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VIAȚĂ CREȘTINĂ

Integritate!
n ultimii ani Biserica a fost serios zdruncinată de scandaluri provocate de căderea
morală a unora dintre liderii ei proeminenți. A surprins neplăcut mai ales eșecul rușinos al câtorva cunoscuți slujitori din mediul
evanghelic. Prăbușirea lor a fost atât de zgomotoasă încât mesajul de speranță și de viață adus
la lumin1ă de comunitatea sfinților nu se mai
aude, în anumite locuri, decât în surdină.
Scopul acestui articol nu este acela de a blama
sau de a judeca pe cineva. Sunt puțini creștini,
cred eu, care ar putea să arunce cu pietre. Sau,
dacă sunt creștini, nici măcar nu se uită după
pietre ci, mai degrabă, au grijă să nu cadă și ei.
Scriind, urmăresc mai degrabă să stârnesc în
rândul cititorilor un interes constant și sincer
pentru introspecție, pentru cercetarea inimii,
pentru cultivarea unui caracter ales, sfânt.
Căderile spirituale nu se întâmplă, așa, peste
noapte. Ele sunt precedate totdeauna de apariția
unor fisuri care apar la nivelul caracterului, care
se adâncesc în timp și pot duce, în final, la dezintegrarea morală și spirituală a credinciosului.
Dintre însușirile de caracter cărora creștinii,
dar mai ales liderii, trebuie să le acorde o atenție
sporită, într-o lume coruptă și coruptibilă, prioritară este integritatea. Integritate este opusul
vicleniei, ipocriziei, coruptibilității. Un om integru
se evidențiază prin faptul că este una în ceea
ce crede, ce spune și face. Este cinstit. Onest.
După părerea mea, cea mai mare primejdie
pentru Biserică nu este lumea sau diavolul. Isus
a biruit, atât lumea (Ioan 13:33), cât și pe diavolul
(1 Ioan 3:8). Azi, cea mai mare provocare pentru
Biserică este de a confrunta și birui spiritul
fariseic: „Mai întâi de toate păziți-vă de
aluatul Fariseilor, care este fățărnicia”
(Luca 12:1). De cele mai multe ori când Isus a
folosit cuvântul „Păziți-vă!” l-a folosit în relație
cu spiritul fariseic.
Pentru a birui spiritul fariseic, care distruge
integritatea mai mult ca orice și este izvorul celorlalte păcate care țâșnesc din el, vă propun să
reflectăm asupra a patru tipuri de relații fundamentale ale liderului (și ale oricărui creștin) și
să le analizăm din perspectiva acestei trăsături
de caracter esențială – integritatea.
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„Dacă îmi vei încerca
inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă
vei cerceta nu vei găsi
nimic; căci ce-mi iese
din gură aceea și gândesc.” (Psalm 17:3)

1. Integru în relația cu
Dumnezeu – de ce slujesc?
Cea mai importantă întrebare la care trebuie
să răspundem, în orice tip de slujire, nu este: Ce
facem?, nici măcar Cum facem?, ci, în primul
rând, De ce facem ceea ce facem? Abia după ce
răspundem bine la ultima întrebare ne putem
gândi și la primele.

Vârstele echipei
În fizică există un principiu, cel al vaselor
comunicante, care ilustrează foarte bine ideea
de mai sus. Dacă două vase comunică între ele și
turnăm lichid într-unul, acesta se va ridica și în
celalalt exact la același nivel la care este în primul.
În conducerea creștină cele două vase comunicante sunt motivația și slujirea. Asta înseamnă
că valoarea slujirii este determinată în primul
rând de motivația care o animă. Niciodată calitatea unei slujiri nu poate fi mai înaltă decât motivația care este în spatele ei.
Tocmai de aceea Isus avertizează: „Dacă neprihănirea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor cu nici un chip nu veți intra
în împărăția lui Dumnezeu” (Mat. 5:20). Cum
putem să-i întrecem? În cantitate, puțin probabil,
dacă ne gândim la postul, zeciuielile sau determinarea fariseilor. Dacă îi putem depăși în ceva,
atunci acel ceva este o slujire de calitate, care
vine dintr-o motivație corectă.
Pentru a fi siguri că rămânem într-o slujire
de calitate, bine primită înaintea lui Dumnezeu,
este necesar să ne analizăm constant motivațiile
noastre. Scriptura menționează câteva astfel de
mobiluri greșite care conduc orice tip de slujire
creștină înspre dezastru: invidia (Filip.1:15),
dorința unei glorii efemere (Filip. 2:3), setea de
putere (3 Ioan 9-10), spiritul competitiv (Fapte
19:13), lăcomia sau obligația (1 Petru 5:2).
Reflecția periodică este de dorit și pentru
că, uneori, putem porni în slujire cu motivații
corecte, sfinte dar, în timp, ele să fie estompate
sau anulate de unele păcătoase.
Așadar, de unde vine focul slujirii? De la
Dumnezeu sau din alte surse? Singura motivație
care face ca o lucrare să fie acceptată înaintea
lui Dumnezeu rămâne dragostea pentru El și
dragostea pentru oameni (Matei 22:34-40).
Restul este pleavă.

2. Integru în lucrare – cum
slujesc?
Abia după ce ne asigurăm că avem motivații
corecte în lucrare putem trece înspre conturarea
cadrului în care punem în valoare darurile primite de la Dumnezeu pentru binele etern al semenilor noștri. Mai exact, cum slujim?
În ceea ce mă privește, atunci când reflectez
asupra propriei mele slujiri, mă întorc mereu și
mereu la unul dintre cele mai profunde și sincere
discursuri pe care le-a rostit vreodată un lider în
fața celorlalți lideri pe care i-a format, mentorat
și apoi ordinat în lucrare. Mă refer la mesajul
apostolului Pavel adresat, în Milet, prezbiterilor
din Efes (Fapte 20).
Dincolo de mențiuni care scot în evidență
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venimentele din ultimele luni ale slujirii
mele ca lider în cadrul bisericii m-au
făcut să mă gândesc la ceea ce vă voi
împărtăși în continuare. De la început vreau să
specific că nu am o teorie foarte coerentă despre
ceea ce voi scrie, dar îmi doresc să înțeleg fenomenul mai bine și prin feedback-ul vostru. Sunt curios
cum gândiți legat de acest aspect.
După cum știm majoritatea dintre noi, există
anumite etape de creștere și dezvoltare fizică și psihologică a
omului în procesul de trecere de la copilărie la maturitate.
Fiecare etapă are anumite caracteristici, iar părinții trebuie
să învețe cum să se raporteze la aceste etape din viața copiilor
lor, dacă doresc să-și împlinească rolul cu succes.
Din păcate, așa cum specifică mai toți autorii, parentingul
(părințitul – traducere liberă) nu este o știință exactă și cei ce
se cred cei mai buni în domeniu sunt de obicei aceia care nu
au copii sau au copii încă mici, dependenți de ei și în toate
ascultători.
Dintre toate etapele copilăriei, cea care provoacă cele mai
mari coșmaruri părinților este adolescența.
Adolescența este etapa în care copilul, mai până atunci
drăguț și ascultător devine micul răzvrătit al casei. Pe pielea
lui finuță, numai bună de pupat, încep să crească țepii respingerii și ai independenței. La adolescență, copilul începe „să
știe mai bine ca părinții” cu ce se mănâncă viața. Când adolescentul începe să-și manifeste dureros independența, mai toți
părinții răspund cu reflexul menținerii ordinii prin porunci,
constrângeri și pedepse.
Din păcate, lucrul acesta nu mai dă roade ca până atunci
și părintele înțelept (sau poate doar resemnat!) ajunge să priceapă că a venit vremea ca adolescentul să învețe anumite lecții
pe pielea lui. Părintele resimte dureros realitatea că nu-l mai
poate proteja prin sfaturi sau conducere fermă, ci a venit vremea să-l înconjoare cu rugăciune în timp ce-i acordă libertate
progresivă. Orice încercare de a-și controla adolescentul pentru
a-l proteja, are șansa să provoace mai mult rău decât bine.
Ei bine, mă întreb dacă nu avem de-a face cu ceva similar
atunci când vine vorba de echipă. Mă întreb dacă nu cumva
avem de-a face cu vârstele echipei la fel cum avem de-a face
cu vârstele copilului. Mă întreb dacă nu cumva, de-a lungul
conducerii noastre nu avem să ne confruntăm cu etapa adolescenței echipei.
Dacă până la această etapă, ai condus mai „autocratic”,
potrivit nevoii și ai avut rezultate bune, probabil că de la un
punct echipa ajunge în etapa adolescenței, unde va trebui să
conduci diferit, să „părințești” echipa altfel.
Va fi o trecere dureroasă, deoarece te vei confrunta cu o
echipă „care știe mai bine” și care va lua decizii ce nu vor mai
ține cont de perspectiva și experiența ta. Este o etapă dificilă,
în care atât tu cât și echipa veți face greșeli.
La început vei fi frustrat și probabil mânios, apoi poate că
îți va veni să-ți iei jucăriile și să pleci, dar dacă stai înaintea
Domnului cu sinceritate, vei ajunge să conștientizezi că echipa
are nevoie de această etapă chiar cu prețul greșelilor aferente,
deoarece aceasta este calea maturizării ei. De asemenea, vei
conștientiza că nu ai fost nici pe departe un părinte perfect

pentru echipă, ci ai făcut și greșeli în modul de conducere.
Adolescența echipei este o etapă dureroasă, dar necesară,
atât pentru liderul principal, cât și pentru echipă. Gestionată
înțelept, ea ne va conduce la o nouă etapă de maturizare, la
un nou stil de conducere, la un nou tip de relație și, cu ajutorul
lui Dumnezeu la o creștere a familiei prin faptul că membrii
echipei vor ajunge „părinți-lideri” la rândul lor.
Etapa adolescenței echipei este etapa când liderul principal
trebuie să învețe să dea drumul frâului din mâini, pentru a-l
încredința în mâna lui Dumnezeu, Tatăl Perfect, Liderul absolut,
singurul care va putea conduce procesul la un final fericit.
Etapa adolescenței echipei poate fi, pentru liderul principal,
etapa conștientizării limitelor, greșelilor și defectelor personale, oferind ocazia de aur de recunoaștere a acestora față de
echipă sau de anumiți membrii ai acesteia. Ai grijă să nu te
umpli de mânie, resentimente sau răzbunare, ci să cauți a fi
un suport și sprijin pentru echipa ce se află în această etapă
critică a maturizării. Probabil este timpul să cauți fața lui
Dumnezeu și să mijlocești cu mai multă ardoare, în timp ce
înveți să acorzi libertatea împreună cu responsabilitatea.
Nu știu să spun cât va dura această etapă și în cât timp
liderii principali vor reuși să se adapteze cu succes la această
tranziție, dar știu că Dumnezeu ne poate întări și ne poate da
smerenia și călăuzirea necesară pentru a finaliza cu bine calea
și slujba încredințată.
Ai trecut prin această experiență?
Ce părerea ai de perspectiva descrisă
de mine? Ce ai adăuga sau ce ai corecta
în cele descrise?
Aștept cu interes opinia ta legată
de vârstele echipei.
LAURENȚIU FUNIERU,
Biserica Penticostală Efraim,
Târgoviște

„Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un
prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și
părtaș al slavei care va fi descoperită: păstoriți turma
lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci
de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un
câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum

ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci
făcându-vă pilde turmei.”
(1 Petru 5:1-3)
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