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V. Cum putem restaura
spiritul misionar apostolic
în bisericile penticostale
contemporane?
Biserica primară a fost caracterizată
de un aprins spirit misionar. Noi ne dorim în bisericile noastre un spirit misionar
apostolic. Ne întrebăm cum putem recupera și restaura pentru noi acel spirit
misionar aprins. Omul modern caută soluții facile și simple. Probabil că unii
s-ar aștepta la formule și soluții gen:
„șapte pași pentru restaurarea spiritului misionar în biserica penticostală”. Nu
cred că există asemenea soluții și formule simpliste. Spiritul misionar nu poate
fi restaurat în biserici prin metode și strategii omenești. Biserica nu este o companie sau o organizație în care lucrurile
să funcționeze după logica marketingului economiei moderne.
Spiritul misionar nu poate fi trezit
în noi. Spiritul misionar poate fi primit
numai din afară. El nu este în noi în chip
potențial. Spiritul misionar nu este o
forță latentă care zace în adâncul nostru, nedescoperită. Spiritul misionar
este un dar care vine din exterior. El vine
prin Duhul. Ceea ce avem în mod natural nu este suficient. Avem nevoie de
împuternicirea care vine de sus. Biserica este ceva ceresc, este un organism
spiritual viu.
Spiritul de misiune apostolic este
un însemn vital al bisericii. Un organism viu se caracterizează prin semne
vitale. Și biserica are semne vitale. Unul
dintre ele este spiritul misionar. Când
spiritul misionar dispare din biserică,
asta înseamnă că în biserică a venit
moartea spirituală. Spiritul misionar
este parte a identității creștine, parte a
statutului de creștin. Creștinul autentic nu își propune să aibe strategii misionare ca să poată face misiune, el efectiv
face misiune, el depune mărturie. Un
organism viu nu își propune să convingă
pe cineva că este viu, el pur si simplu
trăiește și se manifestă ca organism viu.
În final, spiritul misionar este o
chestiune de identitate și viață creștină.
Spiritul misionar este dovada și manifestarea unui statut spiritual înalt, exprimarea vieții trăită cu Dumnezeu.
Întrebarea cum putem restaura
spiritul misionar în bisericile noastre
seamănă destul de mult cu întrebarea:
cum putem învia un om mort sau, cel

puțin, cum putem însănătoși un om
bolnav pe moarte? Aici nu e vorba de
strategii și metode. Aici e vorba de viață
și moarte. Aici nu e vorba de organizare
și planificare, e vorba de identitate și
spiritualitate: diferența este fundamentală, ca între viață și moarte. Adevărul
e că Duhul Sfânt face diferența!
Dacă vrem să restaurăm spiritul
misionar în biserică va trebui să conducem biserica spre plinătatea Duhului
Sfânt. Numai Duhul poate aprinde spiritul misionar. Dar mă întreb cum vom
putea conduce biserica spre o stare, o
trăire, o experiență pe care nu le avem,
sau le avem prea puțin? Mă întreb cum
vom putea duce adunarea la un nivel
la care noi încă nu am ajuns? Cred că
soluția este să primim ajutor din afara
noastră. Soluția este să vină peste noi
Duhul lui Dumnezeu. Biserica cu spirit
misionar este biserica plină de Duhul
Sfânt! Trebuie să observăm că Isus a
spus că misiunea nu trebuie începută
până la revărsarea Duhului, respectiv
umplerea cu puterea de sus. Isus a spus:
„Voi sunteți martori ai acestor lucruri.
Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de
sus.”( Luca 24.48-49). În adunările
noastre avem nevoie de restaurarea
spiritului misionar prin revărsarea
puterii de sus, a Duhului Sfânt. Asta
va face diferența. Spiritul misionar al
biserici apostolice primare s-a născut
din revărsarea Duhului la Cincizecime.
Am cercetat atent Faptele Apostolilor pentru a observa o strategie, un
plan misionar, o tactică a Bisericii Primare, dar vă mărturisesc că nu am găsit
așa ceva. Se pare că nu e nimic remarcabil în strategia și în tacticile misiunii
Bisericii Primare. Mă îndoiesc că apostolii au pornit cu un plan anume. Ei,
pur și simplu, au avut convingerea de
nezdrucinat că Isus era cheia vieții și a
morții, fericirea și scopul vieții, ei pur
și simplu nu puteau tăcea cu privire la El.
Duhul Sfânt, care locuia în ei, îi împingea la misiune. Inițiativele de misiune
despre care citim în Fapte erau inițiate
și coordonate de Duhul însuși: misiunea
eficace nu se naște din planuri omenești.
Există o diferență majoră între ucenicii lui Isus dinainte de botezul cu Duhul și perioada de după Cincizecime:
a) La Cincizecime au primit conștiența prezenței reale a lui Dumnezeu.
Ei au știut că Dumnezeu este prezent,
că este cu ei. Sentimentul prezenței reale
a lui Dumnezeu a născut spiritul misionar.

b) La Cincizecime au primit bucuria Duhului Sfânt. După botezul cu
Duhul, atitudinea emoțională a ucenicilor este schimbată radical. Până la
Cincizecime nu găsim la discipoli prea
multă bucurie. Avem multă învățătură
și o pace liniștită. De la Cincizecime,
însă, bucuria a invadat inima lor. Bucuria Duhului a născut spiritul misionar.
c) La Cincizecime cuvintele lor au
primit puterea copleșitoare de a pătrunde și de a captiva. Petru a predicat
la Cincizecime și oamenii au rămas
străpunși în inimă. Spiritul misionar
este determinat de această forță de
convingere dată de Duhul Sfânt.
d) La Cincizecime au primit simțul
deslușit al realității tuturor lucrurilor.
Au primit răspunsuri și certitudini. Ungerea Duhului le-a adus certitudini ferme. În cele patru evanghelii îi găsim
punând întrebări, după Cincizecime
ei răspund la întrebări. Tozer spunea
că: „Întâlnim predicatori care vin la
amvon ca să lanseze întrebări. Predicatorul care nu e umplut cu Duhul Sfânt
folosește multe fraze de felul: ...și acum
haideți să ne punem întrebarea... M-am
întrebat adesea de ce pastorul voia să
se întrebe pe sine. De ce nu și-a clarificat lucrul acela în biroul lui, înainte
de a veni la amvon. Dumnezeu nu pune
un predicator la amvon ca să pună
întrebări. El pune predicatorul la
amvon ca să răspundă la întrebări.
El îl pune acolo și îi dă autoritate să
stea în picioare în Numele Domnului,
să vorbească și să răspundă la întrebări. Diferența este autoritatea dată
de putere.” Spiritul misionar vine din
revelația realității lui Dumnezeu.
e) La Cincizecime s-a făcut o separare radicală între Împărăția lui Dumnezeu și lume. Cel umplut cu Duhul știe că
nu mai aparține lumii. Sentimentul
vieții înnoite, setea după sfințire, conștiința curată, perspectiva vieții veșnice
nasc spiritul misionar.
f) La Cincizecime au primit pasiunea pentru rugăciune, Scriptură și comuniunea cu Dumnezeu. Duhul a făcut din
ei oameni ai rugăciunii. Spiritul misionar se naște din duhul rugăciunii.
g) La Cincizecime au primit puterea
semnelor și a minunilor. Dumnezeu îi
însoțea în mărturia lor (Fapte 4.33;
5.12-16).
Creșterea bisericii penticostale în
România este o dovadă că spiritul misionar are ca izvor împuternicirea dată
prin botezul cu Duhul. Nu a fost o strategie misionară, nu am avut un bord
de misiune, nu a fost un plan național,

Când pâinea dospește în
planul secund...

A

postolii se întorseseră dintr-o misiune încheiată cu succes. Faptul că oboseala drumului, a multelor mile care au curs pe sub sandalele lor nu i-a
doborât se datora bucuriei împlinirii, care le dădea puteri. S-au dovedit
vrednici urmași ai Învățătorului. Au făcut minuni. Au poruncit duhurilor și ele
li s-au supus.
Și totuși trupul își cerea dreptul la odihnă. Isus le-a înțeles această nevoie și
i-a îndemnat să urce în corabie și să traverseze lacul, căutând un loc liniștit
pentru odihnă. Undeva departe de mulțimile care îi îmbulzeau. El îi însoțea.
Dar atunci când strălucești nu poți să te ascunzi. Mai cu seamă când cei din
jur caută lumină. Și Isus strălucea. Iar noroadele erau în căutarea luminii. Așa
că, în timp ce ei traversau Ghenezaretul spre răsărit, oamenii mânați de foamea
spirituală au făcut un marș forțat pe malul de la miazănoapte și au ajuns înaintea
lor lângă Betsaida.
Aveau nevoie de cuvintele vieții. Și Isus le avea. Foamea lor de adevăr era atât
de mare încât au neglijat total merindele. Nu s-au mai gândit deloc la hrana necesară trupului. Au ascultat cuvintele Învățătorului până când i-a îmbrățișat înserarea. Și locul era pustiu.
Oamenii, aflați departe de casele lor, trebuiau săturați. Pentru Isus, aceasta
nu constituia o problemă, dar nu poți să nu te întrebi: ce era în inimile acestor oameni încât să o ignore la modul absolut?
Isus a spus într-o împrejurare: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu
și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6.33).
Și, vorbind despre „aceste lucruri”, făcea referire la hrană și îmbrăcăminte. Că le
erau sau nu cunoscute aceste cuvinte, oamenii au procedat întocmai.
Și ochii lor au văzut miracolul. Cinci pâini și doi pești, peste care Isus a cerut
binecuvântarea, au săturat cinci mii de bărbați, la numărul lor adăugându-se femeile și copiii. Ba au mai și rămas douăsprezece coșuri cu firimituri.
Pentru că oamenii au făcut o prioritate din a căuta hrana pentru suflet, Dumnezeu s-a îngrijit să aibă și pentru trup. Ba au mai avut parte și de un miracol menit
să le marcheze viețile pentru totdeauna. Simplu. Chiar dacă-ți taie respirația.
Pentru că acesta este Dumnezeu. Și împlinirea promisiunilor Lui.
Cunoaștem această istorie în toate detaliile, încât am fi în măsură să o recităm.
Dar de câte ori medităm la stabilirea priorităților? Și la credincioșia lui Dumnezeu.
Haideți să o facem, spre îmbelșugarea vieții noastre. Cu minuni și veșnicie.
SIMION FELIX MARȚIAN

„Isus le-a zis: «Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine
nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine nu va
înseta niciodată.»” (Ioan 6.35)

Privesc la urma
pașilor în vale
Privesc la urma pașilor în vale
Și-mi lăcrimează ochii de rușine
Că mult prea mult Te-am întristat Părinte
Când Tu vegheai să-mi fie mie bine...
Eu n-am știut că brațul Tău puternic
Mă sprijinea pe drum când șchiopătam...
Credeam că m-ai uitat pribeag prin lume
Și nu auzi atunci când Te strigam...
Atâția ani pierduți în rătăcire,
Atâtea lacrimi fără de valoare
Mă dor acum...O, stânge-le Părinte
Să le transformi în bulgăre de soare...
Privesc la urma pașilor în vale
Și încă mi-e rușine și mi-e greu
Dar astăzi știu...am fost spălat în sânge
Și mă iubește-un Veșnic Dumnezeu!
MARIA LUCA

Cugetări despre
SLUJIRE
„Slujiți Domnului cu bucurie,
veniți cu veselie înaintea Lui.”
(Psalmul 100.2)
***
„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)
***
„Căci noi suntem împreună-lucrători
cu Dumnezeu.” (1 Corinteni 3.9a)
***
„Dar tu fii treaz în toate lucrurile,
rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba.”
(2 Timotei 4.5)
***
Tu îngrijește-te mai întâi de ale lui
Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de
ale tale.
Ioan Gură de Aur
***
Pe cine iubește cineva, pe acela se și
grăbește să-l și slujească. Dacă iubește
cineva pe Dumnezeu, se grăbește să facă
cele plăcute lui Dumnezeu, iar dacă se
iubește pe sine, va căuta cele ce desfată
trupul.
Maxim Mărturisitorul
***
Pe calea lui Dumnezeu, a sta pe loc înseamnă a da înapoi.
Bernard de Clairvaux
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