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Pericole care pândesc Biserica în
vremurile de pe urmă (14)
Pierderea echilibrului
(1 Corinteni 12:12-31, Efeseni 4:11-16)
Nevoia de echilibru

Pastor Iosif Nicolae Ignat
Biserica Penticostală Sebeș, Alba

„Voi sunteți trupul
lui Hristos, și fiecare,
în parte, mădularele
lui. [...] Umblați, dar,
după darurile cele mai
bune. Și vă voi arăta o
cale nespus mai bună.”
(1 Corinteni 12.27,31)

Cea mai bună imagine care ne ajută să
înțelegem necesitatea și importanța echilibrului în Biserică este imaginea Trupului.
Biserica lui Dumnezeu este asemănată cu un
trup (numit și Trupul lui Hristos), Isus Hristos
fiind Capul, iar credincioșii născuți din nou
- mădularele acestui trup. Echilibrul în Trupul
lui Hristos presupune existența unui raport
corect între anumite procese, forțe, grupări
sau fenomene care asigură armonia, stabilitatea și buna funcționare a Bisericii.
Orice instituție pământească este preocupată de aceste deziderate de mai sus. Cu atât
mai mult Dumnezeu este interesat ca în Biserică să existe funcționalitate, stabilitate și
armonie. Biserica lui Hristos este nu doar o
instituție pământească, ci un organism complex, tainic, , divin, dinamic. Pentru ca această
Biserică să ajungă înaintea lui Hristos slăvită,
fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul
acesta, ea trebuie să se dezvolte „în toate
privințele”, să fie „bine închegată și strâns
legată prin ceea ce dă fiecare încheietură”,
să-și primească creșterea „potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei” și să ajungă
la „înălțimea staturii plinătății lui Hristos”
(Efeseni 4:11-16). În realizarea acestor obiective sunt implicate mai multe categorii de
oameni (lucrători, sfinți, copii în credință),
diverse aspecte ale lucrării (slujire, zidire,
creștere), mai multe părți (mădulare), încheieturi (relații) și principii (adevăr, dragoste,
unitate, credință, cunoștință).
Echilibrul nu înseamnă neapărat egalitate. Așa cum într-un trup nu există egalitate
între toate mădularele sau între randamentele
acestora, la fel este și în Trupul lui Hristos.
De asemenea, echilibrul nu trebuie confundat
cu unitatea (dar o poate întări). Putem fi uniți
o întreagă Biserică în jurul unui scop, a unui
obiectiv sau a unei activități, dar putem fi atât
de preocupați de scopul propus, încât să neglijăm alte aspecte esențiale ale funcționalității
Bisericii.
Unde, când și cum se manifestă dezechilibrul în Biserică și care sunt consecințele

acestui fapt? Haideți să analizăm șapte domenii afectate de dezechilibru și să tragem concluziile necesare.

1. Dezechilibrul dintre
mandatele sau activitățile
Bisericii
Biserica lui Hristos are de îndeplinit câteva mandate clare: închinare (segment îndreptat înspre Dumnezeu), edificare (creștere și
maturizare spirituală a Bisericii), evanghelizare (acțiune îndreptată înspre lumea nemântuită), ajutorare (segmentul social). Toate
aceste domenii vitale sunt deservite prin activități specifice (daruri, slujbe, lucrări), ca:
rugăciunea, cântarea, predicarea Cuvântului,
manifestarea darurilor Duhului Sfânt, învățare,
consiliere, acțiuni de ajutorare, misiune etc.
Când aceste mandate și activități nu sunt proporționate corect, Biserica poate fi grav afectată
în mersul ei. Există biserici care s-au format
și care funcționează pe anumite afinități:
închinare, practici sau vestimentație de un
anumit stil. Este evident că o astfel de biserică va fi relevantă doar pentru persoane care
vor adopta stilul respectiv. Alte biserici au o
orientare intensă înspre lucrarea și darurile
Duhului Sfânt (uneori fără prea mult discernământ), neglijând nepermis de mult segmentul
edificării prin învățătură sau al evanghelizării.
(Cunosc o biserică renumită în ce privește
lucrarea a Duhului Sfânt, dar care în vremea
regimului trecut n-a organizat nici o acțiune
de evanghelizare în localitatea lor. Rezultatul?
Biserica respectivă este pe cale de dispariție).
Alte biserici manifestă o predispoziție exagerată pentru învățătură și studiu biblic, în
detrimentul altor domenii spirituale vitale.
Echilibrul nu exclude fixarea anumitor
obiective de către Biserică. Spre exemplu, o
biserică poate trimite și susține în mod constant
misionari (Biserica din Antiohia – Fapte 13:1-3).
Sau își propune o acțiune de ajutorare a sfinților din alte localități, zone sau chiar țări
(vezi Fapte 11:27-30). Păstorul sau responsabilul bisericii poate pregăti un studiu biblic
pe o anumită temă în biserică, pentru edifiContinuare...

care sau corectarea unor probleme. Poate se
dorește o perioadă de rugăciune și post pentru
revigorarea bisericii. Asta nu înseamnă că
biserica respectivă va neglija automat celelalte domenii spirituale. Dacă totuși acest
lucru se întâmplă, este clar că mai devreme
sau mai târziu Biserica va avea de suferit.
O biserică dezechilibrată din punctul de
vedere menționat mai sus se aseamănă cu un
pom care are o ramură sau două foarte dezvoltate, iar celelalte pipernicite sau inexistente.
Cum arată o grădină alcătuită din astfel de
pomi? Ce satisfacție îi oferă o astfel de grădină
Stăpânului ei?

2. Dezechilibrul dintre
mădulare
Un dezechilibru evident în prea multe
din bisericile noastre este între credincioșii
care compun Biserica (în termenii metaforei
Trupului lui Hristos –mădulare). Sunt multe
diferențe între noi, unele nefiind neapărat
de condamnat, ca de exemplu: pregătirea
intelectuală, clasa socială, naționalitatea,
starea materială, educația, vârsta, temperamentul, personalitatea. Există însă un dezechilibru păgubitor între mădularele Bisericii,
în cel puțin trei domenii: al funcționalității,
al imaginii și al relațiilor. Toate trei le găsim
în pasajul din 1 Corinteni 12.
În privința funcționalității, Biblia
afirmă că nu există în Trupul lui Hristos
mădulare în plus sau fără un rol anume
(v.14-22). Ce trist este să vezi, însă, biserici
pline de oameni care nu fac nimic și care depind nepermis de mult de câteva persoane
mai înzestrate (păstori, oratori, cântăreți,
prooroci, finanțatori). Cred că nu este doar
vina acestor oameni că stau degeaba, ci și a
noastră, a lucrătorilor care ar trebui să-i formăm (creștem, desăvârșim) pentru niște scopuri precise: maturizare în Hristos și slujire
(Efeseni 4:11-12).
În ce privește imaginea, Pavel ne spune
că noi, ca și ființe umane și inteligente, interesați să arătăm bine per ansamblu, lucrăm la
înfrumusețarea părților mai puțin frumoase
ale corpului nostru, nu la cele înzestrate deja cu
frumusețe (v.23-25). Atunci, de ce procedăm
invers în Trupul lui Hristos? De ce suntem
preocupați ca tot cei „frumoși” să arate mai
bine sau să fie promovați, iar cei nebăgați
în seamă și șterși devin tot mai anonimi?
N-ar fi cazul să mai luăm câte o „podoabă”
(costum, rochie, bani, slujbă, activitate) de
la noi cei mai bogați sau „arătoși” și să le
punem pe cei mai săraci sau simpli???
Doamne, deschide-ne ochii să
vedem cum vezi Tu!
Vorbind despre relații, cineva spunea
că nouă ne este mult mai ușor să suferim cu
cel ce suferă, decât să ne bucurăm cu cel ce se

bucură (așa cum ne sfătuiește Pavel în v.26).
Acest lucru denotă egoism și invidie, lucruri
care n-ar trebui să caracterizeze relațiile dintre
credincioșii lui Hristos. O altă unealtă perfidă
prin care diavolul ne ține la distanță pe unii
de alții este indiferența. Suntem atât de nepăsători la durerile, problemele, bucuriile sau
frământările fraților de lângă noi, încât ar
trebui să ne punem serios întrebarea dacă
chiar aparținem aceluiași Trup. Pe drumul
suferinței de la Ierusalim la Ierihon a trebuit
să treacă samariteanul milos, pentru ca omul
căzut între tâlhari să nu moară în drum. Până
la urmă nu tâlharii l-ar fi ucis, ci indiferența
levitului și a preotului, grăbiți să ajungă la
slujbă. Doamne, dă-ne inima și compasiunea Samariteanului!

3. Dezechilibrul dintre
conducere și popor
Acest dezechilibru nu ar trebui să apară
din existența pur și simplu a conducătorilor,
deoarece Dumnezeu a rânduit și autorizat
astfel de persoane să stea în fruntea poporului
(1 Cor.12:28, Efes.4:11). Când apare totuși
ruptura dintre conducere și popor? Ca să
putem răspunde la această întrebare, va trebui să înțelegem atât rolul nostru, a celor care
stăm în fața poporului, cât și a celor ce stau
pe bănci, în adunare. Noi, lucrătorii, nu suntem chemați doar să conducem slujbe, să
predicăm sau să efectuăm acte de cult, ci să
desăvârșim sfinții din adunare și să zidim
trupul lui Hristos (Efes. 4:11-12). Viziunea
noastră trebuie să coincidă cu a apostolului
Pavel: toți credincioșii din adunare trebuie
să ajungă la unirea credinței și a cunoștinței
lui Hristos, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos (v.13).
Ce misiune înălțătoare și plină de răspundere!
E clar că o astfel de responsabilitate ne obligă
la lepădare de sine, dragoste necondiționată,
dăruire, sacrificiu. Atunci când nu avem o viziune biblică asupra adunării, când ne promovăm pe noi, familiile sau prietenii noștri
în fața poporului, când suntem rupți de realitățile și nevoile oamenilor, când avem o
atitudine indiferentă sau chiar sfidătoare față
de cei „de jos”, să nu ne așteptăm la armonie
în biserică, ci la altceva (Osea 8:7).
Pe de altă parte, noi cei din popor, care
beneficiem de învățătură, hrană, tratament și
consiliere spirituală, ar trebui să ascultăm de mai
marii noștri și să le fim supuși (Evrei 13:17), să
lăsăm învățăturile începătoare ale lui Hristos
și să mergem spre cele desăvârșite (Evrei 6:1).
Ar trebui să înțelegem chemarea pe care
Hristos ne-o face nu doar la mântuire, ci și
la slujire și să dorim să ne punem talantul
(sau talanții primiți) în negoț. Doamne,
ajută-ne!
(continuare în pag. 14)

