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iserica este chemată să privească
mereu în trei direcții: la Dumnezeu,
la sine și la lumea necredincioasă.
Dacă a existat vreodată o biserică care să comunice în mod dinamic Evanghelia, atunci
acea biserică a fost biserica din generația apostolilor. Michael Green scrie: „când o mișcare
crește repede de la 12 țărani dintr-un colț al
lumii lipsit de importanță, și devine religia
oficială a lumii civilizate în cursul a 300 de
ani; când este suficient de independentă de
acea civilizație, ca să supraviețuiască căderii
acesteia, ba chiar căderii mai multor civilizații de atunci încoace; când este suficient
de universală în apelul ei, ca să câștige milioane de convertiți în toate regiunile globului,
printre toate tipurile de oameni, aparținând
oricărei rase, culturi, oricărui tip de personalitate – atunci este justificat să credem că
o asemenea mișcare are ceva în sine și că
avem multe de învățat din strategia, tactica,
metodele și din abordările ei.” Biserica a
crescut fără să aibă sprijinul statului laic și
al societății în general, dimpotrivă, a fost
crunt persecutată; atât iudaismul, cât și imperiul roman au persecutat biserica creștină
primară oriunde a apărut, în final biserica a
stârnit împotrivire. Biserica primară a avut
un impact extraordinar în societatea iudaică,
grecească și romană. La baza impactului bisericii în societate a stat și spiritul misionar
apostolic. Ce am putea face oare să recuperăm
spiritul misionar apostolic în bisericile penticostale contemporane?

I. Definirea misiunii

„Ci voi veți primi o
putere, când Se va
coborî Duhul Sfânt
peste voi, și-Mi veți
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea,
în Samaria și până
la marginile
pământului.”
(Faptele Apostolilor 1.8)

Cristopher Wright a definit misiunea în
felul următor: „Misiunea noastră (dacă este
fundamentată biblic) reprezintă participarea
noastră în calitate de popor al lui Dumnezeu,
ca răspuns la chemarea Lui, la împlinirea
misiunii lui Dumnezeu, în cadrul istoriei
lumii create de Dumnezeu, în vederea răscumpărării creației lui Dumnezeu. Misiunea
noastră izvorăște din misiunea lui Dumnezeu,
la care suntem chemați a fi parte”. A evangheliza înseamnă a prezenta pe Isus Hristos
prin puterea Duhului Sfânt, pentru ca oamenii
să primească prin El iertarea păcatelor și mântuirea. Evanghelizarea este proclamarea veștii
despre Isus Hristos cel răstignit, cu scopul de
a-i convinge pe cei pierduți să se întoarcă la
Dumnezeu și să își pună încrederea în Hristos
ca Domn și Mântuitor. A evangheliza înseamnă
a merge la oameni cu mesajul răscumpărător
al lui Isus Hristos.

II. Baza biblică pentru
misiunea bisericii în
evanghelizarea lumii
Vom evidenția mai multe texte biblice care
constituie baza pentru misiune:
1) „Nu ziceți voi că mai sunt patru luni
până la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicați-vă
ochii și priviți holdele, care sunt albe acum,
gata pentru seceriș“ (Ioan 4:35).
Domnul ne invită să privim (viziunea)
misiunea prin ochii lui Dumnezeu. Este esențial
să vezi misiunea prin ochii lui Dumnezeu.
Hristos ne cere să ne uităm prin ochii Lui.
2) „Atunci a zis ucenicilor Săi: «Mare este
secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați
dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători
la secerișul Lui»” (Matei 9:37-38).
Isus subliniază principiul „roagă-te și lucrează”. Când te rogi primești pasiunea lui
Dumnezeu, și vei sfârși prin a face misiunea
lui Dumnezeu. Este posibil ca oamenii să refuze
dragostea noastră sau să respingă mesajul
nostru, dar ei sunt lipsiți de apărare în fața
rugăciunilor noastre.
3) „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:19-20).
Isus ne cheamă nu doar ca să venim la El,
ci și să mergem pentru El. Aici nu avem
marea sugestie, ci Marea Trimitere.
În acest pasaj avem moștenirea Bisericii pentru
misiune. De patru ori apare adverbul „tot”:
toată puterea; tot cuvântul, toată însoțirea,
toate neamurile.
4) „Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată
lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi
mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit»”
(Marcu 16:15-16).
Mântuirea oamenilor depinde de modul
în care noi ne împlinim misiunea. Isus a spus
„duceți-vă în toată lumea”, noi spunem oamenilor „veniți la biserică”. Sunt oameni care nu
vor veni niciodată la biserică. Există multe
piedici care îi țin afară. Unele sunt ridicate de
ei, altele sunt ridicate de noi. Am impresia că
uneori biserica s-a închis între ziduri de apărare. Din spatele zidurilor acuză lumea păcătoasă. Isus a spus să ieșim dintre ziduri și să
ne ducem la oameni cu evanghelia. Dacă lumea
nu mai vine la biserică, atunci biserica trebuie
să meargă la lume
5) „Ci voi veți primi o putere, când Se
va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi
Continuare...

neprihănirii personale, grijulii să evităm orice contaminare rituală, în contact cu omul căzut
între tâlharii adicțiilor și ai nefericirilor umane?
Întâlnirea cu aproapele vine pe neașteptate, ne surprinde, se interferează cu planurile
noastre ticluite în detaliu, ne tulbură din confortul îndrăgit al tabieturilor, ne obligă la
improvizări în acțiune și la ajustări ad-hoc. Pronumele personal „al meu, al tău, al nostru” nu
lasă nici un dubiu… Aproapele se ivește la următoarea cotitură a drumului, tocmai când
avem altceva de făcut, de obicei ceva „mai important”. În comparație cu afacerile noastre
urgente, tindem să considerăm măruntă nevoia aproapelui, nedemnă de timpul și efortul
nostru. Merită să mă abat din drum, doar ca să dau „un pahar de apă rece” unui micuț
ucenic al lui Isus (Matei 10:42), chiar dacă știu bine că „oridecâte ori n-ați făcut aceste
lucruri unuia dintr-acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut”
(Matei 25:31-46)?
Diferența între indiferență și interes pentru aproapele o face numai dragostea. Ea
vede în el pe semenul de același rang, de aceeași valoare și însemnătate. Ea este pregătită
pentru întâlniri care pe alții îi surprind neplăcut, ea nu strâmbă din nas, ci își suflecă mânecile, spală picioarele sfinților, leagă rănile celor bolnavi, se cheltuiește pe sine și nu
așteaptă plată sau răsplată. Dragostea „este plină de bunătate”, tocmai ingredientul
necesar pentru a întinde o mână de ajutor. Versiunea King James a Bibliei traduce noțiunea de dragoste cu „charity”!
Primejdia de a ne practica religia complăcându-ne în generalitățile credinței, fără a ne
implica în practicalitea ei, pândește la fiecare pas. Dovada religiei adevărate este slujirea,
iar puterea de convingere a unei fapte bune nu poate fi accentuată suficient. Beneficiarul ei
discerne spiritul în care fapta este făcută, lucru care poate prelungi efectul faptei la proporții nebănuite, afectând lăuntrul persoanei respective și influențând destinul ei etern.
Interesantă această noțiune de „aproapele” în Biblia românească. Cuvântul care o
desemnează este un substantiv derivat din adverbul „aproape”, căruia i s-a adăugat articolul hotărât. Este un cuvânt cu flexiune redusă, apărând doar la singular, cazul nominativ, genitiv și dativ. În lipsa uneltelor lingvistice de cercetare a istoriei acestui cuvânt,
nu putem fi cerți cu privire la etimologia lui. Persistă însă sentimentul că termenul a
fost creat de unul din traducătorii în românește a Bibliei, din nevoia de a reda noțiunea
respectivă, în lipsa unui termen adecvat în lexicul vremii respective. Ca argument secundar aș aminti redarea similară, aproape identică, în limba franceză, „prochain” și
italiană, „prossimo”, similară în engleză, „neighbour”, a aceleiași noțiuni. Fără îndoială
că traducătorii Bibliei în limba română au consultat alte traduceri, existente deja în
limbile europene de mare circulație ale vremii (engleză, germană, franceză, italiană).
Învățătorul Legii întreba de pe o poziție defensivă, cu gând să se îndreptățească,
„și cine este aproapele meu?”. Răspunsul la întrebarea lui pare a fi cel ce „căzuse între
tâlhari” (10:36), dar lucrurile nu stau așa. După încheierea pildei, ca să pună răspunsul
în perspectiva corectă, Isus adresează cărturarului o altă întrebare, „Care dintr-acești
trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” Notăm
mai întâi sintagma „a da dovadă”, în contrast cu a pretinde, ori a susține că este. Apoi,
în al doilea rând, observăm că, din nou, învățătorul Legii cunoștea răspunsul la întrebarea Domnului, când răspunde „Celce și-a făcut milă cu el”. Numai că, de data asta,
se află prins definitiv în capcana îndreptățirilor sale. El află (și noi odată cu el) că nu
omul jefuit este aproapele, cum crezuse, ci el însuși. Aproapele nu este omul căzut
în nevoie, ci omul aflat în poziția de a-l ajuta pe acesta din urmă. Așa se explică dubla
recomandare a lui Isus „Du-te de fă și tu la fel” (10:28,37).
Astfel, ajuns la întâlnire cu omul aflat în impas, întrebarea „Este el aproapele meu?”
devine superfluă. Adevarata problemă de rezolvat rămâne acum „Sunt eu cu adevărat
aproapele lui?” Omul în nevoie este obiectul compasiunii noastre, oportunitatea oferită
pe drum, datoria aruncată pe umerii noștri, iar porunca ni se adresează – mie și ție –
„Du-te de fă și tu la fel!”

Bunului
samaritean
Cu gând să treci prin Ierihon
mai vino, Doamne, înc-odată
să curmi al lumii negru zvon
că ne-a uitat cerescul Tată.
Oprește-Te puțin în cale
sau chiar mai mult ca-n Ierihon
căci Bartimeii-Ți dau târcoale
dar glasul li-i prea monoton.
Când mulți trec iar cu nepăsare
ca și un preot sau levit
rămâi la noi în Adunare
s-ajuți căzutul greu rănit.
Asinul Tău e orișicine
ar vrea să facă voia Ta.
Noi Te chemăm din zări senine
și-am vrea să-Ți spunem azi ceva:
Ne toarnă iar ulei pe rană
și vin din vițele cerești
căci tot poporu-așteaptă hrană
și noi n-avem nici cei doi pești.
Iar cei doi lei dați ca arvună
învață-ne să-i mânuim.
În geruri mari și în furtună
de încercări să nu fugim.
Te-așteaptă azi inimi rănite
o, Bunule Samaritean,
să vii cu leacuri potrivite
în al credinței noastre han !
Trimite grabnic ajutorul
celor căzuți în negre văi
căci Tu, doar Tu, ne ești Păstorul
care ne aperi de cei răi.
Trăim în zile mari și grele.
Veghind, lucrând noi Te-așteptăm
încununat de sori și stele
și psalmi de laudă-Ți cântăm.
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