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Ereziile pot fi în diferite domenii teologice și toate sunt dăunătoare, fie că aduc
ofensă persoanei Domnului Isus Hristos, fie că „schimbă în desfrânare harul
lui Dumnezeu” (Iuda 1:4). Nu putem
să fim de acord și în părtășie cu „toți cei
ce cheamă numele Domnului în vreun
loc” decât dacă „au fost sfințiți” și au
înțeles că au fost „chemați să fie sfinți”,
așa cum scria Pavel în introducerea
uneia din scrisorile sale (1 Cor. 1:2).
Ceea ce afirmă în Filipeni 3:16: „În lucrurile în care am ajuns de aceeași
părere, să umblăm la fel” nu justifică
coabitările spirituale, pentru că el nu
recomandă aici „unitate în diversitate”
ca fiecare să rămână cu părerea lui, ci
dorința profundă de a face „un singur
lucru”. Care este acel unic scop enunțat
de apostol? Pasiunea totală de a-L cunoaște pe Domnul Isus și unirea cu El
în moarte și înviere, și numai cu condiția
acestui gând însuflețitor de viață sfântă
se acceptă diferențele de creștere spirituală, nu dogmele sau „libertățile” tuturor (Filipeni 3:10-15). El nu este aici
ecumenic și fără principii, căci în același capitol, Filipeni 3, el scrie de unii care
sunt „vrăjmași ai crucii lui Hristos”,
cruce prin care, spunea același Pavel,
„lumea este răstignită față de mine
și eu față de lume”, (Galateni 6:14)
ceea ce înseamnă separare. În raport
cu „oamenii care se gândesc la lucrurile de pe pământ” el a scris: „Păziți-vă
de câinii aceia; păziți-vă de lucrătorii
aceia răi; păziți-vă de scrijilații aceia”
(Filipeni 2:2). Nu-i încadrez pe toți față
de care vă recomand să aveți rețineri
în toate aceste epitete grave, dar vă rog
să faceți cercetările care se impun pentru ca învățătura care se oferă poporului
și companiile care se permit să favorizeze mântuirea în siguranță. Apostolul
Pavel era foarte concret când scria despre unii membri ai adunării din Corint,
care își ziceau „frate” sau „soră”, dar se
complăceau în păcat. El scria întregii
comuntăți frățești, că până la dorința și
efortul total de schimbare, să se separe
de acele persoane viciate: „să n-aveți
niciun fel de legături... cu un astfel de
om nu trebuie nici să mâncați” (1 Corinteni 5:11). Dacă un evreu se întorcea
la Lege, Pavel îl socotea „despărțit de
Hristos” (Galateni 5:4), dar dacă pe unii
îi „desparte pofta de Hristos... și își
calcă credința dintâi” (1 Tim. 5:11-12),
„ce legătură este între neprihănire și
fărădelege?” (2 Corinteni 2:14).
Iar Ioan, apostolul „iubirii”, cum

este numit, uneori pentru a justifica
un fel de dragoste fără gelozia divină,
scria și el că pe motive de diferențe doctrinare asociate cu o viață afectată de
păcat să se practice o separare totală:
„Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce
învățătura aceasta, să nu-l primiți în
casă și să nu-i ziceți: «Bun venit!» Căci
cine-i zice «Bun venit!» se face părtaș
faptelor lui rele” (1 Ioan 1:10-11).

Concluzii
În contextul relativismului religios
postmodern și al lipsei de evlavie, în
bătălia dintre adevăr și eroare, nevoia
de separare devine imperativă. Metoda
indicată întâi este păstrarea purității
adunării printr-o păstorire activă și
eficientă, „pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire,
pentru zidirea trupului lui Hristos,
ca să nu mai fim copii plutind încoace
și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin
șiretenia lor în mijloacele de amăgire;
ci, credincioși adevărului, în dragoste,
să creștem în toate privințele, ca să
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
Din El, tot trupul bine închegat și
strâns legat, prin ceea ce dă fiecare
încheietură, își primește creșterea,
potrivit cu lucrarea fiecărei părți în
măsura ei și se zidește în dragoste”
(Efeseni 4:12-14). Această definire a
relațiilor și funcțiilor structurale din
Biserică explică, prin exemplul trupului uman, necesitatea unității lucrative
în procesul mântuirii. Expresiile: „bine
închegat, strâns legat, în dragoste”
sunt referiri concrete puternice despre
nevoia de cooperare apropiată dintre
diferite segmente de lucrare sfântă,
dar numai în condiția când relațiile
decurg „din El”, din Domnul care este
„Capul”, El alimentează și coordonează
această unitate. Recomandarea apostolului era: „căutați să păstrați unirea
Duhului prin legătura păcii” (Efes. 4:3).
„Este un singur trup” în care îngăduința
trebuie să fie în dragoste, ca și în plan
fizic. Dacă un organ sau anumite celule
din trup sunt afectate, se încearcă tratarea, odată cu dezvoltarea și întreținerea.
Dar dacă tratarea nu mai este posibilă,
se impune extirparea celulelor afectate
sau amputarea unui organ pentru a salva
trupul. Deci separarea în trup nu este
un moft, nici nu poate fi susținută de
vreo simpatie sau antipatie personală.
Excluderea din trup trebuie să aibă loc
numai atunci când nu mai este viață în
acea parte a trupului și, mai mult, când

este în pericol sănătatea și funcționalitatea altor părți ale trupului. Aceasta
înseamnă că relația cu un credincios,
cu un grup religios, trebuie întreruptă
atunci când relația lor cu Domnul nu mai
există în mod real și unirea cu astfel
de persoane periclitează însăși relația
noastră cu Hristos. Însă numai în condiția lepădării se impune ca nici rugăciunea să nu mai tangențieze acele
suflete, lepădare ce s-ar putea dovedi
numai prin refuzul lor total de pocăință,
conform Evrei 6:1-8. În rest, separarea
trebuie să fie fără abandonare totală,
astfel ca în cazul refacerii unirii lor cu
Hristos, la care putem contribui și noi
dacă ne ascultă, să putem să ne arătăm
„iarăși dragostea” (2 Corinteni 2:8).
Aceasta se referă, în primul rând, la
cazuri particulare din interiorul unei
adunări, dar principiul este valabil și
la alte nivele sau relații întrerupte pe
motiv de separare spirituală, pentru a
evita proliferarea păcatului. În mod
natural, ființele create de Dumnezeu
au dorința de comuniune și, în final,
aceasta se va realiza la nivel cosmic,
atunci când „Dumnezeu va fi totul în
toți” (1 Corinteni 15:28). Însă din acea
relație perfectă vor lipsi toți cei care
s-au îndepărtat și nu vor să se apropie
de Dumnezeu, în dragoste, cu „toată
inima, tot sufletul și toată puterea”
(Marcu 12:30).
Întotdeauna, în abordarea și practica separării spirituale, trebuie să fim
„cu ochii la Domnul” pentru a nu fi
separați de El și dacă, rămânând lipiți
de El cu toată ființa, ne îndepărtăm din
oficiu de alții, o astfel de separare este
corectă și benefică.

„Depărtează-te
de fărădelege

Cu vipera, de la ucigaș la zeu

S

-a apărat singur, dar foarte convingător. Atât de convingător, încât ar
fi putut fi liber. Iar cei în fața cărora se apăra de acuzațiile iudeilor, conaționalii lui, nu erau oricine. Printre ei era procuratorul Festus, împăratul Irod Agripa II și sora acestuia, Berenice, personaj extrem de influent pe
lângă împărat.
L-au ascultat, au deliberat și-au concluzionat: „Omului acestuia i s-ar fi putut
da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar.” (Faptele ap. 26:32) Dar
Pavel s-a folosit de dreptul său de cetățean roman, cerând să fie audiat la Roma.
Regreta, oare, această hotărâre, văzând că Agripa era convins de nevinovăția
lui? Puțin probabil. Sau, mai degrabă, nu! Știa că misiunea lui era să umble,
vestind Evanghelia, și acum i se ivea ocazia să călătorească la Roma fără bilet. Și
cu escortă asigurată. Așa a început călătoria lui spre Roma, o călătorie plină de
peripeții. Dacă Luca, însoțitorul său, nu și-ar fi înțeles bine rolul de evanghelist,
ar fi scris un roman de aventuri după această călătorie. Și-ar fi fost best-seller.
Privind lucrurile în felul acesta, mă-ntreb: unde ar fi pus el punctul culminant?
Eu cred că tensiunea maximă este… Dar să vedem, pe scurt, cum se derulează
evenimentele.
Două sute șaptezeci și șase de pasageri s-au îmbarcat pentru Italia. Sau au
fost îmbarcați, pentru că unii, la fel ca Pavel, erau întemnițați. Au navigat printre
insulele grecești și au avut chiar o tentativă de oprire pentru iernat, dar și-au continuat călătoria. Apoi a venit furtuna. Dezlănțuită. Zile întregi n-au văzut soarele.
Nici stelele. Doar valuri uriașe. Și lupta lor cu furtuna. Și la urmă, naufragiul.
Dar au ajuns cu viață pe insulă. Au fost bine primiți de băștinași, care i-au
invitat încă de la sosire să se încălzească lângă focul de tabără. Aici mi-aș opri
eu lupa, augmentând detaliile. Pentru că tensiunea crește, oricum. Pavel adună
un braț de mărăcini pentru foc, și cei din jur văd cu groază cum dintre uscături
iese, atrasă de căldură, o viperă, care se lipește de mâna lui. Aici ar fi putut să fie
deznodământul. Dar n-a fost.
Raționamentul privitorilor îngroziți era acesta: „omul acesta trebuie să fie
un ucigaș, din moment ce, chiar scăpat cu viață din naufragiu, „zeița dreptății” îl
urmărește, să-l omoare. Atât i-a fost.” Oare?-am spune noi. Dar și Pavel, care
știa unde l-a trimis Dumnezeu. Și, sigur pe sine, cu siguranța pe care i-o da Cel
în care și-a pus încrederea, a scuturat vipera în foc.
Privitorii așteptau să vadă rezultatul mușcăturii și, pentru că nu se întâmpla
nimic, au schimbat „încadrarea” apostolului: e un zeu! Hotărâți-vă, oameni buni!
E un ucigaș sau un zeu? Nu e nici una nici alta. E omul lui Dumnezeu. Un om
căruia Dumnezeu i-a vorbit și l-a asigurat că va scăpa cu viață. Un om cu care
Dumnezeu avea de lucrat. Și, cu un astfel de statut, circumstanțele potrivnice
nu-l pot afecta.
Ai un drum trasat de Dumnezeu? Ai o țintă pe care El ți-a propus-o? Atunci,
călătorie plăcută!
Furtuni? Fii liniștit! Naufragii? Ești în siguranță! Vipere? Puterea lui Dumnezeu
se va vedea în tine, iar cei care te cred un ticălos vor vedea că ești copilul lui
Dumnezeu. Luminos.
SIMION FELIX MARȚIAN

și nu lăsa
nedreptatea
să locuiască
în cortul tău.”
(Iov 11.4)

„Iată semnele care vor
însoți pe cei ce vor crede:
în Numele Meu vor scoate
draci; vor vorbi în limbi
noi; vor lua în mână șerpi;
dacă vor bea ceva de
moarte, nu-i va vătăma;
își vor pune mâinile peste
bolnavi, și bolnavii se vor
însănătoși.”
(Marcu 16.17-18)

Mă iartă, Tată...
Mă iartă, Tată, pentru iarna care
S-a cuibărit adânc în pieptul meu.
Mă iartă pentru plâns, îngrijorare
Și pentru drumul ce îmi pare greu.
Mă iartă, Tată, pentru ruga stinsă
Ce-i doar o șoaptă și-i așa de rară.
Mă iartă pentru lacrima prelinsă
Când valuri bat și vânturi mă-nfioară.
Mă iartă, Doamne, pentru nepăsarea
Ce uneori în cugetu se ascunde.
Mă iartă pentru pasul și umblarea
Ce-au rătăcit cândva către... niciunde.
Te rog acum, în ceas de cercetare
Alungă iarna din inima mea.
Mi-e dor de primăvară și culoare
Și-așa de dor, Isus, de pacea Ta!
MARIA LUCA

Cugetări despre
BIRUINȚĂ
„Dreapta Domnului se înalță;
dreapta Domnului câștigă biruința!”
(Psalmul 118.16)
***
„În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”
(Ioan 16.33)
***
„Totuși, în toate aceste lucruri, noi
suntem mai mult decât biruitori, prin
Acela care ne-a iubit.” (Romani 8.37)
***
„Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!.”
(1 Cor. 15.57)
***
„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne poartă totdeauna cu carul Lui
de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma
cunoștinței Lui.”
(2 Cor. 2.14)
***
Biruința nu este a celor ce vorbesc
multe, ci a celor ce fac multe.
Ioan Gură de Aur
***
Dacă Dumnezeu nu ne-ar ajuta, nu
numai că n-am putea birui, dar n-am
putea nici să luptăm.
Fericitul Augustin
***
Nu există vrăjmaș mai mare pentru om
decât el însuși.
Marcu Ascetul
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