne cea stabilită de Pavel,
cuprinzând „o simțire, o dragoste, un
suflet și un gând” (Filipeni 2.2), principii care duc la unitatea spirituală.
Majoritatea celor care formau Biserica primară puneau un accent deosebit
pe învățătura apostolilor, pentru că aceștia au primit Evanghelia prin descoperire
dumnezeiască, după cum mărturisește
Pavel: „Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de
obârșie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om,
ci prin descoperirea lui Isus Hristos”
(Galateni 1.11-12). Cu toate acestea, biserici ca cea din Corint aveau să creeze
multe frământări apostolilor pentru că
deviau de la învățătura primită și în sânul
lor se știrbea unitatea.

PRINCIPIILE UNITĂȚII
SPIRITUALE (Filipeni 2.2)
A. O SIMȚIRE
Apostolul Pavel, preocupat de viața
spirituală destul de contrariată a bisericii din Corint le scrie: „Vă îndemn,
fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același
fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între
voi, ci să fiți uniți, în chip desăvârșit,
într-un gând și o simțire” (1 Cor. 1.10).
Ca mădulare în trupul lui Hristos,
credincioșii trebuiau să simtă unii cu
alții în toate împrejurările. Apologetul
Tațian, autorul Diatessaronului (cel
mai proeminent material armonizat din
Evanghelii. Apologetul Tațian a căutat
să combine materialul textual găsit în
cele patru Evanghelii într-o singură
narațiune coerentă a vieții, morții și
învierii Domnului Isus ) ) vorbește în
paginile 120-180 despre deschiderea
și simțurile Bisericii în relațiile cu cei
care intrau în rândurile ei, scriind: „Biserica părea dispusă să primească pe
oricine, fără să facă deosebiri după rang,
ținută exterioară, sau bogăție și educație, nici după vârstă sau sex. Creștinii
păstrau legături strânse cu familia, cu
prietenii, cu vecinii, cu colegii de muncă,
ceea ce lărgea mult plaja pentru potențialii noi convertiți, care considerau
atractivă noua și micuța mișcare.

Prietenia era mult depășită de simțul
lor de unitate și de apartenență la același Dumnezeu și la același organism
numit Biserică.”
Atenagora Atenianul, scriitor și filosof creștin, care a trăit și el în sec.al
II-lea, susținea că așteptarea Judecății
de apoi, îi făcea pe creștini responsabili
de simțurile și conduita lor zilnică. O
viață transformată de Cuvânt și de Duhul Sfânt se caracterizează prin simțiri
cumpătate.
Simțirea este o stare de trăire afectivă, o stare în care omul este pe deplin
conștient de ceea ce se petrece în jurul
lui, fiind stăpân pe simțurile și facultățile lui intelectuale.
Cumpătarea în simțire se reflectă
în toate segmentele vieții, inclusiv la
modul de relaționare cu ceilalți membri
din Biserică. În Epistola către romani
ni se spune că: „Prin harul care mi-a
fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi
să nu aibă despre sine o părere mai
înaltă decât se cuvine; ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu
măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12.3).
A avea o simțire înseamnă a decide
împreună, a ne învoi asupra aceluiași
„crez”. De aici înțelegem că, pentru menținerea unității în biserici, în adevărurile de bază ale creștinismului, este imperios necesar să spunem același lucru
sau să fim în măsură să spunem „AMIN!”
la ceea ce se propovăduiește în biserică.
O simțire se referă și la decizia luată
în scopul învoirii asupra aceleiași convingeri comune sau corespondentul a
ceea ce trebuie făcut tot împreună. „Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă
facă să aveți aceleași simțăminte unii
față de alții, după pilda lui Hristos
Isus” (Rom. 15.5).
„Să aveți același fel de vorbire” se
referă la a avea aceleași convingeri, ceea
ce este opusul vorbirii contradictorii
și rezultatul simțului ce vine dintr-o
înțelepciune curată, pașnică, blândă
și ușor de înduplecat, așa cum ne învață apostolul Iacov, în capitolul 3.17.

B. O DRAGOSTE
Dragostea este principiul dominant
al vieții de credință. Dacă unitatea este
o caracteristică principală a Bisericii,
dragostea este viața Bisericii. Ioan scrie
că: „Cine nu iubește n-a cunoscut pe
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este
dragoste ” (1 Ioan 4.8).

Semnul dominant al creștinismului
nu este peștele, nici crucea, ci este dragostea, pentru că Dumnezeu este dragoste. Porunca Domnului Isus Hristos
pentru ucenici și, mai târziu, pentru apostoli era aceea de a trăi în dragoste.
„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți
unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa
să vă iubiți și voi unii pe alții” (Ioan
13.34). „Și porunca Lui este să credem
în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și
să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El” (1 Ioan 3.23).
Modelul suprem în dragoste nu este
Pavel, nici Petru, nici Ioan, ci Domnul
Isus Hristos. Dragostea nu este un simplu sentiment sau o emoție. Ea derivă
din Dumnezeu și este văzută în acțiune,
sacrificiu, comportament etc, după
pilda Mântuitorului Isus Hristos. În 1
Ioan 3.18 apostolul ne îndeamnă: „Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici
cu limba, ci cu fapta și cu adevărul”.
Dragostea Domnului a fost dovedită, așa cum spune Ioan în cap.13.1:
„Înainte de praznicul Paștilor, Isus,
ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să
plece din lumea aceasta la Tatăl, și,
fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în
lume, i-a iubit până la capăt”. Dragostea Domnului a fost dovedită prin moartea Lui pentru noi și încă moarte de
cruce.
Dumnezeu nu ne iubește pentru
ceea ce facem, ci pentru ceea ce suntem:
„Dar Dumnezeu Își arată dragostea
față de noi prin faptul că, pe când eram
noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5.8).
Modelul Dragostei perfecte
rămâne Domnul Isus Hristos. Acolo
unde exista dragoste între frați, sigur,
există și unitate și acolo pe tronul
vieții este Mântuitorul Isus.

C. UN SUFLET
Atunci când apostolul Pavel le recomandă filipenilor să fie un suflet, avea
în vedere cea de-a treia dimensiune a
ființei umane (duh, trup și suflet).
Sufletul nu este doar o componentă
specifică ființei umane, ci și principiul
formator unitar și dinamic al personalității. Sufletul este „Entelehia” trupului, (elementul substanțial și rațional,
care dă forma individuală și personală
ființei omenești, prin care se distinge,
atât de Dumnezeu, cât și de celelalte
creaturi.) În suflet se află originea tuturor sentimentelor umane.

Anii vieții noastre

O, om, ce mari
răspunderi ai!

n Psalmul 103.5, David îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind Cel care „îți satură de
bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul”. Biblia ne prezintă
multe personaje de care Dumnezeu S-a folosit până la adânci bătrânețe. „În cei
din urmă ani ai săi, mult încercatul Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări
decât primise în cei dintâi …” Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a murit „bătrân
și sătul de zile” (Iov 42.12-17).
Dar exemplul cel mai elocvent îl avem în Caleb, fiul lui Iefune, trimis de Moise să
iscodească împreună cu Iosua țara Canaanului (Numeri 13.7). Dintre cele 12 iscoade,
numai ei doi au avut un raport pozitiv, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Poporul a ales în
pripă să fie de partea celorlalți 10 și au tras consecințele, pribegind 40 de ani prin pustie.
Dumnezeu a dat atunci un cuvânt lui Moise pentru Caleb: „Țara în care a călcat
piciorul tău, va fi moștenirea ta pe vecie … pentru că ai urmat în totul voia Domnului,
Dumnezeului meu” (Iosua 14.9). Și când peste decenii a venit vremea împărțirii țării,
Caleb declară: „Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise
… și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani și sunt tot așa de tare ca
în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere ca atunci.” (Iosua 14.6-15). O mărturie pe care ne-am bucura s-o auzim și astăzi de pe buzele octogenarilor din biserică.
Căci „El dă tărie celui obosit, mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și
ostenesc, … dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea … aleargă și nu obosesc,
umblă și nu ostenesc.” (Isaia 40.29-31)
Despre John Wesley din Anglia se spune că a ținut peste 40.000 de predici, a scris
233 de cărți, continuând activitatea intensă și la 83 de ani, când a fost avertizat să nu scrie
mai mult de 15 ore pe zi (!), dacă nu vrea să-și piardă ochii. Revista germană „Stimme
der Wahrheit” menționa că Julia Maradiaga – pantofar de meserie – chiar și la vârsta
de 104 ani predica Evanghelia în jungla din Nicaragua.
Desigur, de-a lungul istoriei, sunt menționați diferiți oameni care au trăit peste 100 de
ani, renumiți mai ales pentru dieta lor din timpul vieții. Am găsit și istoria unui englez
care a trăit 152 de ani, dar care a murit tocmai datorită dietei.
În cunoscuta catedrală din Londra, Westminster Abbey, se găsesc morminte ale regilor
Angliei, a unor renumiți poeți și savanți, dar și rămășițele pământești ale țăranului Thomas
Parr, cu epitaful: „Thomas Parr din comitatul Sailop născut în anul 1483. A trăit sub
domnia a zece regi … a trăit 152 de ani și a fost îngropat aici, la 15 noiembrie 1635.”
Regele Carol I s-a interesat de moșneagul Parr când acesta avea 152 de ani și l-a invitat
la Palat. Constatând că are de-a face cu un om cu memoria încă bună, a vrut să-i ofere o
ședere confortabilă în incinta palatului, dar Parr a murit în timpul unei mese copioase.

Trăiești o viață … viața ta
e una, numai una,
oricum ar fi, tu nu uita
cum ți-o trăiești vei câștiga
ori fericire-n veci prin ea
ori chin pe totdeauna.

Î

***
Revenind la longevivii credincioși, menționez pe dr. Melvin Pollner, de la Universitatea
din Los Angeles, S.U.A., care, într-un studiu efectuat pe 3000 de persoane a arătat că o
bătrânețe fericită include și relația cu Dumnezeu, relație extrem de importantă pentru
bunăstarea psihică și fizică, relație care poate fi experimentată zilnic.
„Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, pentru cei mai tari, la optzeci de
ani” – spunea omul lui Dumnezeu Moise (Ps.90-10) – concluzionând: „Învață-ne să
ne numărăm bine zilele” (v.12).
Traian Dorz își încheie poezia „O, om, ce mai răspunderi ai!” cu următoarea strofă:
„O, nu uita! … fii credincios / cu grijă și cu teamă / să lași în urmă
luminos / un semn, un gând, un drum frumos / căci pentru toate
ne-ndoios / o dată vei da seama.
Ajută-ne Doamne, ca la cumpăna dintre ani, să ne cercetăm
cu adevărat cum stăm cu viața de credință și să luăm hotărârile
cele bune după Cuvântul Tău divin.

Pastor pensionar CRISTIAN VASILE ROSKE,
Biserica Vestea Bună, București

O, om, ce mari răspunderi ai
tu vei pleca din lume
dar ce scrii azi, ce spui în grai
ce lași prin pilda care-o dai
pe mulți, pe mulți, mereu, spre rai
sau iad o să-i îndrume.
O, nu uita! … Fii credincios
cu grijă și cu teamă
să lași în urmă luminos
un semn, un gând, un drum frumos
căci pentru toate ne-ndoios
o dată vei da seama.
TRAIAN DORZ

Bătrânețe,
școală-naltă
Bătrânețe, școală-naltă
de-povară și de scrum...
Cale aspră și ciudată,
pe-unde n-am fost niciodată,
niciodată pân'acum...
Bătrânețe, traistă spartă
de-unde toate cad și toate pier...
cade orice faptă moartă,
cade slava cea deșartă
și rămâne cea din Cer!
Bătrânețe, daltă bună,
care taie cu folos,
taie fala ce se-adună,
taie firea cea străbună
din Mireasa Lui Cristos!
Bătrânețe, tren de seară...
fără bani, fără bilet...
U-u-u!... ce iute zboară
Și te duci din gară-n gară
către tainicul magnet...
Dar la urmă... Domnul știe!...
Colo-n slavă, la hotar...
vom sări de bucurie
și cu Domnul în vecie
vom fi tineri, tineri iar!...
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