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Crestinismul autentic aluneca tot mai mult la marginea vietii si a

culturii de astazi, iar Teologia se transforma din ce in ce mai mult intr-o

disciplina pentru cei pasionati. Teologia risca sa devina intr-o tot mai

mare masura un fel de fenomenologie a religiei crestine. Si, totusi, prin

studiul si aplicatia ei nu ne propunem decat sa-L descoperim si sa-L

cunoastem mai mult pe Dumnezeu. Insa prima conditie a cunoasterii lui

Dumnezeu este viata comunitara, dar nu in spatii limitate de o

denominatiune. Noi suntem chemati la a invata ca adevarata arta a vietii

consta in a sti sa-1 recunoastem pe celalalt, in a sti sa-i recunoastem

partea de Absolut pe care o are. Este indispensabil sa dobandim aceasta

arta a iubini care este recunoasterea celuilalt.

Cata vreme doar vorbim despre Dumnezeu, nu ajungem la

cunoasterea Lui. Nu e suflcient sa vorbim despre Dumnezeu. Acest fapt

demonstreaza, deja, prin el insusi, o anumita distanta fata de El, o absenta

a Sa. A vorbi numai despre Dumnezeu inseamna cu usurinta a-L

considera pe Dumnezeu ca fiind pasiv, static, incapabil de a Se comunica,

in loc de a-I atribui Lui initiativa cunoasterii. Vorbirea despre Dumnezeu

II transforma pe Dumnezeu intr-un obiect. Dumnezeu poate fi cunoscut

cu adevarat doar impreuna cu ceilalti. E nevoie sa traim iubirea in

comunitate cu intreaga osteneala a iubirii fraterne, pana cand, incetul cu

incetul, ne vom gasi cufundati in relatii de iubire: "Cine ramane in

dragoste ramane in Dumnezeu si Dumnezeu ramane in el" (1 loan 4: 16).

Intrucat Dumnezeu este iubire, nu-L putem cunoaste decat cunoscandu-i

* Student in anul al Ill-lea la Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti
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pe ceilalti si impreuna cu ei II vom cunoa§te pe El. Trebuie sa fun in

comunitate, cufundati in relatii de iubire pentru a cunoaste iubirea si,

deci, pe Dumnezeu ca Iubire. Pentru Sfantul Grigore de Nazians,

dimensiunea dialogica, dimensiunea conversational^ a comunicarii e eel

mai profund adevar al omului. Iubirea insasi este un dinamism dialogic

intre un principiu care daruieste si un principiu care primeste. Ea stie cum

sa-1 castige pe fiecare §i cum sa strabata impreuna cu el drumul pana la

deplina sa maturizare. Asta nu inseamna a deveni mai atenti la scopul de

a-i conduce si pe altii la adevarul nostru. Un atare demers s-ar numi

logici absolutizata ce exclude cu usurinta aite cai si care este prezentata

drept singurul demers in masura sa asigure ajungerea la aceeasi viziune a

adevarului. Sa observam cum in acest sistem de gandire celalalt nu exista

ca subiect. fnsa persoana care iubeste tine cont de caracterul celeilalte

persoane, de istoria sa, de mentalitatea si cultura sa si, in virrutea iubirii,

isi alege modalitatile de a se relationa.

I. Omul ca chip al lui Dumnzeu

A.Chipul lui Dumnezeu in omul cazut

A cauzat oare caderea in pacat pierderea chipului cu care omul a

fost creat sau acest chip divin s-a mentinut in omul cazut? Este o

problema care a generat numeroase dispute intre teologi si o controversy

careia trebuie sa-i acordam suficienta atentie in abordarea acestei teme.1

Nu trebuie trecut cu vederea faptul ca semnificatia atribuita anumitor

termeni poate fi diferita de la un autor la altul. Acelasi autor poate afirma

la un moment dat ca chipul e §ters in omul cazut, iar apoi ca el se

mentine, eel pu|in in unele aspecte, fara a se contrazice in mod invederat;

intr-un asemenea caz, insa, defmirea teologica a termenilor dupa modul

in care sunt folositi e foarte importanta. E adevarat ca unii autori, in timp,

si-au mai schimbat parerea in legatura cu aceasta problema. Un exemplu

interesant al necesitatii unei explicatii teologice gasim in opera lui

1 Philip Edgcumbe Hughes, The True Image, Leicester, Inter-Varsity Press,

1988, p. 65.



113

Augustin, Rectractationes. Aici el sustine ca prin afirmatia potrivit careia

"prin pacatul sau, Adam a pierdut chipul lui Dumnezeu in care a fost

facut" facuta In opera sa despre sensul literal al Genesei2, "nu trebuie sa

se inteleaga ca nimic din chipul lui Dumnezeu nu a mai ramas in om, ci

ca a fost atat de deformat incat necesita o restaurare".3

Predicile si comentariile lui Calvin includ numeroase referinte la

chipul lui Dumnezeu dupa care omul a fost creat. Ori de cate ori Calvin

vorbeste despre chipul lui Dumnezeu ca fiind sters, el spune si ca ar fi

doar intunecat sau deformat, dar nu complet distrus de pacatosenia
omului.

Claritatea argumentelor sale il mentin, totusi, departe de a se

contrazice sau a fi neglijent in exprimarea gandurilor. Cand afirma

disparitia chipului din om are in vedere efectul producator de moarte al

pacatului care intrerupe partasia pacatosului cu Dumnezeu, care e sursa

vietii. El spune apoi ca plasarea chipului lui Dumnezeu in noi este "o

binecuvantare inestimabila" care ne face fiinte rationale" spre deosebire

de "boi, magari si caini" dar, "din cauza ca suntem corupti in Adam si

blestemafi cu totii, pacatul domina intr-o asa masura incat chipul lui

Dumnezeu a fost sters "4 Infelegerea pe care ni se pare ca o avem nu e

decat stupiditate, inimile ne sunt pervertite si totul e o rebeliune. Avand

in vedere aceste constatari, "noi nu meritam a fi priviti sau acceptafi ca

oameni "\ Altundeva, Calvin afirma ca degradarea omului "1-a separat de

adevarata sensibilitate" si 1-a facut "asemenea animalelor ; e numai vina

noastra c& "semanam mai mult cu animalele decat cu adevaratul om"6.

Efectul devastator al pacatului asupra naturii noastre umane justifica, in

viziunea lui Calvin, concluzia ca chipul cu care am fost creati si care

constituie adevarata noastra umanitate a suferit o stingere. Astfel Calvin

spune ca chipul lui Dumnezeu in om este "desfigurat, deformat, stricat,

patatMsi "aproape in intregime stins".7 El nu a sustinut ca e complet stins,

2 Ibid.
3 Ibid.

4 "Effacee" este termenul francez folosit de Calvin.
5 Sermon 183 on Deutronomy{?>2:2Q).
6 Commentary on GenesisKfi.y).
7 Deflguree, difformee, gatee, souillee, quasi du tout eteinte.



114

ci a adaugat o precizare important*: "...cu toata coruptia umana, Creatorul

ceresc are mereu in fata scopul creatiei Sale".8

Persistenta chipului divin in om in pofida degradarii sale are

implicatii etice semnificative, deoarece e un stimulent in practicarea

iubirii pentru semeni. Calvin insista asupra faptului ca "noi nu trebuie sa

privim la ceea ce oamenii merita prin ei fn§isi, ci la chipul lui Dumnezeu

din fiecare om, caruia ii datoram onoare si cinste". Chiar daca o persoana

ni se pare nedemna de ajutor, trebuie sa ne amintim ca "chipul lui

Dumnezeu pe care-1 contemplam In ea e demn de once sacrificiu din

partea noastra".9

Irineu a presupus gresit ca chipul si asemanarea din Gen. 1: 26

sunt lucruri diferite, desi semnificatia teologica pe care a dat-o acestei

presupuse diferente a avut un oarecare suport biblic. Daca interpretarea

dualista a lui Irineu a implicat un anume fel de dihotomie, ramane totusi

discutabil.

Reformatorii secolului al XVI-lea au sustinut corect ca chipul si

asemanarea sunt unul sj acelasi lucru, iar pacatos^nia omului s>a implicat

peste tot depravarea, de aici nevoia acuta si dependenta omulul de harul

divin in confruntarea cu consecintele nefaste ale caderii. Mai recent, Emil

Brunner a respins cu fermitate separarea chipului de asemanare si a

reafirmat unitatea esentiala a naturii umane, mai ales in privinta

asemanarii ei inevitabile cu Dumnezeu; procedand astfel, a stabilit un

numitor comun cu conceptia reformatorilor despre om si creatia sa. !n
acela§i timp a criticat totusi pozitia lui Calvin si a celorlalti cum ca In

omenirea pacatoasa ar fi o relicva vizibila a chipului divin, numind-o

"un concept dogmatic dubios si conruz".10 Aceasta formulare nu va

implica o distinctie cantitativa sau o izolare a partii de intreg care sa

desmembreze unitatea naturii umane, dupa cum pare sa-si fi imaginat

Brunner. Totusi, aceasta critica are efectul unui bumerang care se

intoarce spre a-1 lovi pe Brunner, deoarece preferinta sa de a deflni chipul

lui Dumnezeu in om In doua sensuri, unul formal si altul material, este, in

8 Commentary on Genesis (9:6).

9 Jean Calvin, Institutes, II.ii.l7;III.iii.l9.

10 Philip Edgcumbe Hughes, op. tit, p. 68
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toate aspectele esentiale, doar un alt mod de a spune ceea ce Reformatorii
spuneau.

Prim-palnl punct al nepotrivirii lui Brunner cu pozitia
Reformatonlor poate fi localizat in perspectiva biblico-istoricS a omului
si a cadem lui. El afirma ca "intreaga descriere istorica a «primului
om» este complet distrusa pentru noi, cei de astazi", deoarece "victoria

viziunii stiintiike" a determinat "declinul inevitabil al viziunii

ec\eziastice"l\Omu/primitivse spune ca ar avea o cu total alta conotatie
decat cea pe care ar fi avut-o pentru autorii Bibliei, pentru perioada
patristica si pentru Reforma.

Acestea hind spuse, se cere un nou cadru pentru doctrina despre

om si natara sa, .ar solutia oferita de Brunner e cea a explicatiei dialectice

a situatiei umane, care e acelasi lucru cu existentializarea omului: Adam
nu a existat nitiodata in istorie; el trebuie insa identificat cu fiecare om

Noua formulate a lui Brunner declare ca "atunci cand vorbim despre
onginea omului, mi ne referim la un anume om numit Adam care a trait
cu multe mii de ani in urma, ci la mine, la tine si la fiecare om din
lume. l2

intelegem deci ca chipul lui Dumnezeu nu a fost pierdut in urma
pacatului sau a caderii. Interdictia de a-i ucide si de a-i blestema pe altii

este valabila atat In relatia cu oamenii pacatosi, cat si cu credinciosii

evlaviosi. Nu se indica deloc faptul ca chipul ar fi present Tntr-o masura

mai mare intr-o anumita persoana decat in alta. Inzestrarile naturale
deosebite, cum oste o inteligenta superioara, nu sunt un indiciu al

prezentei chipulii; sau al gradului in care acesta este prezent.13 Chipul este

universal in cadrul omenirii. El i-a fost dat lui Adam, omul. Indiferent

daca cineva II considers prima fiinta umana sau doar un reprezentant sau

o fiinta simbolica, Adam a fost intreaga rasa umana, iar Eva "a fost mama

taturor celor vii" (Gen. 3:20). Universalitatea chipului inseamna ca exista

o demnitate in a fi om. Cairns sugereaza ca eel ce ne-a indemnat la

reverenta fata de oameni a fost Calvin14. Noi nu ar trebui sa dispretuim

11 Ibid.

12 Ibid

" Millard Erickson. Teohgie Crestinall, Oradea, Cartea crestina, 1988, p. 67.
Cairns, The linage ofGodin Man, New York, Philosophical Library,'1953,
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nici o fiinta umana. Toate fiintele umane sunt ceva frumos, chiar daca ele

sunt denaturarea a ceea ce Dumnezeu a planuit initial sa fie omenirea.

Posibilitatea asemanarii cu Creatorul este prezenta .

B. Aspectul relational al chipului

Multi teologi moderni nu concep chipul lui Dumnezeu ca pe ceva

ce se afla 'in natura omului. De fapt, ei nu se intreaba de obicei ce este
omul sau ce fel de natura ar putea avea omul. Mai curand, se gandesc la

chipul lui Dumnezeu ca la experimentarea unei relatii. Se spune despre

om ca este dupa chipul lui Dumnezeu sau ca oglindeste chipul lui

Dumnezeu, cand se alia intr-o anumita relatie. De fapt, relatia respectiva

este chipul lui Dumnezeu16. Una dintre suferinjele cele mai atroce o

constituie tocmai lumea relatiilor. Omul suferi mai cu seama din pricina

relatiilor nesanatoase, neintegre. Deci daca relajionalitatea este mediul

celei mai man suferinte, atunci in acest mediu trebuie cautata

dimensiunea intemeietoare a persoanei umane17.
Respingand antropologia medievala, Reformatorii au fost nevoiti

sa inlocuiasca intelegerea structurala a chipului lui Dumnezeu care a

dominat primele 15 secole ale Teologiei crestine, cu intelegerea

relational! Antropologia Reformatorilor nu concepe chipul lui

Dumnezeu in primul rand ca pe o structura formala a naturii umane, ci ca

pe o relatie cu Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu este in esenta o relatie

speciala cu Creatorul pe care Adam a pierdut-o, dar care poate fi

restaurata de Hristos.

Exista posibilitatea ca intelegerea relationala a chipului sa

schimbe centrul atentiei noastre de pe prezent pe trecut si in loc sa vedem

in chipul lui Dumnezeu o posesiune impartasita de toti oamenii, sa privim

la inocenta din Eden, ca fiind singurul punct in care omul a avut chipul

lui Dumnezeu. Reformatorii, insa, schimba centrul atentiei de pe

p.133.

15 Millard J. Erikson, op. cit, p.71.

16 Ibid, p.55.
17 Marko Ivan Rupnik, Cuvinte despre om, Deisis, Sibiu, 1997, p.65.
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antropologie pe hristologie. Hristos este Cel care restaureazS chipul lui

Dumnezeu. Noi purtam acest chip numai in masura in care Duhul ne
modeleaza dupa Hristos.

Aspectul relational are un putemic ecou in sec. al XX-lea in

scrierile teologilor neoortodocsi. Emil Brunner, de exemplu, respinge

punctul de vedere medieval bazat pe elementul ratjunii. In schimb, el

injelege chipul lui Dumnezeu in primul rand prin relatia cu Dumnezeu.

Dotati fiind cu vointa libera, trebuie sa-I raspundem liber lui Dumnezeu

si devenim astfel responsabili in fata lui Dumnezeu18. Astfel, Brunner

distinge aspectul formal de aspectul material al chipului. Chipul formal

este acel humanum care face ca o persoana sa fie umana, deosebita de

animate. Este felul in care este constituit omul ca fiinta rationala,

responsabila si libera. Omul ca pacatos nu a pierdut acest aspect al

chipului lui Dumnezeu19. Chipul material consta in raspunsul potrivit pe

care il datoram lui Dumnezeu, dar pe care 1-am pierdut complet. Pentru

Brunner, Hristos este adevaratul chip al lui Dumnezeu in sensul material

si, in consecinta, prin trairea in El, chipul e restaurat in noi.

Brunner nu-si limiteaza discutia la relatia omului cu Dumnezeu.

In timp ce prima porunca a lui Dumnezeu este sa II iubim pe El, exista si

o a doua porunca: sa il iubim pe om. Responsabilitatea noastra in

dragoste incepe sa fie asumata in masura in care intram in relatie cu

semenul nostru. Omul nu poate fi om de unul singur. Nu stralucirea

eforturilor intelectuale, ci iubirea semenului constituie adevarata
umanitate a omului20.

Karl Barth a sustinut si el o teorie relationala cu privire la chipul

lui Dumnezeu. Cand vorbim despre perspectiva teologica a lui Barth este

necesar sa facem o deosebire intre diferitele etape ale gandirii sale21. Ne

vom referi la cea de-a treia etapa a meditarii lui Barth asupra Chipului

Divin, deoarece este din mai multe puncte de vedere cea mai interesanta

si inedita. El spune despre chipul lui Dumnezeu ca nu consta numai in

I8E. Brunner, The Christian Doctrine of Creation and Redemption, London,
Lutterworth, 1952, p.55-57.

"Ibid.

20 E. Brunner, Man in Revolt, Philadelphia,Westminster, 1947, p.57.
Millard Erikson, op. tit, p. 57.
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relatia verticala dintre om si Dumnezeu, ci si in relatia orizontala dintre

oameni. Nu este recomandabil a se intreba in care atribut sau atitudine

specifics omului poate fi gasit chipul lui Dumnezeu. O asemenea

intrebare presupune chipul lui Dumnezeu ca fiind o anumita calitate a

omului, o presupunere pe care Barth o neaga in mod categoric. Chipul nu

este ceva ce omul este sau face. Mai degraba chipul este legat de faptul ca

Dumnezeu a voit sa existe o fiinta care, asemenea Lui, poate fi un

partener. Prin faptul ca omul este capabil sa intretina o relatie, el este o

"repetare" sau un "duplicat" al fiintei divine22. Barth mai observa ca atat

in Gen. 1:27 cat si in Gen. 5:1-2 afirmatia ca omul a fost facut dupa

chipul lui Dumnezeu este legata de cuvintele "parte barbateasca si parte

femeiasca i-a facut". Asadar, chipul lui Dumnezeu in om consta in faptul

ca omul a fost creat parte barbateasca si parte femeiasca23. Atat la

Dumnezeu cat si intre oameni un eu §i un tu se confrunta unul cu celalalt.

Omul nu exista ca individ solitar, ci ca doua persoane ce se confrunta una

cu cealalta24.

Desi foarte importanta in gandirea neoortodoxa, viziunea

relationala a chipului divin a influentat si alti teologi. Traditionalistul

teolog calvinist Louis Berkhof, de exemplu, sustine o intelegere

relationala in masura in care el defineste chipul ca fiind neprihanirea

originara - adevarata cunoastere, dreptate si sfintenie - pe care Adam a

pierdut-o, dar pe care Hristos o restaureaza in fiecare credincios. Berkhof

aluneca apoi spre viziunea structurala, deoarece adauga referiri la

intelectul si la libertatea morala a omului, ca avand un rol important in

manifestarea chipului divin.

II. Omul ca membru in corpul eclezial al lui Hristos

A. Metafora trupului lui Hristos in teologia paulina

O descriere mai ampla a crestinilor ca formand trupul lui Hristos

22 Karl Barth, Church Dogmatics, Edinburgh, T. & T. Clark, Vol. Ill, 1958,

p. 185.

23 Ibid, p. 184.

24 Millard Erikson, op. tit, p.59.
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gasim pentru prima data in a doua jumatate a primei epistole a lui Pavel

adresata corintenilor, ea fiind anticipate de una mai succinta in 6:15.

Primele doua referinte apar in discutia lui Pavel despre Cina Domnului.

Ele sunt menite sa reliefeze unitatea dintre membre si prin aceasta

unitatea cu Hristos, mai degraba decat exercitarea darurilor pentru binele

celorlalti, asa cum vom vedea mai tarziu.

"Avand in vedere ca este o paine, noi care suntem multi suntem

un trup; caci toti luam o parte din aceeasi paine" (1 Cor. 10:17). Pavel

spune apoi ca"cine mananca si bea isi bea osanda lui insusi, daca nu

deosebeste trupul Domnului". Desi in general s-a interpretat ca fiind

vorba de trupul crucificat al lui Hristos, se are in vedere si comunitatea

crestinilor. Membrii comunitatii trebuia sa fie constienti de unitatea lor si

"sa se astepte unii pe altii". Faptul ca exista mai multe membre in trupul

lui Hristos nu trebuie sa duca la atitudini individualiste sau la formarea de

partide, ci la o continue afirmare a solidaritatii lor25.

Aceasta problema a unitatii e privity mai extins si mai dinamic in

capitolul urmator, unde Pavel trateaza subiectul corpului eclezial in

termeni de parabola, aproape alegorici. Este foarte adevarat ca pasajul din

ICor. 12 se refera in primul rand la comunitatea credinciosilor din Corint,

dar aplicatia lui poate depasi spatiul unei organizatii, deoarece termenii

soma si ekkhsia nu se suprapun perfect, primul avand un sens mai

larg. Termenul de trup se aplica relatiilor dintre membre care au loc atat

in interiorul, cat si in extenorul Bisericii, chiar daca responsabilitatile

membrilor unul fata de alrul se indeplinesc in primul rand in Biserica.

Intelegem, deci, ca oriunde crestinii sunt in legatura unii cu altii, ei

formeaza trupul lui Hristos, iar El e mereu prezent acolo prin Duhul

Sau(12:13)26.

Oricarui membru ii este permis sa actioneze pentru a-i sluji pe

ceilalti. Asta inseamna ca nici o persoana sau un grup de persoane nu pot

dispretui contributia altora in trup si nici sa impuna un mod uniform de a

lucra. Comunitatea crestina interdenominationala are o diversitate de

lucratori si fara indoiala ca din aceasta diversitate de functii rezida

25 Robert Banks, Paul's Idea ofCommunity, Hendrikson Publishers, 1994, p. 58.

26Ibid,p.59.
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integritatea si unitatea trupului. Dumnezeu a coordonat lucrurile astfel

incat implicarea fiecaruia sa fie necesara pentru functionarea normala a

comunitatii. Rezulta, deci, ca fiecare membru are un rol unic, dar

dependent de ceilal|i27.

In aceste conditii, constatam ca si membrii care aduc o slujba mai

putin evidenta sau spectaculoasa sunt demni de acelasi respect. Cei care

intreprind lucrari vizibile, mai atractive, nu sunt neaparat si mai

importanti in comparatie cu cei care isi exercita darul in mod mai discret.

Relatia dintre membrii comunitatii este atat de stransa incat ceea

ce afecteaza pe unul afecteaza pe toti. Limbajul lui Pavel e demn de

remarcat aici. El nu spune ca experientele individuale din interiorul

comunitatii, atat placute cat si neplacute, trebuie imp&rta§ite de catre

ceilalti. El spune ca sunt impartasite de la sine. Corpul are aceleasi

simturi si aceeasi viata.

Urmatoarea referire a lui Pavel la comunitate ca trup apare in

Romani 12: 4 -8, prin care se remtareste principiul unitatii in diversitate,

dar privind dintr-un unghi putin diferit. Pavel nu isi propune sa-i

avertizeze numai in privin|a supraevaluarii unor daruri in detrimentul

altora, ci si in privinta supraaprecierii de catre unii a darurilor pe care le

detin. Spre deosebire de situatia din Corint, el nu reactioneaza la o eroare

deja instalata, ci ii previne asupra unei situatii care ar putea aparea. Dupa

cum putem observa, comunitatea crestina se aduna probabil in grupuri

diferite prin oras, de aceea e folosit sensul mai larg al metaforei corpului

care sa se refere la mai multe biserici28.

Aplicatia metaforei este si unitatea in exercitarea darurilor. Prin

aceasta varietate de contributii aduse dupa puterea fiecaruia, se realizeaza

si se manifesta unitatea comunitatii. In Romani 12, Pavel descrie relatia

dintre comunitate si Hristos in termeni mai familiari decat in ICorinteni.

Ei nu sunt numai "trupul lui Hristos", ci mai mult, "un singur trup".

Modul acesta de exprimare sugereaza faptul ca Hritos este sursa unitatii29.

In scrierile lui Pavel de mai tarziu se observa o dezvoltare a

27 Ibid. p. 60.

28 Ibid. p. 61.
29 Ibid.
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folosirii metaforei corpului lui Hritos. Aceasta a aparut ca rezultat al

diferitelor situatii cu care s-au confruntat bisericile. Idei religioase

provenind din diferte surse - grecesti, iudaice sau orientale - s-au contopit

si amenintau cu patruderea in micile enclave crestine. Conform acestor

idei straine, diferite puteri cosmice, ele tnsele emanatii din dumnezeire, ti

puteau ajuta pe oameni in relatia lor cu Dumnezeu. In aceste conditii

credinciosji trebuia sa-si suplimenteze increderea in Hristos intrand in

relatie cu astfel de puteri. In epistola catre Coloseni, Pavel se ocupa de o

astfel de amenintare explicand ca Domnul Isus nu este o creatura, ci

insusi Creatorul, El a fost persoana Dumnezeirii prin care s-a savarsit

actul creatiei30. El nu a triumfat numai peste pacat, peste Lege si moarte

ci si peste aceste puteri (1:20). Numai El este 'bhipul Dumnezeului

nevazut" si El e superior tuturor (1:15). Aici introduce Pavel notiunea de

tnip pentru Biserica, descriindu-L pe Hristos ca fiind 'Capul trupului", al

Bisericii. Ideea e repetata de trei ori in epistola. Ceva mai tarziu, in

acelasi capitol, vorbeste despre trupul lui Hristos, Biserica, pentru care El

e un slujitor. In urmatorul capitol spune ca Hristos e "Capul din care tot

trupul, hranit si bine inchegat cu ajutorul incheieturilor si legaturilor, isi

primeste cresterea pe care i-o da Dumnezeu" (2:19, 20). In capitolul 3

vorbeste despre cei care au fost "chemati ca sa alcaruiasca un singur

trup"(3:15)31.

In Epistola catre Efeseni are in vedere aceleasi idei. Prioritatea si

superioritatea lui Hristos la once nivel al realitatii in fata puterilor

cosmice §i a Bisercii sunt reafirmate.( 1:21,23). Metafora trupului se

refers §i la unitatea dintre neamuri si evrei, care este un rezultat al lucrarii

de reconciliere a lui Hristos(2:16; 3:6). Apoi se refera la faptul ca este

<4un singur trup" (4: 4), iar Hristos e autorul diversit^tii de daruri existente

in interiorul Sau. Acestea sunt date "pentru desavir§irea sfinjilor, in

vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos" (4: 12).

Mare parte din ceea ce Pavel spune despre comunitate are

menirea de a preveni pericolul dezbinarii. Aceasta nu inseamna ca nu vor

30 William MacDonald, Comentarla Noul Testament, Verbreitimg, Chrisliche
Literature, 1998, p.817-818.

31 Robert Banks, op. tit, p.61-62.
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exista diferente de opinie in Biserica si Tntre biserici. Insa numai atunci

cand acestor diferente li se adauga lipsa de acceptare fata de ceilalti asfel

meat o parte a bisericii se revolta contra celeilalte si actioneaza

independent, ele pot provoca neintelegeri care sa separe trupul. Nici

chiar diferentele doctrinare (cea despre inviere din 1 Corinteni 15:12-58),

sau de intelegere a unui mod de viata (potrivit caruia unii puteau participa

la anumite practici ale societatii 10: 23-31) nu au dus la lupte tntre frati,

pana cand nu au existat atitudini ostile intre membri. Pavel nu le-a cerut

cre§tinllor sa se subscrie unel confeslunl doctrinare sau unui cod

moral rigid, ci le-a cerut sa dovedeasca faptul ca sunt al Domnului

acceptandu-se si unindu-se in dragoste.

B.Expresli flzice ale relatiei dintre membre

Pavel evidentiaza intelegerea si comunicarea ca fiind deosebit de

importante pentru progresul comunitatii spre maturitate, dar subliniaza ca

acestea nu presupun numai a gandi §i a vorbi. Membrii trebuie sa traiasca

in mod desavarsit credinta. Numai cunoasterea materializata in fapte si

testata prin incercare are dovada autenticitatii. Orice cunoastere fara

aplicatie practice si neincercata este falsa si superficiala. Pavel vorbeste

despre fiinta umana ca fiind o persoana fizica nu un intelect, spirit sau

suflet intemnitat intr-un trup. Persoana nu are trup, ci este trup; persoana

nu doar traieste intr-o forma fizica ci exista ca o forma fizica. In aceste
conditii nu e surprinzator faptul ca actiunile manifestate fizic merg mana

in mana cu activitatile verbale in comunitate. Exista o serie de astfel de

acte care, comune fiind mai multor confesiuni evanghelice, sunt menite a

contribui la consolidarea si intretinerea relatiilor dintre ele. Relatia dintre

credinciosii care traiesc experienta comuna a mantuirii este vazuta de

Pavel in mod deosebit prin cuvantul grecesc Koivoy'ia- comuniune,

partasie , relatie stransa, generozitate, contribute, participare32. In cele ce

urmeaza sunt enumerate cateva dintre manifestarile exterioare comune

ale koinoniei interdenominationale.

2 Ralph P. Martin, Peter N. Davids, Dictionary ofthe Later New Testament and

its Developments, Leichester, Inter - Varsity Press, p. 373.
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l.Botezul

Desi Pavel nu-i boteza intotdeauna pe convertiti si privea botezul

ca pe o trasaturS secundara a lucrarii lui apostolice, pentru el, botezul este

o expresie vizibiia a trecerii de la modul de viata vechi la eel nou.

Legatura pe care o face Pavel intre botez si credinta sugereaza faptul ca,

prin botez, indivdul isi ia un angajament inaintea lui Dumnezeu.

Deoarece credinciosul e o frinta fizicS si relatia lui Dumnezeu cu el are

loc intr-un mediu fizic, este necesar ca intreaga persoana (nu numai

partile imateriale) si apa ( ca element al credintei materiale) sa fie
implicate33.

Intelegem, deci, ca botezul e un act intre persoana respective si

Dumnezeu. Dar exista si o alta dimensiune a intrarii in libertatea si

mantuirea lui Dumnezeu - cea comunitara. Botezul, care intruchipeaza

dinamic efectele trecerii de la un mod de viata la altul, implica obligatoriu

si trecerea de la o comunitate la alta; de la cea in Adam la cea w Hristos.

Comunitatea crestina intinde o mana omului, care, la randul

sau, Tntinde mana spre comunitate, realizandu-se astfel o exemplificare a

lucrarii de curatire si tnnoire facute de Dumnezeu, care are loc in Hristos

si prin Duhul Sfant34.

2. Punerea mainIlor

Aceasta este o alta expresie fizica a relatiei si nu un act simbolic

sau quasi - magic. Dupa cum arata si bazele ei vechi testamentale (Gen.

14:48), punerea mainilor este o practica strans legata de rugaciune. Nu

doar ca insotea rugaciunea, ci era o parte a rugaciunii msasi.

Asadar, este o actiune ce se adapteaza unei varietati de situatii.

Conform F.A., cele in care Pavel este implicat includ trimiterea de

lucratori (13:3), vindecarea bolnavilor (28:8), recunoasterea liderilor

(14:23). in astfel de imprejurari, sintagma "punerea mainilor" echivaleaza
cu "a incredinta in grija harului lui Dumnezeu" (14:26 ; 13:3)35. Chiar

daca Pavel nu mentioneaza aceasta practica in nici una dintre epistolele

33 Robert Banks, op. at., p. 77.

34 Karl Barth, Church Dogmatics, volume IV, "The Doctrine of Reconciliation",
Edinburgh: T. & T. Clark, p. 177.

35 Robert Banks, op. cifi, p. 80.
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sale, nu exista nici un motiv pentru a pune la indoiala relatarile lui Luca.

In punerea mainilor avem un semn exterior care poate implica nu numai

un individ, ca in cazul botezului, ci mai multi membri ai comunitatii

(13:1-3). Prin aceasta se exprima rugaciunea celorlalti membri pentni ei,

dar si relatia din cadrul comunitatii36.

3. Cina Domnului

Cina are o importanta vitala pentru membrii comunitatii,

deoarece, cand mananca si beau impreuna, unitatea lor capata o expresie

vizibila. Impartasirea cu rodul vitei la Cina are si o importanta

escatologica, anticipand ziua in care ei vor bea toti cu Hristos in

Imparatia lui Dumnezeu. Cina este deci o asigurare a celei de a doua

veniri a lui Isus37.

Astfel, masa pe care o iau impreuna reamintesje crestinilor de

relatia lor cu Hristos si unul cu celalalt si o aprofundeaza in acelasi fel in

care o cina obisnuita consolideaza legarura dintre membrii familiei. A§a

se explica faptul ca Pavel nu-si indreapta critica spre atitudinea oamenilor

fata de paine si vin sau spre relatia lor individuals cu Dumnezeu, ci spre

relatiile dintre ei. Cand accstea nu reflecta caractcrul lui Hristos din

vietile celor ce participa la Cina, "mananca painea" si "beau paharul

acesta in chip nevrednic", facandu-se astfel "vinovati de trupul si sangele

Domnuluf (lCor.ll:27)38. Bolile spirituale au apoi rezultate pe plan

fizic. Pavel ii informeaza pe credinciosi ca motivul neputintelor, bolilor si

chiar al mortii este o atitudine gresita fata de acest serviciu solemn. Unii

vad in acestea niste consecin|e ale abuzului de alcool (v.21). Pavel spune

insa ca ele nu sunt ceea ce numim noi urmarile naturale ale excesului, ci

mana lui Dumnezeu care pedepseste (v.32).

4. Darnicia crestina

Pe langa toate aceste expresii fizice ale parta§iei, Pavel nu a

sugerat niciodata ca membrii comunitatilor sa aiba toate lucrurile in

36 Ibid
37 Charles C. Ryrie - TeohgieElemental Fagaras, Agape, 1998, p. 393.

38 Robert Banks, op. cit., p. 83.
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comun, cum faceau cei de la Qumran. A fi una in Hristos nu inseamna

neaparat a crea un fond financiar comun, dar nici a izola aspectul material

de partasia cu Hristos sj cu fratii. "El, macar ca era bogat, s-a facut sarac

pentru voi, pentru ca prin saracia Lui, voi sa va imbogatiti". Nu se

sugereaza ca trebuie sa renuntam la posesiunile noastre, ci ca trebuie sa

facem parte din abundenta si prosperitatea noastra si celor in nevoi.

Astfel se va ajunge la situatia asemanatoare cu cea in care "eel ce

stransese mult nu avea de prisos si eel ce stransese putin nu ducea lipsa "

(2Cor.8:15). in spiritul Evangheliei, darnicia cerstina trebuie practicata

"nu cu parere de r&u sau de sila , ci cu bucurie" (2Cor.9:7)39. In 2 Cor.

9:13 se vorbeste despre "dovada data de voi prin ajutorul acesta". Pavel

spune ca sfintii din Ierusalim il vor slavi pe Dumnezeu in mod deosebit

pentru semnele partasiei sincere aratate fata de ei de catre corinteni. Mai

mult, lucrul acesta se face vizibil "fata de toti". Contributia corintenilor

era pentru crestinii saraci din Ierusalim, dar sensibilitatea pe care o aveau

fata de ei era valabila si fata de ceilalti crestini.

C.Rolul Duhului Sfant in realizarea unitafii

Duhul Slant este eel care ne deschide catre Tatal si catre Fiul, ne

deschide unul catre altul, deci prin El se face posibila partasia. Relatia

noastra cu Duhul Sfant se exteriorizeaza mult mai mult prin relatia

noastra cu cei din jur, decat prin exercitarea darurilor cu care lucram.

Charismata e subordonata Ko/now'ei40.

Duhul este o Persoana in mai multe persoane, tacandu-le una,

fHra, insa, a le depersonaliza. El, Cei care ne uneste in trupul lui Hristos,

ramane o Persoana pentru noi, asa cum si noi ramanem persoane libere

pentru El. In aceasta unitate, diversitatea de persoane, departe de a fi

anulata, este mai degraba afirmata si valorificata. In 1 Cor. 12, diversitatea

darurilor si a membrilor trupului care le exercita este la fel de importanta

ca unitatea trupului caruia ii apartine. Acelasi Duh li uneste pe membri

intr-un a§a mod incat unitatea trupului este imbogatita de diversitatea

39 Ibid., p. 86.

40 Tom Smail, The Giving Gift, Darton. Longman. Todd, 1994, p. 184.
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membrilor si a darurilor. Baza unitatii noastre o constituie faptul ca "noi

toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un

singur trup". Totusi "trupul nu este un singur madular, ci mai multe ... .

Daca ar II toate un singur madular, unde ar fi trupul ? Fapt este ca sunt

mai multe madulare, dar un singur trup" (ICor. 12:13,14,19,20)41.

Acest trup este format de mai multe persoane cu mai multe

functii si caracteristici a caror unitate consta in faptul ca Duhul Slant Ti

face capabili de a marturisi ca Isus Hristos este Domnul si sa fie partasi

vietii Lui pline de putere si iubire. Unitatea Bisericii nu poate fi impusa

de autoritatea eclziastica, asa cum nu poate fi creata nici de decizia

democratica a celorlalti membri. Creatorul §i sustinatorul unitatii este

Duhul Sfant. El nu este doar unitatea personala din viata lui Dumnezeu,

unindu-L pe Tatal cu Fiul, ci si legatura dintre Hristos si Biserica si intre

membrii din Biserica.

Concluzii

Pavel ii indemna pe efeseni sa pastreze "unirea Duhului prin

legatura pacii"(Ef.4:3). Trebuie sa existe totdeauna in Biserica o ravna

pentru mentinerea unitatii in Duhul Sfant. Unindu-ne cu Hristos, Duhul

ne uneste unul cu celalalt, iar noi trebuie sa mentinem unitatea creata de

El.

In Corint s-a confruntat cu problema diviziunilor. Acestia se

iraparteau spunand: "Eu sunt al lui Pavel ... Eu sunt al lui Apolo...

Eu sunt al lui Chifa... Eu sunt al lui Hristos". Legatura pacii trebuie

recunoscuta si mentinuta de catre toti credinciosii. In Roraani m se

spune "sa urmarim lucrurile care due la pacea si zidirea noastra". A

urmari pacea inseamna mai mult decat a vorbi despre ea; inseamna

a face tot posibilul pentru a-i obtine si a-i pastra legaturile. Cu

sigurantii, de probleme nu vom fi scutiti, dar Pavel vorbe^te inainte

de pace, despre indelunga rabdare §i ingaduinta. Neintelegeri cu

privire la anumite invataturi, diferente de opinie si moduri diverse

41 Ibid, p. 188.
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de a actiona vor aparea inevitabil. Unele dintre ele ar putea duce

chiar la dezmembrarea trupului daca nu ar interveni ingaduinta.

Unitate inseamna a trai in armonie. Prin armonie

credinciosii se vor zidi nemcetat si vor putea aduce slava lui

Dumnezeu. Rugaciunea lui Pavel este atat de frumos spusa

romanilor: "Dumnezeul rabdarii si al mangaierii sa va faca sa aveti

aceleasi simtaminte unii fata de altii, dupa pilda lui Hristos Isus;

pentru ca toti impreuna, cu o inima si o gura, sa slaviti pe

Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos. Asadar primiti-va

unii pe altii cum v-a primit si pe voi Hristos, spre slava lui

Dumnezeu" (Rom. 15:5-7).

The author argues that the unity between different parts of

the body of Christ is the most important element of our life as a

community. We are created according to the image of God which

become manifest in our relationships. We are members of Christ's

body and acts like baptism, laying on of hands, Holy Supper and

generosity are physical expressions of our relationships. But the

only One who is able to help us keep the unity and the bond of

peace is the Holy Spirit.

L'auteur se propose de prouver que Funite des differentes

membres du corps de Christ est le plus important element de notre

vie communitaire. Nous sommes formes a 1'image de Dieu qui

devient visible par nos relations. Nous sommes les membres du

corps de Christ et des actes comme le bapteme, Fimposition des

mains, la Sainte Cene et la generosite sont des expressions

physiques de nos rapports; mais c'est seulement le Saint Esprit qui

peut nous aider a conserver Funite et le lien de la paix.




