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Sfințenia Bisericii între identitate și misiune

P
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Biserica Penticostală Elim,
Timișoara

„...să vă dezbrăcați
de omul cel vechi care
se strică după poftele
înșelătoare; și să vă
înnoiți în duhul minții
voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou,
făcut după chipul
lui Dumnezeu, de
o neprihănire și
sfințenie pe care o
dă adevărul.”
(Efeseni 4:22-24)

reocuparea pentru înțelegerea și cultivarea sfințeniei bisericii este legitimă și importantă. Biserica trăiește
într-o societate în care oamenii au credințe religioase diferite. De la convingerile și practicile
creștine până la cele orientale, spectrul religios
al societății de astăzi este extrem de variat. Chiar
și cei care nu se consideră religioși sunt atașați
puternic de convingerilor lor considerate nereligioase, dar atașamentul și manifestarea vizibilă
a convingerilor lor le transformă într-o „religie”.
Prin urmare, într-o astfel de societate pluralistă
religios, biserica trebuie să-și practice sfințenia.
În acest material vom explora modul în
care este prezentată învățătura despre sfințenia
Bisericii în învățătura apostolului Pavel.
În majoritatea epistolelor sale adresate
bisericilor, apostolul Pavel pomenește sfințenia
bisericii. Acest fapt arată că, în învățătura apostolului, sfințenia bisericii a fost o temă importantă. În 2 Corinteni, îndemnurile, instrucțiunile
și mustrările apostolului Pavel cu privire la
sfințenie provin din înțelegerea naturii bisericii
ca popor al lui Dumnezeu. Calitatea de popor al
lui Dumnezeu a avut-o mai întâi poporul Israel.
Apostolul Pavel aplică bisericii această calitate.
Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii?
Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui
viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui și voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor
și ei vor fi poporul Meu” (2 Cor. 6:16). Biserica
este, deci, poporul lui Dumnezeu, iar din această
calitate decurg câteva implicații importante
pentru viața Bisericii.
Una dintre principalele nevoi ale Bisericii
este înțelegerea identității și a scopului
pe care le-a primit de la Dumnezeu.
Această înțelegere este crucială pentru relația cu Dumnezeu și cu societatea, în general.
Biserica nu trebuie să se definească în raport
cu lumea căzută în păcat sau de societatea pluralistă în care se află, ci în raport cu Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, biserica trebuie să răspundă
mai întâi la întrebarea ce este chemată să fie.
Ca atare, sfințenia, în învățătura apostolului
Pavel, trebuie formulată întotdeauna în termeni
ecleziali (ai bisericii). Aceasta nu exclude sfințenia individuală, dar sfera principală a sfințeniei
și a preocupării morale nu este caracterul individului, ci ascultarea colectivă a Bisericii.
Biserica este un popor sfânt ca urmare a
lucrării răscumpărătoare a lui Dumnezeu prin
Hristos. Și toate lucrurile acestea sunt de la

Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus
Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării
(2 Cor. 5:18). Biserica este sfântă datorită chemării ei de a fi poporul lui Dumnezeu. Sfințenia
bisericii nu provine de la membrii săi și din
comportamentul lor moral și religios.
Pe de altă parte, însă, relația credincioșilor
cu Dumnezeu are, și ea, implicații serioase.
Sfințenia nu trebuie să se bazeze doar pe relația
bisericii cu Dumnezeu ca popor separat, distinct,
ci și pe actualizarea sfințeniei în relația cu societatea mai largă. Sfințenia „obligă” biserica
să trăiască, cu adevărat, în conformitate cu
ordinea socială pe care Dumnezeu a stabilit-o,
o ordine socială care are la bază diferența clară
dintre biserică și societatea pluralistă în care
se află. Astfel, sfințenia bisericii se bazează pe
o relație dinamică, continuă cu Dumnezeu - o
relație care, la rândul ei, trebuie să guverneze
relațiile credincioșilor cu societatea mai largă,
precum și cu cele din propria comunitate. În
continuarea celor de mai sus, trebuie să observăm și faptul că sfințenia bisericii presupune
asumarea unor responsabilități sau obligații.
Este dificil de argumentat, dacă nu chiar imposibil, că cineva are o relație reală cu Dumnezeu
fără o sfințenie reală și corespunzătoare, care
implică decizii etice. Pentru Pavel, sfințenia nu
înseamnă doar statutul comunității, nu este
doar chemarea de a fi poporul lui Dumnezeu, ci
însușirea treptată a caracterului lui Dumnezeu.
Sfințenia este ceea ce biserica continuă să urmărească, deoarece Dumnezeu cheamă biserica
la a trăi, în interior și în afară, prin puterea
Duhului Sfânt. Biserica trebuie să arate,
în societate, realitatea sfințirii!
Totodată, Biserica trebuie să aibă distincția de
a fi poporul lui Dumnezeu. Creștinii sunt oameni
care trăiesc în lume, dar nu aparțin lumii. Ei trebuie să trăiască în mijlocul necredincioșilor și să
interacționeze cu ei, oferind mesajul împăcării
lumii cu Dumnezeu prin Hristos.
Cu toate acestea, biserica trebuie să fie atentă
ca nu cumva lumea să o strângă în matrița ei.
Rămâne, încă, nevoia de granițe clare între credincioși și cultura seculară în care trăiesc. Apostolul
Pavel punctează unele lucruri în privința cărora
credincioșii corinteni nu aveau voie să facă compromisuri, după cum indică și categorii de oameni cu care trebuia să nu întrețină legături
strânse. Fără limite clare, biserica își pierde
vocea „profetică” și ascendența morală.
Apostolul Pavel îndeamnă foarte apăsat:
(Pentru continuare click aici!)

Modul în care Domnul Isus Se prezintă și Se recomandă pe Sine fiecărei
Biserici, nu este unul întâmplător, ci este
unul sugestiv și are legătură cu starea
spirituală a Bisericii respective. Atât înfățișarea Sa, cât și Cuvintele prin care El
Se recomandă lui Ioan ilustrează însușiri ale caracterului Său divin, de aceea
ele sunt neschimbate și se regăsesc și în
modul în care Domnul Se prezintă în
introducerea scrisorilor adresate bisericilor.
Dacă înainte de întemeierea Bisericii,
Domnul se referea la aceasta ca la un tot
unitar, numind-o Biserica Mea, „... pe
această piatră voi zidi Biserica Mea,
și porțile Locuinței morților nu o vor
birui.” (Mat. 16:18), iată că, acum, El
tratează în mod particular fiecare biserică locală, venind la detalii și la stări
spirituale specifice fiecăreia dintre ele.
Lucrarea Domnului Isus în dreptul acestor biserici locale nu este asemănătoare
celei a unui predicator care vine să predice în aceste biserici pe rând și care
spune ceea ce are el pe inimă și ceea ce
crede că e bine, dar care nu are legătură cu
starea bisericilor, după cum se întâmplă
din nefericire în multe cazuri. Ce deșertăciune a slujbei de predicare moderne
pe care o fac mulți predicatori, care își
fac schițe de predici pe diferite teme, pe
care le rostesc apoi fără nici un discernământ spiritual din Biserică în Biserică!
Și ce ciudat și cât de nebiblic sună afirmațiile lor de genul „Am o predică
despre...”!
Lucrarea Domnului nostru în dreptul Bisericilor Apocalipsei este o lucrare
profetică de genul „punct ochit, punct
lovit”, care vine să se adreseze în mod
specific și diferit fiecărei biserici, în funcție de starea ei spirituală. Cu toate că
aceste biserici locale din Asia Mică a
secolului I își trăiau viața și își făceau
lucrarea în același perimetru geografic
relativ restrâns, și erau contemporane,
confruntându-se deci cu aceleași provocări în cadrul aceleiași societăți din
același imperiu în care trăiau, stările
lor spirituale erau diferite iar în unele
cazuri diametral opuse. Traseul antic ce
pornea de la Efes și parcurgea bisericile în
ordinea enumerării lor de către Domnul
și ajungea la Laodicea: „...Efes, Smirna,
Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și
Laodicea.” (Apoc. 1:11), nu însuma decât
aproximativ 730 km, iar distanțele dintre localitățile în care se găseau bise-

ricile variau între 120 km – între Smirna
și Pergam – și doar 65 km între Tiatira
și Sardes.
În termenii noștri de azi, puteai să
faci un drum de 1-2 ore, cu mașina, între
două biserici și să găsești stări spirituale
total diferite și să fii părtaș la atmosfere
spirituale diferite, și chiar diametral
opuse! Dar oare nu se întâmplă și azi
la fel? De aceea, cu atât mai mult avem
nevoie azi de lucrarea Cuvântului profetic prin care Domnul, prin intermediul
Duhului Sfânt, să descopere în profunzime starea bisericilor și să Se adreseze
acestora în conformitate cu această stare!

Mesajul cutremurător al
scrisorilor Apocalipsei
În scrisorile Apocalipsei, dincolo de
mustrările adresate de Domnul celor
mai multe dintre biserici, mesajul cutremurător al acestor scrisori este acela că
un slujitor sau o biserică pot avea despre
sine o părere total neconformă cu realitatea sau, mai mult, una opusă realității spirituale ce îi caracterizează, iar
această părere poate să rezulte într-o
convingere absolută, dar falsă. După
cum omul lumesc – care nu-L cunoaște
pe Domnul –ascultă Evanghelia și aude
chemarea la pocăință, dar o respinge,
fiind absolut convins că el nu are nevoie
de pocăință și că starea lui e bună așa
cum este, la fel și credinciosul caracterizat de una dintre stările spirituale ale
celor patru biserici pe care Domnul le
cheamă la pocăință poate respinge
această chemare, fiind absolut convins
că starea lui e bună așa cum este.
În aceste scrisori este vorba despre
oameni care zic despre ei înșiși că sunt
ceva anume și nu sunt: „...zic că sunt
apostoli și nu sunt...” (2:2), „...zic că
sunt Iudei și nu sunt,
ci sunt o sinagogă a
Satanei” (2:9), „...zic
că sunt Iudei și nu
sunt, ci mint...” (3:9)
și despre biserici care
zic despre ele că sunt
cumva și nu sunt:
„... zici: «Sunt bogat,
m-am îmbogățit, și
nu duc lipsă de nimic» și nu știi că ești
ticălos, nenorocit,
sărac, orb și gol”
(3:17).

Acțiunea cuiva de a se dedubla sau
acțiunea de dedublare a personalității
este „o tulburare psihică manifestată
prin disocierea personalității unui individ în una normală și una morbidă,
fiecare dominând alternativ și determinând un anume comportament”
(DEX online). Dacă am putea aplica acest
fenomen psihic de dedublare a personalității la domeniul spiritual, am spune că
slujitorii acestor biserici și, în cele din
urmă, bisericile însele, se dedublează din
punct de vedere spiritual, adică au un
comportament ce alternează între normalitate și viață spirituală, cel puțin în
aparență, în cadrul actului închinării,
și un altul de morbiditate spirituală în
afara acestuia și în trăirea vieții cotidiene.
Cu alte cuvinte, astfel de suflete mimează
viața spirituală.
În cele din urmă, un astfel de comportament este o mare amăgire ce vine
de la Amăgitorul lumii, care este diavolul,
prin duhurile de amăgire ce acționează
sub coordonarea lui, nu doar în viețile
oamenilor necredincioși, ci și în viețile
acelora dintre credincioși care, prin trăirea lor în păcat, îi dau acest prilej.
Nu degeaba ne poruncește Domnul
să nu dăm prilej diavolului în nicio privință: „...să nu dați prilej diavolului”
(Efes. 4:27), căci vestea tristă este că
diavolul nu va rata nici un prilej pe care
i-l dăm. Pericolul amăgirii rămâne unul
real, câtă vreme șarpele cel vechi, amăgitorul și înșelătorul lumii încă este pe
pământ, săvârșindu-și lucrarea până
când va fi legat; „Și balaurul cel mare,
șarpele cel vechi, numit Diavolul și
Satana, acela care înșeală întreaga
lume, a fost aruncat pe pământ; și
împreună cu el au fost aruncați și
îngerii lui.” (Apoc. 12:9).
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