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Predicarea Expozitivã

Locul de început este începutul lui Dumnezeu cu noi—vorbirea Lui cãtre noi. Acesta este
modul prin care a venit sãnãtatea noastrã spiritualã, ºi acesta este modul prin care va veni sãnãtatea
spiritualã a bisericii de asemeni. Foarte important pentru fiecare persoanã implicatã în activitãþi de
conducere în bisericã, ºi în mod special pentru pastorul bisericii, este devotamentul pentru
predicarea expozitivã, una din cele mai vechi metode de predicare. Acesta este modul de predicare
al cãrui scop este sã expunã ceea ce este relatat într-un anumit pasaj din Scripturã, explicându-i cu
atenþie înþelesul acestuia ºi aplicându-l congregaþiei (vezi Neemia 8:8). Sunt, bineînþeles, multe alte
metode de predicare. Predicile tematice, de exemplu, adunã toatã învãþãtura Scripturii cu privire la
un singur subiect, cum ar fi rugãciunea, sau dãrnicia. Predicarea biograficã ia viaþa unui anumit
personaj din Biblie ºi îl descrie ca o expunere a harului lui Dumnezeu ºi ca un exemplu de speranþã
ºi credincioºie. Dar predicarea expozitivã reprezintã altceva—o explicaþie ºi o aplicaþie a unei
anumite pãrþi a Cuvântului lui Dumnezeu.

Predicarea expozitivã presupune o credinþã în autoritatea Scripturii, dar mai este ceva. Un
devotament pentru predicarea expozitivã reprezintã un devotament pentru ascultarea Cuvântului lui
Dumnezeu. Aºa cum profeþilor Vechiului Testament ºi apostolilor Noului Testament nu le-a fost
datã doar o însãrcinare de a merge ºi a vorbi, ci au avut un anume mesaj, astfel predicatorii de astãzi
au autoritatea sã vorbeascã de la Dumnezeu numai atât timp cât ei vorbesc cuvintele Lui. De aceea
autoritatea predicatorului expozitiv începe ºi se terminã cu Scriptura. Uneori oamenii pot încurca
predicarea expozitivã cu stilul unui predicator expozitiv favorit, dar aceasta nu este fundamental o
problemã de stil. Aºa cum alþii au observat, predicarea expozitivã nu reprezintã în final aºa de mult
cum spunem ceea ce spunem, ci cum decidem ce sã spunem. Ea nu este evidenþiatã de un anumit
format, ci de un conþinut biblic.

Cineva ar putea accepta fericit autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu ºi ar putea chiar sã-ºi
declare credinþa în infailibilitatea Bibliei; totuºi dacã acea persoanã în practicã (chiar dacã
intenþionat sau nu) nu predicã expozitiv, niciodatã nu va predica mai mult decât ceea ce ºtie deja.
Un predicator poate lua o parte a Scripturii ºi poate predica congregaþiei o topicã care este
importantã, dar fãrã a predica esenþa acelui pasaj. Când se întâmplã un astfel de lucru, predicatorul
ºi congregaþia doar aud din Scripturã ceea ce ei deja ºtiu.

În contrast, când predicãm dintr-un pasaj din Scripturã în context, expozitiv—fãcând din
esenþa pasajului esenþa mesajului—auzim de la Dumnezeu lucruri pe care nu am intenþionat sã le
auzim când am început. De la chemarea iniþialã la pocãinþã pânã la domeniul din viaþa noastrã cu
privire la care Duhul ne-a mustrat cel mai recent, toatã mântuirea noastrã constã în auzirea lui
Dumnezeu în moduri în care, înainte de a-L auzi, niciodatã nu am fi crezut cã-L putem auzi.
Aceastã, foarte practicã, supunere în faþa Cuvântului lui Dumnezeu trebuie sã fie evidentã în
lucrarea unui predicator. Nu faceþi aici nici o greºealã: în final este responsabilitatea bisericii sã se
asigure cã este aºa. (Mãrturisiþi responsabilitatea pe care Isus o dã congregaþiei în Matei 18, sau
Pavel în II Timotei 4.) O bisericã nu trebuie sã încarce niciodatã o persoanã cu responsabilitatea
supravegherii spirituale a turmei dacã în practicã, acea persoanã, nu aratã un angajament în a asculta
ºi a învãþa pe alþii Cuvântul lui Dumnezeu. O astfel de practicã va împiedica inevitabil creºterea
bisericii, încurajând-o sã creascã doar pânã la nivelul pastorului. Într-un asemenea caz, biserica se
va conforma încet minþii lui, ºi nu lui Dumnezeu.

Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au fost creaþi prin Cuvântul lui Dumnezeu. De la creaþie
în Geneza 1 pânã la chemarea lui Avram în Geneza 12, de la viziunea vãii oaselor uscate în
Ezechiel 37 pânã la venirea Cuvântului viu, Dumnezeu întotdeauna ºi-a creat oamenii prin Cuvântul
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Sãu. Aºa cum Pavel scrie în Romani, “credinþa vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui
Hristos” (10:17). Sau, aºa cum Pavel a scris corintenilor, “Cãci întrucât lumea, cu înþelepciunea ei,
n-a cunoscut pe Dumnezeu în înþelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a gãsit cu cale sã mântuiascã
pe credincioºi prin nebunia propovãduirii crucii” (I Cor. 1:21).

Predicarea expozitivã sãnãtoasã este de multe ori izvorul creºterii în bisericã. În experienþa
lui Martin Luther, o asemenea atenþie sporitã acordatã Cuvântului lui Dumnezeu a fost începutul
reformei. Noi, de asemeni, trebuie sã fim devotaþi în a fi biserici reformate în concordanþã cu
Cuvântul lui Dumnezeu.

Odatã, când am predat un seminar de o zi despre puritanism la o bisericã din Londra, am
menþionat cã predicile puritane erau câteodatã lungi de douã ore. Atunci, o persoanã a bolborosit
audibil, ºi a întrebat, “Cât timp a lãsat acest lucru închinãrii?” Presupunerea era cã în acest caz
cuvântul lui Dumnezeu predicat nu constituie închinare. Am rãspuns cã mulþi creºtini protestanþi
englezi ar fi considerat auzirea cuvântului lui Dumnezeu pe limba lor ºi rãspunsul în vieþile lor cu
privire la acesta, partea esenþialã a închinãrii lor. Faptul cã au avut timp sã cânte împreunã ar fi fost
o grijã comparativ micã.

Bisericile noastre trebuie sã redobândeascã centralitatea Cuvântului faþã de închinare.
Auzind cuvântul lui Dumnezeu ºi rãspunzându-i poate include laudã ºi mulþumire, mãrturisire ºi
proclamare, ºi fiecare din acestea se pot regãsi în cântare, dar nu este obligatoriu sã fie aºa. O
bisericã bazatã pe muzicã—de  orice gen—este o bisericã construitã pe nisip. Predicarea este
componenta fundamentalã a pãstoririi. Rugaþi-vã pentru pastorul vostru, ca sã se dedice riguros
studiului Scripturii, cu atenþie ºi seriozitate, ºi ca Dumnezeu sã-l cãlãuzeascã în înþelegerea
Cuvântului, în aplicarea acestuia în propria-i viaþã ºi în bisericã (vezi Luca 24:27; Fapte 6:4; Efeseni
6:19-20). Dacã eºti pastor roagã-te cu privire la aceste lucruri pentru tine. Roagã-te de asemeni ºi
pentru alþii care predicã ºi învaþã pe alþii Cuvântul lui Dumnezeu. În final, roagã-te ca bisericile
noastre sã aibã devotament în auzirea Cuvântului lui Dumnezeu predicat expozitiv, astfel ordinea de
zi a fiecãrei biserici sã fie într-o continuã, crescândã formare de cãtre ordinea de zi a lui Dumnezeu
în Scripturã. Devotamentul pentru predicarea expozitivã este o caracteristicã a unei biserici
sãnãtoase.
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Teologia Biblicã

Predicarea expozitivã este importantã pentru sãnãtatea unei biserici. Dar fiecare metodã,
oricât de bunã, este deschisã abuzului, ºi de aceea trebuie sã fie deschisã testãrii. În bisericile
noastre, grija noastrã ar trebui sã nu fie numai de cum suntem învãþaþi, dar ºi de ceea ce suntem
învãþaþi. Ar trebui sã apreciem sãnãtatea, în special în înþelegerea noastrã pentru Dumnezeul Bibliei
ºi a cãilor lui pentru noi.

În epistolele lui Pavel cãtre Timotei ºi Tit, "sãnãtos" înseamnã demn de încredere, corect sau
credincios. La origine, este o imagine din lumea medicalã însemnând în totalitate sau sãnãtos. Citim
în I Timotei 1 cã învãþãtura sãnãtoasã este datã de evanghelie ºi este contrariul nelegiuirii ºi a
pãcatului. Chiar mai clar, în I Timotei 6:3, Pavel descrie contrastul dintre "falsele doctrine" ºi
"cuvintele sãnãtoase ale Domnului nostru Isus Hristos ºi … învãþãtura dumnezeiascã". Aºa cã în a
II-a scrisoare cãtre Timotei, Pavel îl îndeamnã pe Timotei "Dreptarul învãþãturilor sãnãtoase, pe
care le-ai auzit de la mine, þine-l cu credinþa ºi dragostea care este în Hristos Isus" (II Timotei 1:13).
Pavel îl avertizeazã pe Timotei "Cãci va veni vremea când oamenii nu vor putea sã sufere învãþãtura
sãnãtoasã; ci îi vor gâdila urechile sã audã lucruri plãcute, ºi îºi vor da învãþãtori dupã poftele lor"
(II Timotei 4:3).

Când Pavel a scris unui alt tânãr pastor, Tit, a avut temeri similare. Pe oricine va numi Tit ca
prezbiter, spune Pavel, trebuie "sã se þinã de Cuvântul adevãrat, care este potrivit cu învãþãtura,
pentru ca sã fie în stare sã sfãtuiascã în învãþãtura sãnãtoasã, ºi sã înfrunte pe potrivnici" (Tit 1:9).
Pavel îl impulsioneazã pe Tit sã mustre falºii învãþãtori "ca sã fie sãnãtoºi în credinþã" (Tit 1:13).
Pavel îl însãrcineazã pe Tit spunându-i, "tu însã, vorbeºte lucruri care se potrivesc cu învãþãtura
sãnãtoasã" (Tit 2:1).

Dacã ar fi expunem tot ceea ce constituie învãþãturã sãnãtoasã, ar fi nevoie sã reproducem
toatã Biblia. Dar în practicã, fiecare bisericã decide problemele în care: este nevoie sã fie înþelegere
completã, poate fi neînþelegere limitatã, sau poate fi libertate completã.

În biserica în care slujesc în Washington, D.C., noi cerem oricãrei persoane ce se vrea a fi un
membru sã creadã în mântuire numai prin lucrarea lui Isus Hristos. De asemeni mãrturisim aceleaºi
(sau foarte asemãnãtoare) înþelegeri ale botezului credincioºilor ºi a politicii bisericii. Uniformitatea
între aceste ultime douã aspecte nu este esenþialã pentru mântuire, însã concordanþa cu ele este de
ajutor practic ºi sãnãtos pentru viaþa bisericii.

Putem admite unele neconcordanþe asupra problemelor care nu par necesare atât pentru
mântuire cât ºi pentru viaþa practicã a bisericii. Astfel, de exemplu, chiar dacã toþi suntem de acord
cã Hristos va reveni, nu suntem surprinºi de faptul cã existã neconcordanþe cu privire la vremea
când El se va întoarce. Noi putem sã ne bucurãm de toatã libertatea în probleme care nu sunt
importante ori clare, cum ar fi corectitudinea rezistenþei armate, sau adevãratul autor al epistolei
cãtre Evrei.

În toate acestea, principiul ar trebui sã fie clar: cu cât ne apropiem mai mult de centrul
credinþei noastre, cu atât mai mult aºteptãm sã vedem unitatea noastrã exprimatã într-o înþelegere
împãrtãºitã a credinþei. Biserica primarã a luat-o astfel: în lucrurile necesare unitate, în cele
nenecesare diversitate, în toate lucrurile caritate.

Învãþãtura sãnãtoasã include un angajament clar pentru doctrinele adesea neglijate, dar clar
biblice. Dacã trebuie sã învãþãm învãþãtura sãnãtoasã a Bibliei, trebuie sã gãsim o cale sã acceptãm
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chiar ºi doctrinele ce ar putea fi greu de acceptat, sau chiar potenþial divizive, dar acestea sunt
fundamentale lucrãrii lui Dumnezeu în jurul nostru. De exemplu, doctrina biblicã a alegerii este
adesea evitatã din cauzã cã este prea complexã, sau prea confuzã. Cu toate cã, este de necontestat
faptul cã aceastã doctrinã este biblicã, ºi cã este importantã. Atât timp cât aceasta poate avea
implicaþii pe care nu le înþelegem în totalitate, nu este o problemã mãruntã faptul cã salvarea noastrã
vine în cele din urmã de la Dumnezeu decât de la noi. Alte întrebãri importante ale cãror rãspunsuri
biblice au fost neglijate:

• Oamenii sunt la origine buni sau rãi? Au ei nevoie doar de încurajare ºi respect de sine, sau
au nevoie de iertare ºi viaþã nouã?

• Ce a fãcut Isus Hristos prin moartea Sa pe cruce? A fãcut El posibilã o opþiune, sau a fost
înlocuitorul nostru?

• Ce se întâmplã când cineva devine creºtin?

• Dacã suntem creºtini, putem noi sã fim siguri cã lui Dumnezeu va continua sã îi pese de noi?
Dacã este aºa, este grija Lui permanentã bazatã pe credincioºia noastrã, sau a Lui?

Toate aceste întrebãri nu sunt doar problemele teologilor dedicaþi sau a tinerilor studenþi de
seminar. Ele sunt importante pentru fiecare creºtin. Aceia dintre noi care suntem pastori ºtim cât de
diferit am pãstori pe oameni dacã rãspunsurile noastre la oricare din aceste întrebãri s-ar schimba.
Credincioºia pentru Scripturã cere sã vorbim despre aceste idei, cu claritate si autoritate.

Înþelegerea noastrã despre ceea ce ne învaþã Biblia despre Dumnezeu este crucialã.
Dumnezeul biblic este Creator ºi Domn; ºi cu toate acestea suveranitatea Sa este negatã, chiar ºi în
bisericã. Pentru creºtinii doar cu numele, sã se împotriveascã ideii de suveranitate a lui Dumnezeu
în creaþie ºi mântuire, este o joacã cu un pãgânism pios. Mulþi creºtini vor avea întrebãri sincere
despre suveranitatea lui Dumnezeu, dar o susþinutã, tenace negare a suveranitãþii lui Dumnezeu ar
trebui sã ne îngrijoreze. Sã botezi o asemenea persoanã este ca ºi cum ai boteza o inimã care este
într-un fel necredincioasã. Sã admiþi o astfel de persoanã în frãþietate ar fi sã o tratezi ca ºi când ea
crede în Dumnezeu, când de fapt ea nu crede.

Pe cât de periculoasã este aceastã împotrivire în orice creºtin, cu atât mai periculoasã este în
liderul congregaþiei. Sã numeºti ca lider o persoanã care pune la îndoialã suveranitatea lui
Dumnezeu ori care înþelege greºit învãþãtura biblicã în aceste probleme este ca ºi când dãm exemplu
o persoanã care nu vrea deloc sã se încreadã în Dumnezeu. O astfel de numire poate obstrucþiona
creºterea spiritualã a bisericii.

De prea multe ori astãzi cultura noastrã ne încurajeazã sã transformãm evanghelizarea în
publicitate ºi explicã lucrarea Duhului în termeni de marketing. Dumnezeu însuºi este de multe ori
remodelat dupã imaginea omului. În astfel de timpuri, o bisericã sãnãtoasã trebuie sã aibã special
grijã sã se roage pentru lideri care au o pricepere biblicã ºi experimentatã a suveranitãþii lui
Dumnezeu ºi devotament pentru învãþãtura sãnãtoasã, în toatã gloria ei biblicã. O bisericã sãnãtoasã
este caracterizatã de o predicare expozitivã ºi de o teologie biblicã.
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Înþelegerea Biblicã a Veºtii Bune

Este deosebit de important sã avem o teologie biblicã într-o zonã specificã a vieþii
bisericii—înþelegerea noastrã pentru Vestea Bunã a lui Isus Hristos—Evanghelia. Evanghelia este
inima creºtinãtãþii, ºi astfel ar trebui sã fie ºi inima credinþei noastre. Noi toþi ca ºi creºtini ar trebui
sã ne rugãm pentru a ne pãsa mai mult de minunata Veste Bunã a mântuirii prin Isus Hristos decât
de orice altceva din viaþa bisericii. O bisericã sãnãtoasã este plinã de oameni care au inimã pentru
evanghelie, ºi a avea inimã pentru evanghelie înseamnã a avea o inimã pentru adevãr—pentru
prezentarea fãcutã de Dumnezeu Lui însuºi, nevoilor noastre, asigurãrii lui Hristos în ceea ce
priveºte mântuirea noastrã ºi a responsabilitãþilor noastre.

Când eu prezint cuiva evanghelia, încerc sã amintesc patru puncte—Dumnezeu, omul,
Hristos ºi rãspunsul. Am împãrtãºit eu cu aceastã persoanã adevãrul despre Dumnezeul nostru Sfânt
ºi Creator Suveran? Am explicat eu clar cã noi ca fiinþe umane suntem o mixturã stranie, creaturi
fãcute dupã imaginea lui Dumnezeu ºi totuºi cãzute, pãcãtoase ºi separate de El? Înþelege persoana
cu care vorbesc cine este Hristos—Dumnezeul om, singurul mediator între Dumnezeu ºi om,
substitutul nostru ºi Domn înviat? ªi în final, chiar dacã am împãrtãºit cu el toate acestea, înþelege
el cã trebuie sã rãspundã evangheliei, cã trebuie sã creadã acest mesaj ºi sã se întoarcã de la viaþa sa
de egocentrism ºi pãcat?

A prezenta evanghelia ca ºi un aditiv care sã dea necreºtinilor ceea ce ei vor în mod normal
(bucurie, pace, fericire, împlinire, respect de sine, dragoste) este parþial adevãrat, dar numai parþial
adevãrat. Aºa cum J. I. Packer spune, “o jumãtate de adevãr ce mascheazã un adevãr întreg devine
un neadevãr total”. Fundamental, fiecare are nevoie de iertare. Avem nevoie de viaþã spiritualã. A
prezenta evanghelia mai puþin radicalã decât atât poate duce la false convertiri ºi o membralitate
lipsitã de sens din ce în ce mai mult, ambele fãcând evanghelizarea oamenilor din jurul nostru mult
mai dificilã.

Membri bisericii noastre împrãºtiaþi în case, în birouri ºi vecinãtãþi vor vedea mai mulþi
necreºtini, chiar în aceastã zi, pentru mult mai mult timp, decât vor petrece vreodatã cu creºtini
duminica. Fiecare din noi are o formidabilã veste a salvãrii în Hristos. Haideþi sã nu o schimbãm cu
altceva. ªi haideþi sã o împãrtãºim astãzi! George W. Truett, marele lider creºtin al generaþiei
trecute ºi pastor al First Baptist Church, Dallas, Texas a spus:

“Vina supremã pe care o putem aduce unei biserici…este aceea cã o bisericã este
lipsitã de pasiune ºi compasiune pentru sufletele umane. O bisericã este nimic mai mult
decât un club etic dacã compasiunea ei pentru sufletele pierdute nu dã pe deasupra ºi dacã
nu cautã sã îndrepte sufletele pierdute spre înþelegerea lui Isus Hristos.”

O bisericã sãnãtoasã cunoaºte evanghelia, ºi o împãrtãºeºte.
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Înþelegerea Biblicã a Convertirii

La primul serviciu al bisericii noastre, în 1878, am adoptat o declaraþie de credinþã. A fost o
versiune consolidatã a Mãrturiei de Credinþã de la New Hampshire din 1833. Aceastã mãrturie a
devenit baza Credinþei ºi Mesajului Baptist, adoptatã de Convenþia Baptistã de Sud în 1925 ºi din
nou, într-o versiune revizuitã ºi redusã, în 1963. În declaraþia noastrã de credinþã, Articolul VIII
spune:

Noi credem cã Pocãinþa ºi Credinþa sunt îndatoriri sacre, ºi de asemeni daruri ale harului,
elaborate în sufletele noastre de cãtre Duhul regenerant al lui Dumnezeu; prin care fiind adânc
convinºi de vina, pericolul ºi neputinþa noastrã, ºi de calea salvãrii prin Hristos, ne întoarcem spre
Dumnezeu cu cãinþã neprefãcutã, mãrturisire, ºi cerere de iertare; în acelaºi timp primindu-L din
toatã inima pe Domnul Isus Hristos ca Profet, Preot ºi Rege, ºi bazându-ne numai pe El ca singur ºi
suficient Salvator.

Observaþi cã aceastã declaraþie vorbeºte despre convertirea noastrã, întoarcerea noastrã. Noi
ne întoarcem pentru ca suntem “profund convinºi de vina noastrã, pericolul ºi neputinþa noastrã, ºi
de calea  salvãrii prin Hristos”. ªi cum se întâmplã aceastã întoarcere – care este compusã din
pocãinþã ºi credinþã? Este “elaboratã în sufletele noastre de cãtre Duhul regenerant al lui
Dumnezeu”. Declaraþia citeazã apoi douã pasaje din scripturã pentru a susþine idea: Fapte 11:18,
“Dupã ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slãvit pe Dumnezeu, ºi au zis: Dumnezeu a dat deci
ºi Neamurilor pocãinþã, ca sã aibã viaþa.” ºi Efeseni 2:8, “Cãci prin har aþi fost mântuiþi, prin
credinþã. ªi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.”

Dacã înþelegem convertirea ca fiind ceva ce realizãm prin noi înºine în loc de ceva ce
Dumnezeu face în noi, atunci o înþelegem greºit. Convertirea, cu certitudine, include acþiunile
noastre—noi trebuie sã luãm un angajament sincer, o decizie personalã lucidã. Chiar astfel,
convertirea înseamnã mult mai mult decât aceasta. Scriptura este clarã în învãþãtura cã noi nu
cãlãtorim toþi spre Dumnezeu, unii gãsind calea deja, în timp ce alþii mai cautã încã. De fapt, ea ne
prezintã pe noi ca având nevoie de schimbarea inimii, de transformarea minþii, de viaþã în duhurile
noastre. Nici unul din aceste lucruri nu le putem face noi. Noi putem face un angajament, însã
trebuie sã fim mântuiþi. Schimbarea de care are nevoie fiecare persoanã, în ciuda a ceea ce s-ar
vedea pe dinafarã, este atât de radicalã, atât de personalã, cã numai Dumnezeu poate sã o
îndeplineascã. Avem nevoie de Dumnezeu ca sã ne converteascã.

Îmi aduc aminte de povestirea lui Spurgeon despre vremea când mergea prin Londra iar un
om beat a venit la el, s-a sprijinit de stâlpul felinarului de lângã el ºi a spus: “Hei, D-le. Spurgeon,
eu nu sunt unul dintre convertiþii dumneavoastrã!”. La care Spurgeon a rãspuns, “Trebuie sã fii unul
dintre ai mei—cu siguranþã nu eºti unul al Domnului!”

Un rezultat al neînþelegerii învãþãturii biblice cu privire la convertire poate fi foarte bine
faptul cã bisericile evanghelice sunt pline de oameni care au fãcut angajamente sincere la un anumit
punct în viaþa lor, dar care evident, nu au experimentat schimbarea radicalã pe care Biblia o prezintã
ca ºi convertire. În conformitate cu un studiu recent al Consiliului de Studiu Biblic al Baptiºtilor de
Sud, Baptiºtii de Sud (denominaþia mea) au o ratã a divorþurilor peste media naþionalã în America.
Cauza pentru o astfel de “mãrturie contrarã” alãturi de reputaþi urmaºi ai lui Hristos trebuie sã fie,
cel puþin în parte, predicarea nebiblicã cu privire la convertire.

Cu siguranþã convertirea nu este nevoie sã fie o înflãcãratã experienþã emoþionalã, ci trebuie
sã se evidenþieze prin roadele ei dacã trebuie sã fie ceea ce Biblia numeºte convertire realã.
Înþelegând punctul de vedere al Bibliei cu privire la convertire reprezintã una din caracteristicile
unei biserici sãnãtoase.
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Înþelegerea Biblicã a Evanghelizãrii

Pentru a recapitula, ne-am gândit pânã acum la caracteristicile ce fac o bisericã sãnãtoasã
deosebitã: predicarea expozitivã, teologia biblicã, ºi înþelegerea biblicã a evangheliei ºi a
convertirii. O modalitate de a arãta cât de importante sunt acestea, este aceea de a ne gândi la
consecinþele congregaþiilor care  pierd aceste caracteristici. Predicile pot deveni foarte uºor repetiþii
banale ale unor adevãruri deja ºtiute. Creºtinãtatea poate deveni indistinctibilã de culturile laice
înconjurãtoare. Evanghelia poate fi transformatã în puþin mai mult decât un autoajutor spiritual.
Convertirea poate degenera de la o acþiune a lui Dumnezeu la nimic altceva decât o decizie umanã.
Dar asemenea congregaþii—cu predicare de suprafaþã, gândire laicã ºi o evanghelie egocentristã ce
încurajeazã la doar un pic mai mult decât o mãrturisire verbalã fãcutã cândva despre Hristos (de
multe ori prin inaplicarea lui Romani 10: 9)—nu poate vesti bine formidabila veste a salvãrii în
Hristos.

Pentru toþi membri bisericii, dar în special pentru liderii ce au privilegiul ºi responsabilitatea
de a da învãþãturã, o înþelegere biblicã a evanghelismului este crucialã. Modul în care cineva
împãrtãºeºte evanghelia este, bineînþeles, strâns legat de modul în care cineva înþelege evanghelia.
Dacã mintea ta a fost formatã de cãtre Biblie în ceea ce priveºte Dumnezeu ºi evanghelia, nevoia
umanã ºi convertire, atunci o înþelegere corectã a evanghelizãrii va urma în mod natural. Ar trebui
fim mai mult preocupaþi sã cunoaºtem ºi sã predicãm evanghelia însãºi, decât doar sã-i învãþãm pe
oameni metode ºi strategii de rãspândire a ei.

Biblic, evanghelizarea prezintã vestea bunã liber ºi se încrede în Dumnezeu pentru
convertirea oamenilor (vezi Fapte 16:14). “Salvarea vine de la Domnul”, (Iona  2:9, Ioan 1: 12-13).
Orice altã cale de a forþa naºterea spiritualã va fi la fel de utilã ca ºi Ezechiel încercând sã uneascã
oasele uscate, sau Nicodim încercând sã se nascã din nou prin el însuºi. Iar rezultatele vor fi
similare.

Când convertirea este înþeleasã doar ca o dedicare fãcutã odatã, atunci trebuie sã îi aducem
pe toþi la acel punct al mãrturisirii verbale ºi dedicãrii pe orice cale putem. Biblic totuºi, în timp ce
trebuie sã ne pese, sã pledãm, ºi sã convingem, prima noastrã îndatorire este sã fim credincioºi
obligaþiilor pe care le avem faþã de Dumnezeu, adicã sã prezentãm aceeaºi Veste Bunã pe care ne-a
dat-o El. Dumnezeu va aduce convertire prin prezentarea Veºtii Bune pe care o dãm noi (vezi Ioan
1:13, Fapte 18: 9-10).

Este încurajator felul în care noii credincioºi deseori par a cunoaºte natura nemeritatã a
salvãrii lor. Probabil aþi auzit mãrturii, chiar în ultimele sãptãmâni sau luni, care vã amintesc despre
convertire cã este lucrarea lui Dumnezeu. “Cãci prin har aþi fost mântuiþi, prin credinþã—ºi aceasta
nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu—nu prin fapte, ca sã nu se laude nimeni” (Efeseni 2:
8-9).

Dacã membralitatea unei biserici este mult mai mare decât numãrul de participanþi la
serviciile ei, întrebarea ce ar trebui pusã este: are biserica o înþelegere biblicã a convertirii? Mai
mult de atât, ar trebui sã ne întrebãm ce fel de evanghelizare a fost practicatã încât rezultatul a fost
ca un numãr mare de oameni sã fie neimplicaþi în viaþa bisericii, dar totuºi considerã membralitatea
o dovadã a mântuirii lor. A obiectat biserica în vre-un fel, sau a aprobat aceastã situaþie prin tãcere?
Disciplina biblicã a bisericii este parte a modului în care acea bisericã practicã evanghelizarea.

În modul meu personal de evanghelizare, vreau sã transmit oamenilor trei lucruri referitoare
la decizia pe care ei trebuie sã o ia cu privire la evanghelie:
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1. decizia are un preþ – ºi în consecinþã trebuie luatã în considerare cu atenþie, vezi Luca
9:62;

2. decizia este urgentã – ºi din aceastã cauzã trebuie luatã, vezi Ioan 3: 18, 36;

3. decizia meritã – ºi de aceea ar trebui luatã, vezi Ioan 10:10.

Acesta este echilibrul pentru care ar trebui sã luptãm în evanghelizarea personalã alãturi de
familie ºi prieteni. Acesta este echilibrul pentru care ar trebui sã luptãm ca ºi bisericã.

Sunt tipãrite câteva surse excelente despre evanghelizare. Pentru a înþelege strânsa legãturã
între înþelegerea evangheliei ºi metodele de evanghelizare pe care le folosim, recomand Tell the
Truth, de Will Metzger, (Inter-Varsity Press), ºi The Invitation System & Revival & Revivalism, de
Iain Murray, (Banner of Truth Trust).

O altã caracteristicã a unei biserici sãnãtoase, deci, este înþelegerea ºi practica biblicã a
evanghelizãrii. Singura creºtere adevãratã este creºterea care vine din Dumnezeu.
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Înþelegerea Biblicã a Membralitãþii

Într-un fel, ceea ce noi cunoaºtem azi ca “membralitate” nu este biblic. Nu avem nici o
dovadã  despre credincioºii primului secol care au trãit, sã spunem, în Ierusalimul central cã ar fi
fost implicaþi într-o anume grupare de credincioºi. Dupã câte ºtim noi, creºtinii de atunci nu
schimbau bisericile pentru cã era o singurã bisericã în comunitate. În acest sens, nu ºtim de nici o
listã de membri în Noul Testament. Sunt liste de oameni care au legãturã cu biserica din Noul
Testament, dar acestea sunt fie cu vãduve ajutorate de bisericã (I Timotei 5) fie cu numele din
Cartea Vieþii Mielului (Filipeni 4:3, Apocalipsa 21:27). Nimeni nu încerca sã devinã membrul
vreunei biserici aºa cum se face astãzi.

Practica credincioºilor membri s-a dezvoltat ca o încercare de a ne ajuta sã avem o relaþie
mai apropiatã unii cu alþii în responsabilitate ºi dragoste. Identificându-ne cu o anume bisericã,
permitem pastorului ºi celorlalþi membri ai acelei biserici locale sã ºtie cã intenþionãm sã fim
conºtiincioºi în prezenþã, dãrnicie, rugãciune ºi slujire. Noi mãrim aºteptãrile altora de la noi în
aceste privinþe, ºi facem cunoscut faptul cã noi suntem responsabilitatea acestei biserici locale.
Asigurãm biserica de devotamentul nostru pentru Hristos prin slujirea împreunã cu ei, ºi facem apel
la devotamentul lor în a ne sluji în dragoste ºi a ne încuraja în ucenicie.

În acest sens, membralitatea este o idee biblicã. Reiese, printre alte lucruri, din faptul cã
Pavel a descris biserica ca ºi un trup. Reiese din salvarea ce ne-a dat-o Hristos prin harul Sãu ºi
plasarea noastrã în biserici pentru a Îl sluji pe El în dragoste, slujindu-ne unii pe alþii. Reiese din
obligaþiile noastre tacite scoase din cuvintele Scripturii “împreunã” ºi “unul pe altul”. Toate aceste
sunt încapsulate în legãmântul unei biserici sãnãtoase (vezi nota).

Ar trebui sã nu fie o surprizã faptul cã alinierea înþelegerii noastre despre evanghelizare,
convertire ºi evanghelie, mai mult cu Biblia are implicaþii în felul în care noi concepem
membralitatea unei biserici. Vom începe sã vedem membralitatea mai puþin ca o afiliere liberã
folositoare numai în anumite ocazii ºi mai mult ca o responsabilitate regulatã ce ne implicã în vieþile
altor membri pentru scopul evangheliei.

Nu este neobiºnuit sã gãsim o mare diferenþã între membralitatea unei biserici ºi numãrul
celor activ implicaþi. Imaginaþi-vã o bisericã de 3,000 de membrii cu numai 600 de participanþi
obiºnuiþi. Îmi este teamã cã mulþi pastori evanghelici de astãzi ar fi mai mândri de membralitatea
declaratã decât deranjaþi de participare. Dupã un studiu recent al Convenþiei Baptiste de Sud din
America acest fapt este normal în bisericile din sud. Bisericile Baptiste tipice din sud au 233 de
membrii ºi 70 de participanþi la serviciile de duminicã dimineaþã. Poate fi dãruirea noastrã mai
bunã? Ce congregaþie are bugetul egal—lãsând la o parte surplusul—cu 10% din venitul anual
combinat al membrilor ei?

Exceptând situaþiile în care limitãrile fizice împiedicã participarea sau greutãþile financiare
împiedicã dãrnicia, n-ar sugera aceastã situaþie cã membralitatea a fost prezentatã nu neapãrat ca ºi
o implicare activã? Deci ce înseamnã un astfel de numãr de membri? Numerele scrise pot fi idoli la
fel de uºor ca figurile sculptate—poate mult mai uºor. Dar este Dumnezeu cel care va evalua vieþile
noastre, ºi El va cântãri munca noastrã, cred, decât sã numere cifrele. Dacã biserica este o clãdire,
atunci noi trebuie sã fim cãrãmizi în ea; dacã biserica este un trup, atunci noi suntem membrele ei;
dacã biserica este o casã a credinþei, asta presupune cã noi suntem parte a familiei acestei case. Oile
sunt într-o turmã, ºi mlãdiþele sunt într-o vie. Biblic, dacã cineva este un credincios atunci el trebuie
sã fie membrul unei biserici. Lãsând la o parte pentru moment particularitãþile concrete—fie cã
listele cu membrii sunt þinute pe hârtie sau pe un disc de computer—noi nu trebuie sã pãrãsim
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adunarea noastrã (Evrei 10:25). Aceastã membralitate nu este doar o simplã înregistrare a unei
declaraþii pe care am fãcut-o sau a unei afecþiuni pentru un loc familiar. Trebuie sã fie reflexia unui
angajament viu, altfel este degeaba, ºi mai mult decât degeaba, este periculos. Membri neimplicaþi
deruteazã atât pe membri reali cât ºi pe necredincioºi cu privire la ceea ce înseamnã a fi credincios.
Iar membri “activi” nu fac nici un serviciu membrilor “inactivi” permiþându-le sã rãmânã membri ai
bisericii; pentru cã membralitatea reprezintã aprobarea colectivã a bisericii cu privire la salvarea
unei persoane. Din nou, acest lucru trebuie sã fie foarte clar înþeles: membralitatea într-o bisericã
reprezintã mãrturia colectivã a acelei biserici cu privire la salvarea individualã a membrilor. Deci
cum poate o congregaþie sã mãrturiseascã sincer cã cineva invizibil ei aleargã credincios în cursã?
Dacã membri au pãrãsit compania noastrã ºi nu s-au mai dus la alte biserici biblice, ce dovadã avem
noi cã au fost vreodatã parte din noi? Noi nu ºtim cu siguranþã cã astfel de creºtini neimplicaþi nu
sunt credincioºi; am putea doar sã nu fim în stare sã afirmãm cã ei sunt. Nu este nevoie sã le
spunem cã ºtim cã vor merge în iad, numai cã nu le putem spune cã ºtim cã vor merge în ceruri.

Pentru ca o bisericã sã practice membralitatea biblicã nu este nevoie de perfecþiune, ci de
onestitate. Ea nu ne cheamã doar la decizii, ci la ucenicie realã. Nu este creatã pentru experienþe
individuale singulare, ci pentru afirmaþii colective ale acelora ce sunt în legãmânt cu Dumnezeu ºi
unii cu alþii. Personal, sper sã vãd cifrele membralitãþii bisericii pe care o slujesc devenind mult mai
pline de însemnãtate, astfel toþi cei ce sunt membri cu numele sã devinã membri cu adevãrat. Pentru
mulþi, aceasta a însemnat sã fie ºterºi de pe listele noastre (dar nu din  inimile noastre). Pentru alþii,
a însemnat un angajament reînnoit pentru viaþa bisericii. Noii membri sunt instruiþi în credinþa ºi în
viaþa bisericii noastre. Mulþi dintre membri noºtri actuali au nevoie de instrucþiuni ºi încurajãri
similare. Aºa cum am cãutat sã devenim Biserica Baptistã sãnãtoasã ce eram pe vremuri, numãrul
participanþilor a depãºit din nou numãrul de membri. Cu siguranþã aceasta ar trebui sã fie ºi dorinþa
bisericii voastre, de asemeni.

O practicã redobânditã a membralitãþii atente va avea multe beneficii. Va face mãrturia
noastrã pentru necreºtini mai clarã. Va face mai dificilã îndepãrtarea oilor mai slabe de turmã, în
timp ce ele încã se mai considerã oi. Va ajuta sã dãm formã ºi orientare uceniciei credincioºilor mai
maturi. Va ajuta liderii bisericii noastre sã ºtie exact pentru cine sunt responsabili. În toate acestea,
Dumnezeu va fi glorificat.

Rugaþi-vã ca membralitatea bisericii sã ajungã sã însemne ceva mai mult decât înseamnã
acum, astfel încât sã-i cunoaºtem mai bine pe aceia pentru care suntem responsabili, astfel încât sã
ne rugãm pentru ei, sã-i încurajãm ºi sã-i provocãm. Nu ar trebui sã permitem oamenilor sã pãstreze
membralitatea în bisericile noastre pentru motive sentimentale. Din punct de vedere biblic, o
asemenea membralitate nu este membralitate deloc. În legãmântul bisericii noastre afirmãm
urmãtorul lucru: “Când ne vom muta din acest loc cât de curând posibil, ne vom uni cu o altã
bisericã unde vom putea continua spiritul acestui legãmânt ºi principiile Cuvântului lui Dumnezeu”.
Acest angajament este parte dintr-o ucenicie sãnãtoasã, cu precãdere în veacul nostru trecãtor.

Membralitatea bisericii înseamnã sã fii încorporat în moduri practice în trupul lui Hristos.
Înseamnã sã cãlãtorim împreunã ca nepãmânteni ºi strãini în aceastã lume în timp ce ne îndreptãm
cãtre casa noastrã cereascã. Cu siguranþã o alta caracteristicã a bisericii sãnãtoase o reprezintã
înþelegerea bibilicã a membralitãþii.
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Disciplina Biblicã a Bisericii

A ºaptea caracteristicã a unei biserici sãnãtoase este o practicã curentã a disciplinei în
bisericã. O practicã biblicã a disciplinei în bisericã dã sens faptului de a fi membru al bisericii. Deºi
a fost practicatã de biserici în mod curent încã din vremea lui Hristos, acum s-a depãrtat de la starea
normalã a bisericii evanghelice în decursul ultimelor generaþii.

Noi oamenii am fost originar creaþi pentru a purta chipul lui Dumnezeu, pentru a fi o
mãrturie a caracterului lui Dumnezeu manifestat cãtre creaþia Lui (Geneza 1:27). Deci nu este nici o
surprizã faptul cã de-a lungul Vechiului Testament, aºa cum Dumnezeu a creat un popor pentru El,
l-a instruit în sfinþenie, pentru ca astfel caracterul lor sã se apropie de al Sãu (Levitic 19:2, Proverbe
24:1,25). Aceasta a fost baza pentru corectarea ºi chiar pentru excluderea unora din comunitate în
Vechiul Testament (ca în Numeri 15:30-31), ºi de asemeni este baza pentru formarea bisericii Noi
Testamentare (vezi II Corinteni 6:14-7:1; 13:2; I Timotei 6:3-5; II Timotei 3:1-5).

Totuºi aceastã idee pare foarte negativistã oamenilor de azi. Pânã la urmã, nu a interzis
Domnul Isus judecata în Matei 7:1? Cu siguranþã Isus a interzis judecata într-un anumit sens în
Matei 7:1; dar în aceeaºi evanghelie, Isus deasemeni ne cheamã foarte clar la a-i mustra pe cei ce
pãcãtuiesc, chiar pânã la a-i mustra public (Matei 15:15-17; comparaþi cu Luca 17:3). Deci, orice ar
fi vrut sã spunã Isus prin judecare în Matei 7:1, cu siguranþã nu a vrut sã excludã toate înþelesurile
cuvântului “judecatã”.

Dumnezeu însuºi este  un judecãtor. El a fost un judecãtor în Grãdina Edenului ºi noi
rãmânem sub judecata Lui atât timp cât rãmânem în pãcatele noastre. În Vechiul Testament,
Dumnezeu a judecat ºi naþiuni ºi indivizi, iar în Noul Testament noi creºtinii suntem atenþionaþi cã
faptele noastre vor fi judecate (vezi 1 Corinteni 3). În dragoste Dumnezeu Îºi disciplineazã copiii, ºi
în mânie El va condamna ceea ce nu este dumnezeiesc (vezi Evrei 12). Bineînþeles, în ultima zi,
Dumnezeu se va revela pe Sine ca Judecãtor (vezi Apocalipsa 20). În toate aceste judecãþi,
Dumnezeu nu greºeºte niciodatã, El este întotdeauna drept (vezi Iosua 7; Matei 23; Luca 2; Fapte 5;
Romani 9).

Este o surprizã pentru mulþi astãzi sã înveþe cã Dumnezeu pretinde ºi altora sã judece de
asemeni. Statului i-a fost datã responsabilitatea de a judeca (vezi Romani 13). Ni se spune sã ne
judecãm pe noi înºine (vezi 1 Corinteni 11:28; Evrei 4; 2 Petru 1:5). De asemeni ni se spune sã ne
judecãm unii pe alþii în bisericã (totuºi nu în modalitatea finalã prin care judecã Dumnezeu).
Cuvintele Domnului Isus în Matei 18, ale lui Pavel în 1 Corinteni 5-6, ºi multe alte pasaje aratã
desluºit cã biserica trebuie sã exercite judecata în interiorul ei ºi cã aceastã judecatã este pentru
rãscumpãrare, nu cu scopuri rãzbunãtoare (Romani 12:19). În cazul curvarului din Corint, ºi a
învãþãtorilor mincinoºi din Efes, Pavel spune cã aceºtia ar trebui excluºi din bisericã ºi daþi pe mâna
lui Satan, ca sã poatã învãþa mai bine ºi astfel sufletele lor sã fie mântuite (vezi 1 Corinteni 5; 1
Timotei 1).

Nu este surprinzãtor faptul cã ar trebui sã fim instruiþi sã judecãm. Pânã la urmã, dacã noi nu
putem spune cum un creºtin nu trãieºte, cum putem spune cum el ori ea trãieºte? Una din grijile
mele referitoare la multe programe de disciplinare ale multor biserici este cã lor le place sã toarne
apã în gãleþi sparte—toatã atenþia este datã apei ce este turnatã, ºi nu se gândesc deloc la modul în
care aceasta este primitã sau pãstratã.

Un autor care scrie despre creºterea bisericilor ºi-a adunat recent sfaturile pentru a ajuta o
bisericã sã creascã: “Deschideþi uºa din faþã ºi închideþi uºa din spate.” Prin aceasta, el vrea sã
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spunã  cã ar trebui sã lucrãm pentru a face o bisericã mai accesibilã oamenilor ºi sã ne facem mai
bine treaba dupã ce o persoanã a venit deja la bisericã. Ambele scopuri sunt bune. Totuºi, cei mai
mulþi dintre pastorii de azi deja aspirã la a avea biserici cu astfel de uºi principale deschise ºi uºi din
spate închise. De fapt, încercarea noastrã de a urma un model biblic ar trebui sã ne conducã la
urmãtoarea strategie: “Închideþi uºa din faþã ºi deschideþi uºa din spate.” Cu alte cuvinte, pe de-o
parte, faceþi mai dificilã aderarea iar pe de altã parte înlesniþi excluderea. Astfel de acþiuni vor ajuta
biserica sã redobândeascã fermecãtoarea distincþie faþã de lume pe care Dumnezeu a intenþionat ca
ea sã o aibã.

Disciplina ar trebui mai întâi reflectatã în modul prin care noi ca ºi biserici acceptãm noi
membri. Cerem noi ca acei viitori membri sã fie cunoscuþi ca persoane ce-ºi trãiesc viaþa onorându-
L pe Hristos? Înþelegem noi seriozitatea angajamentului pe care li-l facem ºi pe care ei ni-l fac?
Dacã suntem mai atenþi atunci când recunoaºtem ºi primim noi membri, vom avea mai puþine ocazii
sã practicãm disciplina corectivã mai târziu în bisericã.

Cu siguranþã, orice fel de disciplinare în bisericã poate fi aplicatã eronat. În Noul Testament,
suntem învãþaþi sã nu-i judecãm pe alþii pentru motive pe care noi li le imputãm (vezi Matei 7:1),
sau sã ne judecãm unii pe alþii pentru motive ce nu sunt esenþiale (Romani 14-15). Aceastã idee este
plinã de probleme în aplicarea pastoralã, dar trebuie sã ne amintim cã viaþa creºtinã în totalitate este
dificilã, ºi deschisã abuzului. Dificultãþile noastre nu ar trebui folosite ca o scuzã pentru a lãsa ceva
nepracticat. Fiecare bisericã localã are responsabilitatea de a judeca viaþa ºi învãþãtura liderilor ei, ºi
chiar a membrilor ei,  mai ales cã fiecare dintre ei ar putea compromite mãrturia bisericii pentru
evanghelie (vezi Fapte 17; I Corinteni 5; I Timotei 3 ; Iacov 3:1; II Petru 3; II Ioan).

Disciplina biblicã a bisericii este o simplã ascultare de Dumnezeu ºi o simplã mãrturisire cã
avem nevoie de ajutor. Iatã 5 motive pozitive pentru o astfel de disciplinã corectivã a bisericii.
Scopul ei este pozitiv (1) pentru cel disciplinat (2) pentru alþi creºtini care vãd pericolul pãcatului,
(3) pentru sãnãtatea unei biserici ca întreg ºi (4) pentru mãrturia colectivã a bisericii. Dar mai mult
decât toate, (5) sfinþenia noastrã trebuie sã reflecte sfinþenia lui Dumnezeu. Ar trebui sã însemne
ceva faptul cã eºti membrul unei biserici, nu de dragul mândriei noastre, ci de dragul Numelui lui
Dumnezeu. Disciplina unei biserici biblice reprezintã o altã caracteristicã a unei biserici sãnãtoase.
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Grija Pentru Ucenicizare ºi Creºtere

O altã caracteristicã distinctivã a unei biserici sãnãtoase o reprezintã grija dispersatã asupra
creºterii bisericii – nu numai cu numere în creºtere, ci cu membri în creºtere. Unii astãzi cred cã
cineva poate fi “bebeluº creºtin” pentru o viaþã întreagã. Creºterea este vãzutã ca o opþiune în plus
în particular pentru ucenicii zeloºi. Insã creºterea este un semn de viaþã. Copacii care cresc sunt
copaci care trãiesc, ºi animalele care cresc sunt animale vii. Creºterea implicã dezvoltare ºi progres.
În multe arii ale experienþei noastre, când ceva nu mai creºte moare.

Pavel a sperat cã cei din Corint vor creºte în credinþã (II Corinteni 10:15). Efesenii, a sperat
el, vor “creºte în toate privinþele, ca sã ajungã ca Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4:15; cf.
Coloseni 1:10; II Tesaloniceni 1:3). Petru a îndemnat câþiva dintre primii creºtini, “ca niºte prunci
de curând nãscuþi, sã doriþi laptele duhovnicesc ºi curat, pentru ca prin el sã creºteþi spre mântuire”
(I Petru 2:2). Este tentant pentru pastori sã-ºi reducã bisericile la statistici uºor de mânuit de
prezenþã, botez, dãrnicie ºi membralitate, unde creºterea este tangibilã; oricum, astfel de statistici
sunt departe de adevãrata creºtere pe care Pavel o descrie iar Dumnezeu o doreºte.

În Tratat cu Privire la Afecþiuni Religioase, Jonathan Edwards a sugerat cã adevãrata
creºtere în ucenicia creºtinã nu este în final numai emoþie, folosire din ce în ce mai accentuatã a
unui limbaj religios, sau cunoºtinþã din ce în ce mai accentuatã a Scripturii. Nu este nici mãcar o
creºtere evidentã în bucurie sau în dragoste ori în grijã pentru bisericã. Chiar creºterea zelului ºi a
laudei la adresa lui Dumnezeu ºi încrederea propria-þi credinþã nu sunt dovezi infailibile ale creºterii
adevãrate. Cum aºa? Dupã cele spuse de Edwards, în timp ce toate acestea pot fi dovezi ale creºterii
creºtine adevãrate, singurul semn sigur ºi  observabil este o viaþã de o sfinþenie crescândã,
înrãdãcinatã în lepãdare de sine. Biserica ar trebui sã fie caracterizatã de o grijã vitalã pentru acest
fel de dumnezeire în vieþile membrilor ei.

Aºa cum am vãzut în cea de-a ºaptea caracteristicã, una din consecinþele involuntare ale unei
biserici neglijente cu disciplina corespunzãtoare reprezintã o dificultate sporitã în creºterea
ucenicilor. Într-o bisericã indisciplinatã, exemplele sunt neclare iar modelele sunt confuze. Nici un
grãdinar nu are de gând sã planteze buruieni. Buruienile sunt, prin ele însele nedorite, ºi pot avea
efecte negative asupra plantelor  din jurul lor. Planul lui Dumnezeu pentru biserica localã nu ne
permite sã lãsãm buruienile nestãvilite.

Influenþele bune într-o comunitate de credincioºi ce a fãcut un legãmânt pot fi unelte în
mâna lui Dumnezeu pentru a-ªi creºte oamenii. Cum oamenii lui Dumnezeu sunt clãdiþi ºi cresc
împreunã în sfinþenie ºi în dragoste care se dãruieºte pe sine, ei ar trebui sã-ºi îmbunãtãþeascã
abilitatea de a administra disciplina ºi de a încuraja ucenicia. Biserica are obligaþia de a fi un mijloc
care sã-i creascã pe oameni în har. Dacã în loc de acest lucru ea este locul unde numai gândurile
pastorului sunt predate, unde Dumnezeu este mai mult pus la îndoialã decât Îi este adusã închinare,
unde evanghelia este diluatã ºi evanghelizarea pervertitã, unde membralitatea este fãcutã fãrã
însemnãtate, ºi unui cult lumesc al personalitãþii îi este permis sã se dezvolte în jurul pãstorului,
atunci cineva cu greu poate aºtepta sã gãseascã o comunitate care este fie coezivã, fie edificatoare.
O astfel de bisericã cu siguranþã nu-L va glorifica pe Dumnezeu.

Dumnezeu este glorificat prin biserici care cresc. Aceastã creºtere poate apãrea pe multe cãi
diferite: prin numãr în creºtere de membri, fiind chematã la misiune; prin membri mai vechi care
încep sã aibã un sens proaspãt al responsabilitãþii lor în evanghelizare; prin servicii de
înmormântare mulþi dintre membri mai tineri ai congregaþiei participã doar din dragoste pentru
membrii mai în vârstã; prin amplificarea timpului afectat rugãciunii, ºi dorinþã acutã pentru
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predicare; prin întâlniri ale bisericii caracterizate de conversaþii cu adevãrat spirituale; prin dãrnicie
sporitã ºi prin oameni care dãruiesc sacrificându-se; prin mai mulþi membri care împãrtãºesc
evanghelia cu alþii; prin pãrinþi ce redescoperã responsabilitatea lor de a-ºi educa copiii în credinþã.
Acestea sunt doar câteva exemple de creºtere a bisericilor, pentru care creºtinii se roagã ºi muncesc.

Când vedem o bisericã compusã din membri care cresc în asemãnare cu Hristos, cine
primeºte creditul sau gloria? “Dumnezeu a fãcut sã creascã: aºa cã nici cel ce sãdeºte, nici cel ce
udã nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face sã creascã” (I Corinteni 3:6b-7; cf. Coloseni 2:19).
Astfel binecuvântarea finalã a lui Petru pentru acei primi creºtini cãrora le-a scris, a fost o rugãciune
exprimatã imperativ: “Creºteþi în harul ºi cunoºtinþa Domnului ºi Mântuitorului nostru Isus Hristos.
A Lui sã fie slava, acum ºi în ziua veºniciei! Amin.” Noi am putea crede cã aceastã creºtere ne-ar
aduce nouã slavã. Dar Petru ºtia mai bine: “Sã aveþi o purtare bunã în mijlocul Neamurilor, pentru
ca în ceea ce vã vorbesc de rãu ca pe niºte fãcãtori de rele, prin faptele voastre bune, pe care le vãd,
sã slãveascã pe Dumnezeu în ziua cercetãrii” (I Petru 2:12). El cu siguranþã ºi-a adus aminte de
cuvintele lui Isus, “Tot aºa sã lumineze ºi lumina voastrã înaintea oamenilor, ca ei sã vadã faptele
voastre bune”—ºi cu siguranþã aici am crede cã este normal sã cazi în capcana admirãrii de sine, dar
Isus a continuat—“ºi sã-L slãveascã pe Tatãl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16).  Lucrând
pentru a promova ucenicia creºtinã ºi creºterea spiritualã reprezintã o altã caracteristicã a unei
biserici sãnãtoase.
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Înþelegerea Biblicã a Conducerii

Ce fel de conducere are o bisericã sãnãtoasã? O congregaþie, devotatã lui Hristos, înzestratã
pentru a sluji? Da. Diaconi care sunt modele de slujire în lucrãrile bisericii? Da. Un pastor care este
credincios în predicarea cuvântului lui Dumnezeu? Da. Dar biblic, mai existã ceva ce constituie
parte integrantã a conducerii unei biserici sãnãtoase: prezbiterii.

Ca ºi pastor, mã rog ca Hristos sã punã în biserica noastrã bãrbaþi ale cãror daruri spirituale
ºi preocupãri pastorale sã indice faptul cã Dumnezeu i-a chemat sã fie prezbiteri sau supraveghetori
(cuvintele sunt folosite în Biblie astfel încât sã poatã fi schimbate unul cu altul; de exemplu, Fapte
20). Mã rog ca Dumnezeu sã creascã ºi sã înzestreze cu daruri astfel de ucenici pentru munca de
supraveghere pastoralã a congregaþiei noastre ºi pentru învãþãtura sa. Dacã devine clar faptul cã
Dumnezeu a înzestrat un anumit bãrbat în bisericã, ºi dacã prin rugãciune, biserica recunoaºte
înzestrarea lui, atunci acest bãrbat ar trebui sã fie ales ca prezbiter.

Toate bisericile au avut persoane care au efectuat funcþia de prezbiteri, chiar dacã i-au numit
altfel. Cele douã nume din Noul Testament pentru aceastã slujbã au fost episcopos (supraveghetor)
ºi presbuteros (bãtrân). Când evanghelicii aud cuvântul “bãtrân”, mulþi se gândesc imediat la
“Prezbiterian”, cu toate cã primii congregaþionaliºti în secolul XVI ne-au învãþat cã slujba
prezbiterilor era o slujbã în biserica Nou Testamentarã. Bãtrânii puteau fi gãsiþi în biserici Baptiste
din America de-a lungul secolului XVIII ºi în secolul XIX. De fapt, primul preºedinte al Convenþiei
Baptiste de Sud, W. B. Johnson, a scris un tratat în care a chemat la practica pluralismului bãtrânilor
care sã fie recunoscut ca biblic ºi care sã fie urmat în mai multe biserici baptiste. Tratatul lui
Johnson a fost nebãgat în seamã. Fie prin neatenþie la Scripturã, fie prin presiunea vieþii la limitã,
unde bisericile explodau ca numãr de persoane, practica cultivãrii conducerii bazate pe astfel de
lucruri a decãzut. Dar discuþia din gazetele baptiste despre reînvierea acestei slujbe biblice a
continuat. Tocmai la începutul secolului XX, publicaþiile baptiste se refereau la liderii lor folosind
titlul de “bãtrâni”.

Baptiºtii ºi Prezbiterienii au avut douã diferenþieri de bazã în înþelegerea lor pentru bãtrâni.
Prima ºi cea mai fundamentalã, baptiºtii sunt congregaþionaliºti. Asta înseamnã, cã înþeleg cã
discernãmântul final cu privire la unele probleme nu trebuie sã fie fãcut de cãtre prezbiterii unei
congregaþii (sau mai presus de aceºtia, dupã modelul prezbiterian) ci de congregaþie ca ºi întreg. De
aceea, baptiºtii, constrâng natura consensualã a acþiunilor bisericii. Deci, într-o bisericã baptistã,
prezbiterii ºi toate celelalte consilii ºi comitete acþioneazã într-un mod care în final reprezintã
capacitatea consultativã a întregii congregaþii.

Ar fi potrivitã o notã în plus cu privire la autoritatea congregaþiei adunate laolaltã.  Nimic
altceva decât congregaþia localã, adunatã laolaltã nu reprezintã curtea finalã de apel sub Hristos.  În
Noul Testament gãsim foarte des dovezi pentru ceea ce pare sã fi fost o formã timpurie de
congregaþionalism. În Matei 18 când Isus Îºi învãþa ucenicii cu privire la confruntarea fratelui
pãcãtos, curtea finalã nu o reprezintã prezbiterii, nici un episcop sau un papã, nici un consiliu sau o
convenþie. Curtea finalã este congregaþia. În Fapte 6, apostolii au lãsat decizia alegerii diaconilor
congregaþiei.

În epistolele lui Pavel, de asemeni, gãsim dovezi ale ideii prin care responsabilitatea finalã
revine congregaþiei. În I Corinteni 5, Pavel nu a învinuit pãstorul, episcopii sau diaconii, ci
congregaþia pentru tolerarea pãcatului. În II Corinteni 2, Pavel s-a referit la ceea ce majoritatea
dintre ei au fãcut pentru a disciplina un membru pãcãtos. În Galateni, Pavel a chemat congregaþiile
sã judece învãþãtura pe care o auzeau. În II Timotei 4, Pavel a mustrat nu doar pe învãþãtorii
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mincinoºi, dar ºi pe aceia care i-au plãtit pentru a le zice ceea ce urechile lor doreau sã audã.
Prezbiterii conduc, dar fac asta, biblic ºi necesar, în limitele recunoscute de congregaþie.

Ce-a de-a doua neconcordanþã se referã la responsabilitãþile ºi rolurile prezbiterilor.
Prezbiterienii au avut tendinþa de a accentua declaraþia lui Pavel cãtre Timotei în I Timotei 5:17,
“Prezbiterii care cârmuiesc bine, sã fie învredniciþi de îndoitã cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu
propovãduirea ºi cu învãþãtura.” Ultima frazã, au argumentat unii, sugereazã clar cã ar fi prezbiteri a
cãror slujbã principalã nu este cea de predicare, ci în schimb cea de predare, guvernare, sau
dominare. Aceasta este originea distincþiei dintre “prezbiterii dominatori” (prezbiteri) ºi “prezbiterii
învãþãtori” (pastori) la Prezbiterieni.

Dar “specialã” este o traducere cu semnul întrebãrii a cuvântului malista, care în context este
mai bine redat prin “cu siguranþã” sau “mai ales”.  În I Timotei 4:10, citim, “Ne-am pus nãdejdea în
Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, ºi mai ales (malista) al celor
credincioºi”. Se pare cã Pavel vrea sã spunã cã numãrul celor ce vor fi mântuiþi fãrã a crede este
egal cu numãrul celor care vor cãlãuzi lucrarea bisericii fãrã predicare ºi învãþãturã: cu alte cuvinte,
nici unul.

Baptiºtii au avut tendinþa sã accentueze posibilitatea de a înlocui unul cu altul termenii
“prezbiter”, “supraveghetor” ºi “pãstor” în Noul Testament, ºi au subliniat faptul cã în I Timotei
3:2, Pavel i-a spus clar lui Timotei cã prezbiterii trebuie sã fie “în stare sã înveþe pe alþii”. ªi i-a
scris lui Tit cã un prezbiter “sã se þinã de Cuvântul adevãrat, care este potrivit cu învãþãtura, pentru
ca sã fie în stare sã sfãtuiascã în învãþãtura sãnãtoasã, ºi sã înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:9). De
aceea baptiºtii de multe ori au refuzat sã considere potrivit faptul de a avea prezbiteri care nu sunt
capabili sã înveþe pe alþii Scriptura.

Lucrul asupra cãrora baptiºtii ºi prezbiterienii secolului XVIII au cãzut de acord, era cã ar
trebui sã existe o pluralitate a prezbiterilor în fiecare bisericã localã. Chiar dacã nu se specificã un
numãr clar de prezbiteri pentru o anume congregaþie, Noul Testament face referire clar la
“prezbiteri” la plural în bisericile locale (de exemplu Fapte 14:23; 16:4; 20:17; 21:18; Tit 1:5; Iacov
5:14). Experienþa mea personalã îmi confirmã cât de folositoare este practica Nou Testamentarã de
a avea, acolo unde este posibil, mai mulþi prezbiteri într-o bisericã decât doar un pãstor singuratic, ºi
aceºtia sã fie înrãdãcinaþi în congregaþie. Aceastã practicã este neobiºnuitã pentru bisericile baptiste
de astãzi, dar existã o tendinþã crescândã—ºi aceasta pentru motive bune. A fost necesar în
bisericile Noului Testament, ºi este necesar acum.

Aceasta nu înseamnã cã pãstorul nu are un rol distinctiv. Sunt multe referinþe în Noul
Testament la adresa modului de predicare ºi a predicatorilor care nu ar fi aplicabile la toþi prezbiterii
dintr-o congregaþie. Aºa a fost în Corint, Pavel s-a dãruit pe sine exclusiv lucrãrii de predicare într-
un mod în care prezbiterii  nu au putut sã o facã (Fapte 18:5; comparã cu I Corinteni 9:14; I Timotei
4:13; 5:17). Se pare cã predicatorii mergeau într-o anumitã zonã în mod special pentru a predica
(Romani 10: 14-15), în timp ce prezbiterii se pare cã erau deja parte a congregaþiei (Tit 1:5).

Oricum, trebuie sã ne amintim cã predicatorul, sau pastorul, este deasemeni fundamental
unul dintre prezbiterii congregaþiei sale. Aceasta înseamnã cã deciziile ce implicã biserica, care
totuºi nu necesitã atenþia întregii biserici, ar trebui sã nu cadã numai asupra pastorului, ci asupra
prezbiterilor ca întreg. Cu toate cã acest lucru este câteodatã împovãrãtor, are beneficiile imense ale
completãrii darurilor pastorului, compensând o parte din defectele sale, suplimentându-i
raþionamentul, ºi creând un suport pentru decizii în congregaþie, lãsând liderii mai puþin expuºi
criticismului nejustificat. Deasemeni face ca activitatea de conducere sã fie mai înrãdãcinatã ºi
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permanentã, ºi permite o continuitate mult mai maturã.  Încurajeazã biserica sã-ºi asume mai multã
responsabilitate pentru spiritualitatea ei proprie ºi ajutã ca biserica sã fie mai puþin dependentã faþã
de angajaþii sãi.

Multe biserici moderne tindeau sã încurce prezbiterii fie cu personalul bisericii fie cu
diaconii.  Diaconii, de asemeni, împlinesc o slujbã Nou Testamentarã, una înrãdãcinatã în Fapte 6.
În timp ce orice distincþie absolutã între cele douã slujbe este dificilã, îngrijorãrile diaconilor sunt
detalii practice ale vieþii bisericii: administrarea, întreþinerea, ºi grija faþã de membrii bisericii cu
nevoi fizice. În multe biserici astãzi, diaconii au luat un rol spiritual; dar mult pur ºi simplu a fost
lãsat pentru pastor. Ar fi în beneficiul bisericii sã distingã din nou rolul prezbiterului de cel al
diaconului.

A fi prezbiter reprezintã slujba pe care eu o îmbrãþiºez ca pastor. Eu sunt prezbiterul
principal. Însã toþi prezbiterii ar trebui sã lucreze laolaltã pentru edificarea bisericii, întâlnindu-se
regulat pentru rugãciune ºi discuþii, sau pentru a alcãtui propuneri pentru diaconii bisericii. Cu
certitudine, aceasta este o idee biblicã ce are o valoare practicã. Implementatã în bisericile noastre,
ar putea ajuta imens pastorii prin înlãturarea greutãþilor de pe umerii lor ºi chiar a micilor lor tiranii
de la bisericile lor. Într-adevãr, practica recunoaºterii bãrbaþilor credincioºi, cu discernãmânt ºi de
încredere ca ºi prezbiteri reprezintã o altã caracteristicã a unei biserici sãnãtoase.


