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O BISERICA STATORNICA SI CURATA

Realizat de pastor Alejandro Bullon

Iata-ne ajunsi si la finalul celei de a doua epistole catre Tesaloniceni.
Se ridica intrebarea cum sa pastram statornica,fidela o biserica. O dovada ca o 
biserica este vie este cresterea ei. Nu ma refer la cresterea numerica, geografica sau 
institutionala ci la cea spirituala. Iar cresterea spirituala implica schimbare.

Traim intr-o lume care sufera schimbari radicale in orice domeniu. Si logic, 
schimbarea apare si in biserica. Insa cand vorbim de schimbare in Biserica trebuie 
sa ne gandim in ce aspecte putem face schimbari si in ce aspecte nu.

Pavel era preocupat de schimbarile din Biserica. Deja, in timpul 
Tesalonicenilor existau schimbari. De aceea gasim scris in 2 Tesaloniceni 2:13-17 :

“ Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui 
Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 
sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. 

Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava 
Domnului nostru Isus Hristos. 

Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie 
prin viu grai, fie prin epistola noastră. 

Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a 
iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde, 

să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun! ”

Ideea din acest pasaj este ca in ciuda faptului ca Dumnezeu doreste ca 
Biserica Sa sa creasca (si retinem ca am spus mai sus despre crestere ca implica 
schimbare) trebuie sa pastram doctrina si invatatura transmisa prin viu grai sau 
scrisa. Doctrina este cea care da statornicie experientei crestine.

Experienta crestina nu e una mistica, de contemplare ci una reala de crestere; 
insa nu exista crestere statornica,sanatoasa fara doctrina. Doctrina este drumul pe 
care Dumnezeu ni-l pune la dispozitie pentru a atinge gloria domnului nostru Isus 
Hristos.

Cu toatea acestea, multi il plaseaza pe Isus ca fiind impotriva doctrinei – o 
alta mare incoerenta. Doctrina este invatatura lui Hristos!



Cand Isus intra in viata ta, intra ca sa te salvezi si sa te invete. 
- De ce sa te salveze?
- Pentru ca erai pierdut!
- Si de ce erai pierdut?
- Pentru ca nu cunosteai drumul, calea!
Acum Isus intra in viata ta pentru ca sa te salvezi si sa iti arate drumul pentru 

ca sa nu te mai pierzi.

Pe timpul lui Pavel erau doua feluri de a invata : pe cale orala – prin 
intermediul predicilor si pe cale scrisa – prin intermediul scrisorilor, epistolelor. 
Atunci ca si astazi oamenii preferau invatatura orala pentru ca e mai atractiva. 

Dar care este dezavantajul ei? Poate fi mai usor manipulata,scrisa pe cand 
invatatura scrisa este deja inregistrata. 

E de datoria crestinului sa citeasca, sa se informeze si sa fie pregatit pentru a 
nu fi Indus in eroare de catre invataturile si invatatorii falsi care sunt peste tot in 
zilele noastre.

Rezumam : trebuie sa ne schimbam ? Bineinteles ca da, trebuie sa ne 
adaptam schimbarilor care se produc in lumea in care traim. Dar toate acestea fara 
sa alteram valorile morale, principiile sau invatatura biblica.

Se schimba felul in care ne imbracam, modalitatile de a calatori – pe timpul 
lui Pavel se calatorea pe jos, in corabie, sau in caruta in schimb astazi avem 
automobile, trenuri, avioane, insa Pavel ne indeamna sa pastram invatatura!

In a doua parte a acestui studiu vom vedea de ce apar invatatorii falsi, 
mincinosi. In realitate acesti invatatori mincinosi nu sunt altceva decat instrumente 
ale Diavolului.

Pentru Pavel, raul nu este doar o forta sau o energie negative. Sunt foarte 
multi care spun aceste lucruri despre rau, care neaga existenta Diavolului. Cred ca 
el nu este decat o poveste transmisa din generatie in generatie. Insa Biblia ne invata 
altfel; ne invata ca Diavolul exista, este real, este o persoana – un inger cazut, 
razvratit si care astazi doreste sa distruga vietile celor care vor sa-L urmeze pe 
Hristos.

Iata ce spune Pavel in 2 Tesaloniceni 3:1-5 :

“ Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se 
răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi,  şi să fim izbăviţi de oamenii 
nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.

Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.
Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă 

poruncim. 



Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre 
răbdarea lui Hristos! ”

Extragem mai multe ganduri din acest pasaj : primul ca raul exista si ca 
avem nevoie sa fim izbaviti de el.

Al doilea gand este ca acest rau se manifesta in viata si lucrarea multora care 
nu accepta credinta si ataca pe cei care invata Adevarul.

Al treilea este ca acesti oameni rai impiedica predicarea adevarului. De 
multe ori predicatorii in loc sa se dedice raspandirii Evangheliei trebuie sa sacrifice 
timp pentru a combate invataturile raului.

Si ultimul gand este ca arma cea puternica ce combate raul este rugaciunea. 
Si Pavel dorea ca Tesalonicenii sa fie un popor al rugaciunii! 

Toate aceste concepte sunt realitati in viata bisericii din timpurile noastre.
Problema nu este ca pastorii trebuie sa combata acesti lupi in haine de oaie; 

problema este ca acesti oameni considera Biserica responsabila de raspandirea 
invataturilor gresite. Ei se vad pe ei insisi ca fiind apostolii reformei, aparatori ai 
adevarului, folosesc Biblia si Spiritul Profetic dupa bunul lor plac.

Cu alte cuvinte, scot doar ceea ce le convine; si atunci cand dau peste ceva 
ce nu le convine spun ca Biserica a modificat scrierile originale. Sunt foarte abili si 
cauta sa seduca. Cu alte cuvinte : fac lucrarea diavolului “in numele Domnului”.

Pavel se roaga sa  fim izbaviti de acest tip de rau.

In a treia parte a acestui studiu vom analiza versetele 6,7 si 8 ale capitolului 
3 din 2 Tesaloniceni : 

“ În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă 
depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe 
care le-aţi primit de la noi. 

Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în 
neorânduială între voi. 

N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am 
muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. “

Cum traiau in neoranduiala acei frati intre Tesaloniceni?
Oricine care traieste contrar invataturilor lui Dumnezeu traieste in 

neoranduiala!
Multi comentatori ai Bibliei sustin ca acei oameni la care face referire 

versetul 11 nu lucrau nimic pentru ca asteptau a doua venire a lui Hristos. Dar 
textul pare sa nu indice acest lucru.

In prima sa epistola, Pavel ii sfatuieste : 



“ Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile 
voastre, cum v-am sfătuit. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să 

n-aveţi trebuinţă de nimeni.”
(1 Tesaloniceni 4 : 11,12)

Versetul 14 din capitolul 5 al aceleiasi epistole adauga : 

“  Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în 
neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi  
răbdători cu toţi.”

Pavel invata crestinul sa nu-si limiteze viata doar la meditatie si contemplare 
spirituala ci il invata sa-si indeplineasca datoria de tata, sot, si cetatean.

Ce trebuie sa retinem este ca in zilele lui Pavel invataturile Apostolilor erau 
considerate “Traditia”. Si nu doar invataturile si scrierile ci si viata Apostolilor. 

Si-atunci faptul ca Pavel insusi a lucrat cu mainile lui pentru a se intretine – 
acest comportament al lui facea parte tot din traditie. 

In Noul Testament autoritatea acestuia consta in invataturile din Vechiul 
Testament si Traditia era formata din invataturile si felul de viata al Apostolilor.

In partea a patra Pavel subliniaza datoria pe care fiecare persoana o are.
Haide sa vedem ce spune in versetele 10,11 si 12 din capitolul 3 :

“ Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: ‘Cine nu vrea să lucreze nici 
să nu mănânce.’

Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci  
se ţin de nimicuri. 

Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos,  
să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte.“

Aceasta problema pe care le-o prezinta Pavel Tesalonicenilor nu tine doar de 
acea perioada de timp ci este o problema mereu prezenta in biserica. Mereu au 
existat persoane in biserica ce au vrut sa profite de pe urma celorlalti.

In Biserica primara oamenii traiau impreuna. Orice aveau era al tuturor. Toti 
mancau aceeasi mancare. Si atunci au aparut profitorii care nu faceau nimic, nu 
contribuiau cu nimic. Si s-au obisnuit sa traiasca din ceea ce aduceau ceilalti.

Pentru ca Pavel era ferm in aceasta decizie de a sta impotriva celor lenesi, 
care nu contribuiau cu nimic nu insemna ca Pavel nu se preocupa pentru cei saraci!



Dimpotriva, el era foarte constient de nevoile celor saraci. Si in alte parti ale 
scrierilor lui aceasta grija se vede. Multi dintre cei in nevoi nu erau frati in credinta 
ci oameni care aveau intr-adevar nevoie de ajutor.

Daca acesti oameni pentru care Pavel ceruse ajutor ar fi facut parte din 
categoria celor de mai sus, care profitau de situatia lor, nefacand nimic, Pavel 
niciodata nu ar fi cerut ajutor pentru ei.

Dumnezeu doreste ca omul sa munceasca!
Iata ce spune Geneza 2:15 : 

“ Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o 
lucreze şi s-o păzească.”

Acum vreau sa vedem Geneza 3:19 : 

“ ’ În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în 
pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.’ ”

E foarte limpede : planul lui Dumnezeu pentru om era ca acesta sa 
munceasca. Isus insusi a lucrat in tamplarie pana la varsta de 30 de ani. Si preotia 
lui a fost timp de trei ani o munca grea, istovitoare!

O parte din Apostoli au fost pescari iar Isus i-a facut pescari de oameni. 
Pavel inainte sa-si inceapa lucrarea confectiona corturi. Si si-a practicat meseria in 
tot timpul cat a predicat. 

Ce vreau sa spun este ca cei care nu muncesc sunt in conflict cu planul lui 
Dumnezeu! Acesta este motivul pentru care Pavel interzice crestinilor sa ii ajute pe 
cei care traiau in neoranduiala.

 Acest ajutor de fapt nu este un ajutor pentru ca ar sustine inactivitatea. Ceea 
ce ar trebui sa facem cu acesti frati ar fi sa-I ajutam sa munceasca nu sa nu 
munceasca.

Ultima parte a acestui studio este delicate. 
Vorbeste despre disciplina bisericii. 
Exista multi crestini care cred ca dragostea face ca biserica sa nu 

disciplineze pe nimeni. Folosesc ceea ce Isus ii spune femeii pacatoase din Ioan 8 : 
“Nici Eu nu te osandesc. Du-te, si sa nu mai pacatuiesti!”

Si rationamentul lor este urmatorul : daca Hristos – care este Hristos, n-a 
condamnat-o pe femeia pacatoasa, cine suntem noi ca sa condamnam pe cineva?

Acest fel de a rationa poate fi politic vorbind foarte corect, placut chiar. Dar 
din nefericire, din punct de vedere biblic nu este corect!



Pavel in 2 Tesaloniceni 3:13-15 spune: 

“Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui. 
Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi  

să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine. 
Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.”

Aici Pavel vorbeste despre disciplina bisericii. Si nu doar Pavel vorbeste 
despre ea! Si Isus a mentionat-o!

Iata ce spune Matei 18:15-17 :

“Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el 
singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. 

Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice 
vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. 

Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte 
nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.”

E clar deci ca disciplina bisericii e biblica si nu e nicidecum inventia unor 
oameni care vor sa-i arate cu degetul pe altii. E bazata pe Biblie la fel ca si iubirea 
aproapelui, predicarea evangheliei sau salvarea pacatosilor. 

Insa dragul meu, atat Isus cat si Pavel sunt clari cand spun ca elemental basic 
al disciplinei este dragostea. 

Iti spun un secret : nimeni nu se resimte pentru ca e disciplinat!
Pe oameni ii deranjeaza felul in care sunt disciplinati!

Isus spune sa-i tratezi ca pe vamesi si pe pagani. 
Si cum ii trata Isus pe vamesi si pe pagani? Cu dragoste!
Disciplina nu consta in a-l trata ca pe un inamic ci a-l corecta ca pe un frate.

E aceasta disciplina pe care o practici?
Daca nu ai petrecut noaptea in plans si rugaciune pentru fratele tau nu ai 

dreptul moral sa ridici degetul impotriva lui.

Disciplineaza cu dragoste!
Scopul disciplinarii este salvarea fratelui tau nu pedepsirea lui, ingroparea 

lui. Iar cine nu iubeste nu poate salva, nu poate disciplina!

Domnul sa ne ajute sa tinem minte toate acestea!

In numele lui Isus, Domnul sa te binecuvanteze!




