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Separarea spirituală

N

Pastor IOSIF ANCA
Biserica Penticostală BETEL, Arad

evoia de separare a apărut deodată
cu păcatul; a fost mereu necesară
în istoria umană tot pe motive de
păcat și se va finaliza cu separarea veșnică
de tot ceea ce a fost atins de păcat și nu a
putut fi recuperat și înnoit. Această afirmație este susținută de principiile sfinte,
enunțate de Dumnezeu și exemplificată
de multe atitudini luate în mod unilateral
sau bilateral, de părțile rămase de o parte
sau alta a liniei care separă ceea ce este
sacru de ceea ce este profan.

Istoria separărilor, de la Eden
la Ierusalimul de sus

„Domnul Dumnezeu a
zis: „Iată că omul a
ajuns ca unul din Noi,
cunoscând binele și
răul. Să-l împiedicăm,
dar, acum, ca nu
cumva să-și întindă
mâna, să ia și din
pomul vieții, să
mănânce din el și
să trăiască în veci.”
(Geneza 3.22)

Separarea a fost remarcată prima
dată în Grădina Edenului - linie avertizatoare în jurul pomului interzis, iar
atunci când protopărinții noștri n-au respectat principiul separării, pentru că păcatul deja
exista, a urmat separarea prin ascunderea lor
și apoi prin alungarea lor în afara grădinii (Geneza 3). Oamenii însă n-au fost abandonați, ci
le-au fost date indicații cum să se apropie de
Dumnezeu în vederea reunificării. Astfel, jertfele intermediau în mod provizoriu și simbolic
refacerea unității pierdute prin păcat.
Fiindcă păcatul s-a extins aproape
fără limite pe pământ, Dumnezeu a recurs la alt mod de separare, prin păstrarea în corabie a familiei omului neprihănit (Geneza 6-7). Lucrurile s-au repetat
după potop, păcatul fiind, generație după generație, fructul interzis, dar dorit de umanitate și, pentru a nu lua amploare, Dumnezeu
a mai făcut o separare pe națiuni, la Turnul
Babel (Geneza 11). Și-a continuat însă și separarea la nivel familial, familiile patriarhilor
fiind cunoscute prin neidentificarea lor cu popoarele în mijlocul cărora locuiau (Gen. 12-50).
Odată constituită într-un popor și ajunsă
pe un pământ străin, familia lui Iacov a intrat în
dizgrația populației autohtone. Venise vremea
unei separări majore, când poporul evreu a
fost dus mai întâi în pustie, pentru a primi
Legea, care avea să contribuie semnificativ la
separarea de toate celelalte națiuni, chiar și
atunci când nu a înțeles principiul separării
și a ajuns, drept pedeapsă, să fie dispersat
printre neamuri, evreii fiind „un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite”
(Estera 3:8).
În perioada judecătorilor și după aceea,
în timpul monarhiei, triburile lui Israel n-au
practicat întotdeauna principiul separării spirituale. Dumnezeu nu le-a interzis să aibă legă-

turi economice cu popoarele din jur, căci chiar
Templul de la Ierusalim a fost construit în
urma relațiilor economice și de bună vecinătate cu Hiram, împăratul Tirului (2 Cronici 2).
Aceasta însă a fost cu totul altceva, față de căsătoria de mai târziu a lui Ahab cu Izabela,
unire prin care a fost afectată religia Israelului.
Unirea spirituală a evreilor pe fond marital
a fost întotdeauna dăunătoare sfinților, așa
cum era specificat în Lege (Deuteronom 7:3-4)
și dovedit în cazul lui Solomon, care n-a învățat
din cele întâmplate în pustie (Numeri 25) și
după intrarea în Canaan (Judecători 3:1-6).
Separarea s-a impus și în granițele poporului
lui Dumnezeu, atunci când exista riscul coruperii generale. Cei dintâi responsabili de păstrarea sacralității, cu riscul separării chiar cu
pierderi materiale, au fost leviții și preoții.
În vremea apostaziei lui Ieroboam nu s-a
mai permis triburilor din nord să meargă la
Templu. „Preoții și leviții, care se aflau în tot
Israelul, și-au părăsit locuințele... și-au părăsit
ținuturile și moșiile și au venit în Iuda și la
Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au
împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți
ai Domnului... Aceia din toate semințiile lui
Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, au urmat pe leviți
la Ierusalim, ca să jertfească Domnului, Dumnezeului părinților lor” (2 Cronici 11:13).
Nici acțiunile limitate între cei credincioși și cei
apostați nu au fost legiferate de Dumnezeu.
Cazul mustrării lui Iosafat și pagubele maritime
care au rezultat din relația cu Ahazia sau cerința de separare a mercenarilor din Israel de
armata lui Amația, sunt alte dovezi de impunere
divină a separării (2 Cronici 20:35-37; 25:6-8).
Încuscrirea lui Iosafat cu Ahab, după ce
părinții lor, de la separarea dintre Ieroboam și
Roboam nu mai colaboraseră, părea o reconciliere binevenită între triburile lui Israel, dar
s-a dovedit a fi fatală. În timp ce Iosafat a ajuns
„la cea mai înaltă treaptă de mărire” (2 Cronici 17:6), căci avea – din două seminții și ce
se mai alipise pe parcurs la ele – o armată de
peste un milion de soldați, pe când Ahab, contemporanul lui, din zece seminții dispunea
doar de șapte mii de soldați. Iosafat a implementat în țară un sistem educațional și juridic
pe principiile Torei (2 Cronici 19). Dar în urma
încuscririi cu Ahab – nu doar că el și-a pierdut
casa, rămânându-i un singur fiu prin pronia
divină, dar toată țara a avut de suferit, în special cei din generația următoare, care ar fi voit
să păstreze credința sfântă.
După robia asiriană și în special cea babiloneană, odată ce Dumnezeu, în îndurarea
Continuare...

creștină, este numărul mare de grupuri
etnice neatinse cu Evanghelia. Am fost
bucuroși să vedem că există, pe plan etiopian, o intensă preocupare pentru misiunea transculturală internă, dar și că implicarea străinilor este dorită și apreciată.
Marius Bîrte, misionarul nostru are viză
ca misionar și, deși este de vreo 6 luni
în această țară se descurcă uimitor de
bine în amharic, limba majoritară. Am
vizitat și slujit, duminica, în două biserici penticostale prin Rick Cuningham,
mesajele acestuia fiind bine receptate.
La biserica de care aparține misionarul
nostru am fost și la programul de marțea
seara, ocazie cu care am slujit, din Cuvânt, Nicu Cotleț și subsemnatul.
Serviciile divine africane de orientare
penticostală sunt, evident, diferite de
modelul românesc, având mult stil și
dinamism, cu mișcări și cu strigăte de
la amvon, dar am constatat bucuria sinceră a fraților noștri când li s-a predicat
despre Isus și, mai ales, despre Duhul
Sfânt! Am fost bucuroși să aflăm că pastorul local și un coleg al lui Marius (traducătorul din limba engleză în amharic),
și nu numai aceștia, erau deosebit de
mulțumitori pentru misionarul nostru,
pe care au început să-l și implice în slujbe
ale bisericii și în evanghelizări, în această
perioadă în care scopul principal al acestuia este studierea limbii și a culturii.
Și aici am ținut să ne întâlnim cu toți
liderii cu care Marius era în legătură,
și să-i facilităm acestuia și contacte cu
lideri noi, inclusiv cu președintele AoG
Etiopia și cu liderul AoG USA pentru
5 (cinci) țări din Africa de Est, „Cornul
Africii”, director al Institutului Biblic
Etiopian AoG, prin relațiile excelente
realizate de pastorul-misionar Cunningham, coordonatorul „expediției”. Cu

liderii etiopieni am avut un frumos
schimb de experiență, inclusiv cu liderul
de misiune care participase în România
la o conferință RoMisCon, încercând să
definim cât mai bine modul în care urmează să lucreze misionarul nostru pe
viitor, dar identificând și modalități concrete de cooperare și pe alte planuri,
pe viitor, aspecte la care pastorul Nicu
Cotleț a venit cu propuneri concrete.
Pe scurt, am realizat că Marius Bîrte
progresează din plin, fiind bine primit
și apreciat de către toți cei pe care i-am
cunoscut. Trebuie să mai menționăm că
liderii contactați au fost uimiți să vadă
interesul cu care Marius Bîrte a fost tratat prin vizita noastră, „personalități” din
zone oarecum diferite de lucrare creștină: misiune internațională, plantare de
biserici și educație școlară și... televiziune creștină!
În ceea ce o privește pe Luminița
Prisecaru, ea a venit în capitală din sudul Etiopiei, unde lucrează la traducerea Bibliei în parteneriat cu organizația
Wycliffe, călătoria necesitând, doar un
drum, aproape o zi întreagă. Împreună
cu aceasta și cu Marius, am vizitat sediul
misiunii Wycliffe de traducere a Bibliei
pentru etniile și grupurile defavorizate
din Etiopia. Misionara noastră, aflată

de peste 6 ani în lucrare, este lideră a
unui grup de 4 etiopieni care lucrează
la traducerea Noului Testament în limba
Ale, o colectivitate de 78.000 de oameni.
Am avut ocazia să vizualizăm „arborele
etniilor etiopiene care au nevoie de traducerea Bibliei”, în care Luminița, care
vorbeste limba amharic foarte fluent,
identificase cu ani în urmă dialectul Ale
căruia i s-a și dedicat, iar Marius rămâne,
încă, în căutare. Am fost bucuroși să întâlnim lideri și misionari traducători
din diferite părți ale pământului, printre
care și un român, Petru Pașcalău, frate
baptist, care coordonează un mic grup
de misionari etiopieni care traduc Biblia
în limbajul semnelor pentru surdomuți.
În părtășiile avute cu misionara noastră,
aceasta a avut ocazia să ne împărtășească
și dificultățile cu care se confruntă, în
contextul unei secete istorice care face
ca animalele să moară pe capete, criza
afectând negativ și activitatea de traducere... Am facilitat și pentru Luminița
anumite conexiuni cu lideri ai AoG din
Etiopia pentru a i se putea acorda suportul și susținerea de care ar putea avea
nevoie. Rugăciunile pentru misionara
noastră, sfaturile care i-au fost date, au
constituit, ca și în cazul celorlalți misionari APME vizitați, credem, un important
suport pentru mersul acestora înainte
în lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Îl slăvim pe Domnul Secerișului
pentru implicarea tot mai susținută a
evanghelicilor români în Misiunea Mondială. Știind că doar atunci când Evanghelia va câștiga reprezentanți din toate
„neamurile”, din toate grupurile etnolingvistice de pe Terra, Mântuitorul, Domnul și Mirele nostru drag va reveni! Să
așteptăm și să grăbim îndeplinirea „fericitei noastre nădejdi” implicându-ne cât
mai mulți, cât mai repede și cât mai susținut, în Marea Trimitere, pornind din
România și „până la marginile pământului”! Așa să fie!
Grupul de români (pastori si misionari)
împreună cu directorul de misiune pe
Etiopia (foto sus). Instantaneu dintr-o
biserică penticostală etiopiană (foto jos).
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