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„Ioan, către cele șapte
biserici care sunt în
Asia: Har și pace vouă
din partea Celui ce este,
Celui ce era și Celui ce
vine, și din partea celor
șapte duhuri, care stau
înaintea scaunului Său
de domnie, și din partea
lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel
întâi născut din morți,
Domnul împăraților
pământului!”
(Apocalipsa 1:4-5)

Fiecare scrisoare adresată de Domnul fiecărei biserici, apare ca o imagine spirituală sau
ca o imortalizare a stării spirituale a Bisericii
căreia i-a fost adresată. Noi credem că aceste
stări spirituale nu reprezintă doar stările spirituale particulare ale acestor biserici care au
existat în secolul I în Asia Mică, sau epoci istorice din existența Bisericii Universale a
Domnului Isus pe pământ.
Noi credem că în aceste șapte scrisori,
Domnul prezintă stări spirituale ilustrative,
în care ne putem regăsi la timpul prezent la un
moment dat, atât la nivel personal, ca și credincioși, și ca slujitori ai Domnului, cât și la nivel
colectiv ca parte a stării spirituale generale a
Bisericii locale din care facem parte. O astfel
de abordare a scrisorilor Apocalipsei ne va face
deosebit de responsabili cu privire la propria
noastră stare spirituală și va fi premisa în urma
căreia se va putea declanșa prin Cuvântului
Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, trezirea
spirituală personală și colectivă care este nevoia
stringentă și majoră a acestei generații de slujitori și credincioși.
Chiar dacă în cele ce urmează vom încerca
să prezentăm prin câte un scurt enunț starea
spirituală prezentată de Domnul în dreptul fiecăreia dintre biserici, să nu uităm că stările spirituale ale bisericilor nu se pot reduce la aceste
enunțuri, fiind stări spirituale complexe.
Să privești în șapte oglinzi cu gândul minții
și cu rugăciunea inimii, „Doamne Isuse, te rog,
spune-mi care dintre oglinzi îmi ilustrează mai
clar și mai fidel starea mea spirituală?”, este în
cele din urmă o ocazie binecuvântată de introspecție spirituală, pe care sufletul sincer și înțelept nu o va rata.
În domeniul medical, atunci când după toate
analizele medicale făcute unui pacient, nu se
poate stabili cu certitudine diagnosticul său, se
recurge la analiza CT, adică a computerului
tomograf, un aparat care produce imagini prin
folosirea razelor X, cu ajutorul căruia se stabilește diagnosticul ce va conduce la o eficacitate
maximă a tratamentului prescris ulterior. Prin
CT, imaginile din corpul uman sunt prelucrate
obținându-se reconstrucții în toate cele trei planuri, care sunt vizualizate mai întâi pe un ecran
și reproduse apoi pe hârtie și pe suport magnetic.

Dacă imaginile corpului uman obținute prin
CT sunt imagini 3D, am putea spune că imaginile spirituale obținute din cele șapte scrisori
ale Apocalipsei, ce ilustrează starea spirituală
a sufletelor, sunt din punct de vedere spiritual,
imagini 7D. Această afirmație nu este o exagerare, întrucât Cel care privește în profunzime
Bisericile, care mai întâi analizează și apoi ilustrează starea lor spirituală, este Cel despre care
Ioan scrie, „… ochii Lui erau ca para focului”
(Apoc. 1:14). Atunci când, cu acești ochi, El privește un suflet sau o biserică, El vede totul și
nimic nu-I scapă, de la gânduri ale minții, la
dorințe, motivații și simțăminte ale inimii și
până la transpunerea acestora în gesturi și în
fapte. „Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci
totul este gol şi descoperit înaintea ochilor
Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4:13.)

Caracteristici general valabile
Bisericile sunt ilustrate prin sfeșnice de aur,
iar această asemănare sugerează cel puțin două
lucruri. În primul rând, la fel ca și un sfeșnic,
Biserica trebuie să lumineze în întuneric iar, în
al doilea rând, metalul prețios din care sunt
făcute sfeșnicele sugerează faptul că bisericile
sunt prețioase înaintea Domnului și au mare
valoare pentru El.
(Pentru continuare click aici!)

„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți (transformați)
prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută și desăvârșită” (Rom. 12:2). Iar corintenilor le adresează câteva
întrebări retorice, cu scopul de a-i face să înțeleagă nevoia de distincție între creștini și necreștini: „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci
ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună
lumina cu întunericul?” (2 Cor. 6:14).
Sfințenia bisericii aduce în mod automat, pentru aceasta, misiunea reconcilierii,
a împăcării omului cu Dumnezeu. Înainte de a se concentra pe caracterul exterior
al acestei misiuni, biserica trebuie să se concentreze pe caracterul interior al acesteia.
Astfel, biserica se va ocupa de restaurarea spirituală a celor care s-au îndepărtat de
Dumnezeu și suferă din cauza rănilor spirituale primite. Mai mult, misiunea reconcilierii trebuie îndeplinită și în cadrul relațiilor comunitare. Pacea lui Hristos trebuie
să guverneze relațiile din biserică, în ciuda diferențelor umane, etnice, culturale,
sociale sau de gen. În această privință, apostolul Pavel le-a scris și credincioșilor din
Colose: „Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup,
să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători” (Colos. 3:15); și celor din
Galatia: „Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai
este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos
Isus” (Gal. 3:28).
Lumea fragmentată în care trăim trebuie să vadă o comunitate formată din oameni
diverși, care poate practica relații pline de pace datorită relației de pace pe care o are
cu Dumnezeu. Împărțirea din lume pe criterii rasiale sau etnice și instituționalizarea
în unități naționale și politice afectează uneori și biserica. Poporul lui Dumnezeu
trebuie să se formeze în jurul unei identități diferite, una care transcende rasa, etnia
și naționalismul.
Sfințenia se manifestă și prin cultivarea relațiilor sfinte, în sensul armoniei
divine din relații. În final, manifestând sfințenia, biserica, va lua în serios lucrarea
lui Dumnezeu în lume. Deși există tentația concentrării exclusive pe sfințenia din
interiorul bisericii, nu trebuie scăpat din vedere faptul că „sfințenia este misionară”.
Biserica este chemată să fie sfântă, dar nu izolată de oamenii din lume. Biserica
trebuie să-și trăiască sfințenia între oameni și pentru oameni. Sfințenia bisericii
este o ilustrare a caracterului lui Dumnezeu și o invitație spre acesta. Astfel, oamenii
au posibilitatea să vadă rezultatul acceptării mesajului divin, pe care îl proclamă
Biserica. Pavel afirmă că Dumnezeu a dat bisericii „...slujba împăcării; că adică,
Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Cor. 5:18-19).
Scopul lui Dumnezeu este să facă toate lucrurile noi, iar aceasta reflectă
intenția Lui pentru ordinea creată și așteptarea desăvârșirii finale. Pentru cei
care sunt despărțiți de Dumnezeu, aceasta înseamnă a fi adus într-o relație
corectă cu Dumnezeu și cu ceilalți.
În concluzie, Biserica, în calitate de popor al lui Dumnezeu, are o identitate
specială. Hristos a răscumpărat-o și, prin urmare, ea îi aparține lui Dumnezeu.
Totodată, Biserica a fost sfințită, primind statutul sfințeniei și intrând în
procesul sfințirii, care se va finaliza cu desăvârșirea. Sfințenia bisericii se manifestă în mod real în atitudini și acțiuni pe care aceasta le exercită în lume, iar
acestea confirmă realitatea sfințeniei Bisericii. Mai mult, acestea își găsesc
punctul culminant în misiunea pe care Biserica o are în lume.
În calitate de membri ai bisericii, contribuim la cultivarea și păstrarea sfințeniei bisericii în măsura în care ne cultivăm și ne păstrăm sfințenia personală,
iar această contribuție ne responsabilizează pe fiecare dintre noi. Cuvintele
apostolului Pavel, scrise tesalonicenilor, sunt foarte potrivite pentru finalul
acestui articol: ,,Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii
față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl
nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toți sfinții Săi”
(1 Tes. 3:12-13).

„Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.”
(Leviticul 20:7)

Sfințenia ca
podoabă
Cartea Vieții descrie o podoabă...
S-o îmbrăcăm și s-o purtăm oricând
Când cineva, oriunde, ne întreabă
Să dăm răspunsul în credință stând.
Să-mpodobim viața cu răbdare
Să fim în stare pe El să-L așteptăm
Când Mirele din Slavă va apare
Imnul biruinței să-l interpretăm...
S-o-mpodobim, mereu, cu puritate
Pe locu-ntâi să fie standardul ceresc
Călătorind, în cete, spre Cetate
Să curățim ce-i nesărbătoresc.
Lumea dă, mereu, amenințare
Iar ispita o așesează peste tot
Veniți să luptăm cu ardoare
Să nu ne lăsăm atrași în complot.
Veniți cu toți, voi, fii ai credinței
Să spălăm ce-a fost atins de noroi
Nicicând să nu fim robi ai dorinței
De-a fi inactivi, de a nu fi eroi.
Praful reclamei și-al faimei se-așterne
Asupra creștinismului de confort
Pericolele sunt mai mult interne
Căci se face din evanghelism un sport.
Podoabe externe fără sfințire?
Așa vor argații cu sediu-n infern!
Și-atunci, mulți, vor vedea despărțire
De tot ce-i trimis din hotarul etern.
Ne înșelăm crezând că-i posibil
Nepăsători s-avansăm spre Rai
Doar traiul altruist e compatibil
Cu albul din dumnezeiescul trai.
Doar îmbrăcați în straiul slujirii
Păstrat, întotdeauna, imaculat
Putem ura bun venit propășirii,
Putem împlini ce-a fost revelat.
Să nu stăm cu mâinile-ncrucișate,
Strat gros de colb peste crez s-a depus
Doar purificându-l vedem pe Isus
Altfel, necazuri vor fi declanșate.
Cartea vieții prezintă o podoabă
S-o-mbrăcăm și s-o purtăm oricând
Fără ea făptura noastră-i slabă
Dar cu ea trecem prin nevoi cântând.
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