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atunci când predau cursuri sau ateliere pe tema bisericii, le cer 
adesea participanţilor să noteze propriile definiţii ale termenului „bise-
rică”. Definiţiile propuse sunt în general impresionante prin varietatea 
lor. unii scriu definiţii ca: „biserica este biserica-rămășiţă a profeţiei bi-
blice, cu temelii de nezdruncinat.” alţii scriu: „biserica este locul unde 
sunt alături de prieteni și unde găsesc părtășie.”

ce metafore se află în spatele unor astfel de descrieri? și cum 
pot fi îmbogăţite astfel de perspective printr-o însușire atentă, cu ru-
găciune, a metaforelor biblice ale bisericii? scopul acestui capitol este 
dublu: (1) să trecem în revistă metaforele biblice ale bisericii și să ex-
plorăm modalităţile în care pot fi analizate și înţelese; (2) să reflectăm 
asupra modului în care metaforele biblice ale bisericii pot – și trebuie 
– să ne influenţeze gândirea.

O prezentare a metaforelor bisericii

În clasicul tratat Images of the Church in the New Testament1 
[„imagini ale bisericii în noul testament”], Paul s. Minear a inventariat 
96 de imagini ale bisericii în noul testament. Dând deoparte 32 de 
„imagini minore” (de exemplu, sarea pământului, epistola lui Hristos), 
el a grupat imaginile rămase în câteva rubrici mari, precum: „Poporul 
lui Dumnezeu”, „noua creaţie”, „Părtășia în credinţă” și „trupul lui 
Hristos”. Deși taxonomia lui Minear este utilă, aici am adoptat o altfel 
de organizare. am pus accentul pe acele metafore care se regăsesc atât 
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în epistolele timpurii ale lui Pavel, cât și în cele târzii, interesul susţinut 
al apostolului pentru ele sugerând că merită o atenţie aparte. Propun 
să abordăm cinci grupuri de metafore biblice ale bisericii:

1. corporal: biserica văzută ca un trup
2. agricol: biserica văzută ca o plantă/un ogor/o podgorie/o 

viţă-de-vie
3. arhitectural: biserica văzută ca o clădire/un templu
4. Marţial: biserica văzută ca o armată
5. Familial și marital: biserica văzută ca o familie/o mireasă
În fiecare dintre aceste cazuri voi discuta fundalul pe care se 

grefează metafora (în general Vechiul testament), voi trece în revistă 
modul în care grupul de metafore este folosit în noul testament, voi 
examina îndeaproape anumite pasaje din perspectiva metodei de-
scrise mai jos și voi accentua contribuţiile pe care respectivul grup le 
are la o perspectivă cuprinzătoare și vibrantă a bisericii.

Analiza metaforelor bisericii

exegeţii și teologii operează uneori cu un set învechit de 
presupoziţii referitoare la metafore – presupoziţii care minimalizează 
folosirea acestora.2 În schimb, un set esenţial de concepte despre me-
tafore ne-ar oferi o perspectivă mai reală. Prima dintre aceste idei este 
aceea că metafora nu este o simplă împodobire a limbajului. Metafora 
nu este „un fel de joc isteţ de cuvinte” sau „un moft ori un ornament 
adăugat puterii limbajului”. Dimpotrivă, metafora este „principiul om-
niprezent al limbajului”, din moment ce limbajul în sine este metaforic, 
iar metafora pur și simplu ilustrează mecanismele gândirii și ale limba-
jului omenesc ca întreg.3

a doua idee este că semnificația unei metafore nu poate fi 
adecvat sau pe deplin parafrazată. În sensul acesta, metafora – și în 
special metafora poetică – este „ireductibilă”. „cu cât o metaforă este 
mai bogată și mai sugestivă, cu atât este mai imposibil să enumeri ex-
plicit toate similitudinile care stau în spatele ei.”4 nu ar trebui să fim 
surprinși că explicaţiile pe care le dăm metaforelor biblice nu sunt la fel 
de convingătoare sau de durabile ca metaforele în sine. 

a treia idee este că impactul comunicativ al unei metafore ar 
trebui apreciat (și nu minimalizat). Prea des se întâmplă ca, în studi-
ile biblice și în teologie, anumite afirmaţii considerate „adevărate în 
sens literal” să fie puse în contrast cu cele despre care se crede că sunt 
„adevărate doar în sens metaforic”. totuși, „a spune că o afirmaţie 
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este metaforică este un comentariu asupra manierei de exprimare a 
afirmaţiei, și nu în mod obligatoriu un comentariu asupra adevărului 
pe care îl exprimă”. Dacă am avertiza pe cineva: „atenţie! Fire electrice 
neizolate! O să te prăjești!”, nu am fi tentaţi să adăugăm: „bineînţeles, 
acest lucru e adevărat doar în sens metaforic.” informaţia este și ade-
vărată, și exprimată printr-o metaforă.5

a patra idee este strâns legată de cea anterioară: Metaforele 
complexe și „mixte” trebuie, de asemenea, să fie recunoscute ca atare 
și studiate, și nu trecute cu vederea și minimalizate. Dintr-o perspec-
tivă clasică, apariţiile metaforei ar trebui să dovedească armonie și 
congruenţă a elementelor metaforice, precum și claritate vizuală. 
Dintr-o astfel de perspectivă, unele folosiri ale metaforelor în biblie nu 
se ridică la înălţimea așteptărilor și, în consecinţă, sunt minimalizate 
și respinse. O perspectivă mai luminată va manifesta dispoziţia de a 
explora metafora biblică și de a-i aprecia complexitatea. 

având în minte aceste patru idei clare, ne vom apleca asupra 
unor definiţii și termeni care să ne ajute să analizăm într-o mani-
eră disciplinată metaforele biblice folosite în dreptul bisericii.6 cum 
putem identifica prezenţa unei metafore? Definiţia lui soskice este 
utilă și eficientă: „Metafora este acea figură de stil prin care vorbim 
despre un lucru în termeni despre care se poate considera că evocă 
alt lucru.”7

După ce am identificat un astfel de caz în care, să zicem, „bi-
serica” este prezentată ca un „templu”, cum putem să identificăm 
componentele metaforei și să evaluăm interacţiunea dintre ele? 
termenii lui richards – „conţinut” (tenor) și „vehicul” (vehicle) – au 
trecut proba timpului, fiind folosiţi în continuare pentru a denumi 
„ideea subiacentă sau subiectul principal pe care-l semnifică vehiculul, 
sau figura de stil” și, respectiv, figura de stil folosită pentru a trans-
mite „conţinutul”.8 richards își ilustrează termenii printr-un vers al lui 
shakespeare din Othello: „De m-ar cuprinde-n lipsuri pân’ la gât”, iden-
tificând „conţinutul” cu lipsurile, iar „vehiculul” cu „marea sau cada în 
care Othello trebuie să fie cufundat, cuprins”.9

Pe lângă capacitatea de identificare a „conţinutului” și a „vehicu-
lului” unei metafore, alte două concepte ne ajută să evaluăm mecanica 
unei metafore. În primul rând, cât de plină este metafora? Metaforele 
pline dezvăluie explicit următoarele (folosim ca exemplu metafora 
templului din efeseni 2:19-22): (1) conţinutul, sau obiectul comparaţiei 
(de exemplu, voi, biserica), (2) vehiculul, sau imaginea cu care se face 
comparaţia (de exemplu, templul), (3) „baza” comparaţiei (de exemplu, 
Dumnezeu locuiește în voi așa cum o zeitate se presupune că locuiește 
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într-un templu). totuși, metaforele pot fi prescurtate, caz în care unul 
sau două dintre aceste elemente sunt implicite.10

În al doilea rând, în ce măsură este metafora „protejată”? 
Metaforele sunt „frecvent protejate, astfel încât să profităm de valorile 
lor fără să cădem pradă pericolelor lor”. O astfel de „protejare” are loc 
atunci când „metafora este îngrădită cu reguli de protecţie și explicaţii 
auxiliare”, devenind astfel „mai săracă în semnificaţii, dar mai sigură”.11 
unul dintre modurile în care un autor poate proteja o metaforă este 
acela de a o exprima pe deplin, delimitând clar conţinutul, vehiculul și 
baza de comparaţie.

Pentru a înţelege o metaforă, este nevoie totuși să urmărim mai 
mult decât mecanica ei, adică piesele care o compun. trebuie să ana-
lizăm modul în care interacţionează aceste componente pentru a da 
naștere semnificaţiei. cum interacţionează conţinutul și vehiculul? și 
ce semnificaţie (semnificaţii) rezultă în urma acestei interacţiuni? aici 
ne este util un alt concept – acela de „locuri comune asociate”12. să 
ne imaginăm că întâlnim într-un text următoarea metaforă: „Oamenii 
sunt lupi.” am ști că scriitorul vorbește despre „oameni” folosindu-se 
de imaginea „lupilor”. ce „locuri comune asociate” lupilor ar putea 
împărtăși autorul și cititorii? am putea alcătui o adevărată listă care 
să includă următoarele: lupii umblă în haite, sunt vânători feroce, sunt 
șireţi etc. cu cât știm mai multe despre „locurile comune asociate” ve-
hiculului – „lupi” –, cu atât e mai probabil să putem înţelege metafora 
și să fim capabili să analizăm contextul pentru a ști care dintre aceste 
„locuri comune asociate” este activ în situaţia de faţă.

ne confruntăm cu o nevoie similară atunci când interpretăm 
biblia. trebuie să evaluăm cu atenţie semnificaţia metaforelor în con-
textul lor literar și cultural. „O anumită metaforă poate fi folosită în di-
ferite moduri; contextul devine tot atât de decisiv pentru interpretarea 
semnificaţiei ei ca și imaginea în sine.”13 Metaforele bisericii „trebuie 
să fie înţelese în contextul lor formativ, în contextul social și religios din 
care au apărut”14. aici se aplică următorul îndemn al lui ellen White:

să ne întoarcem cu imaginaţia la scena aceea și, stând ală-
turi de ucenici pe munte, să pătrundem în gândurile și 
simţămintele care le umpleau inimile. Dacă înţelegem ce au 
însemnat cuvintele lui isus pentru cei care le-au auzit, putem 
să vedem în ele o nouă prospeţime și o nouă frumuseţe și 
putem extrage pentru noi înșine lecţiile lor mai profunde.15
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având în minte conceptele prezentate mai sus, putem propune 
un set de întrebări de evaluare care să ne ghideze în studiul metafore-
lor biblice ale bisericii:

1. Identificarea. este o anumită afirmaţie biblică despre biserică 
un exemplu de metaforă?

2. Mecanica. Presupunând că afirmaţia reprezintă o metaforă, 
care este „conţinutul” ei și care este „vehiculul” ei? este o metaforă 
plină? În ce moduri este ea protejată?

3. Interacțiunea dintre componente. care „locuri comune asoci-
ate” erau cunoscute atât autorului, cât și publicului-ţintă? câte dintre 
aceste idei se dovedesc active în contextul de faţă? cum contribuie 
aceste „locuri comune asociate” la modul de a înţelege biserica?

4. Funcția. ce funcţie are metafora în contextul dat? care este 
scopul pentru care o folosește autorul?16

Cinci grupuri de metafore ale bisericii

Grupul corporal: Biserica văzută ca un trup

Din grupurile de metafore folosite pentru a descrie biserica, cel 
care are la bază trupul omenesc are o importanţă deosebită.17 Pavel 
pare să pornească de la folosirea curentă, în lumea greco-romană, a 
metaforei trupului pentru societate sau stat, ceea ce ne aduce aminte 
de fabula lui esop „burta și picioarele”:

burta și picioarele se certau care este mai important, iar 
când picioarele au spus că ele sunt atât de puternice, încât 
duc încoace și încolo burta, aceasta a răspuns: „Dar, dragile 
mele prietene, dacă eu nu aș mistui mâncarea, voi nu aţi mai 
fi în stare să duceţi nimic.”18

1 Corinteni 10:17 și 11:29
În primele sale epistole, Pavel folosește metafora biserica este 

un truP19 în 1 corinteni (10:17; 11:2920; 12:12-27) și în romani (12:4-
5). Primele două ocazii în care este folosită imaginea în 1 corinteni 
(10:17; 11:29) apar în contextul unei discuţii despre cina Domnului. 
rostind o avertizare împotriva riscului de a se împărtăși din „paha-
rul” și „masa” demonilor (1 corinteni 10:1-22, în special v. 14-22), 
Pavel scrie: „Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este 
el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu 
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este ea împărtășirea cu trupul (sōma) lui Hristos? având în vedere că 
este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup (sōma), căci toţi 
luăm o parte din aceeași pâine” (v. 16-17). Folosirea metaforei tru-
pului în 1 corinteni 10:17 și 11:29 dezvăluie o unitate profundă între 
credincioși, a cărei rădăcină se află în acţiunea lui Dumnezeu în Hristos. 
Împărtășirea cu trupul lui Hristos prin „aceeași pâine” și prezenţa lui 
Hristos la cina Domnului este liantul care-i adună pe credincioși împre-
ună ca „un trup”.

1 Corinteni 12:12-27 și Romani 12:4-5
Modurile în care este folosită metafora trupului în 1 corinteni 

12:12-27 și romani 12:4-5 sunt destul de similare. În ambele cazuri, 
metafora trupului este prezentată în contextul afirmării funcţionării 
eficiente și evaluării corecte a darurilor spirituale. romani 12:4-5 
poate servi ca rezumat: „căci, după cum într-un trup avem mai multe 
mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care 
suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte 
suntem mădulare unii altora.” accentul se pune aici pe nevoia de a 
avea relaţii sănătoase între membrii bisericii, acordând respectul cuve-
nit diversităţii darurilor în contextul preţuirii fiecărui membru, în spe-
cial a acelora care sunt „slabi”, „vrednici de mai puţină cinste” sau „mai 
puţin frumoși” (1 corinteni 12:22-23).

În punctul acesta, este util să introducem un alt termen folosit 
în studiul metaforelor: submetaforele. relaţia dintre ele și metafora 
mare este ca aceea dintre părţi și întreg. astfel, în 1 corinteni 12:12-
27, diferitele „mădulare” (melē), sau părţi ale trupului, pot fi identifi-
cate ca submetafore ale metaforei mai largi a trupului: picior, mână, 
ureche, ochi, nas („mirosul” [v. 17]), cap, părţi mai slabe, părţi vred-
nice de mai puţină cinste, părţi mai puţin frumoase, părţi frumoase. 
chiar dacă aceste părţi nu au un corespondent direct, se consideră 
ca implicită identitatea lor generală cu diferitele daruri enumerate în 
v. 28-31.

În mare parte ca în cazul fabulei lui esop, funcţia metaforei 
este de a sublinia interdependenţa dintre membrii bisericii care au 
fost asamblaţi în trupul eclezial exact așa cum a dorit Dumnezeu (1 
corinteni 12:18). ideal ar fi ca, atunci când această interdependenţă 
este conștientizată și materializată, să nu mai existe „nicio dezbinare 
în trup”, dimpotrivă, diferitele părţi ale trupului „să îngrijească deo-
potrivă unele de altele. și, dacă suferă un mădular, toate mădularele 
suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele 
se bucură împreună cu el” (1 corinteni 12:25-26).
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Efeseni 4:1-16
acest pasaj reprezintă cea mai detaliată utilizare a metaforei tru-

pului în scrierile lui Pavel. ca și în romani 12, pasajul se concentrează 
pe rolul „darurilor” (domata [v. 8]) în relaţie cu tema unităţii. este util 
să comparăm modul în care este folosită metafora trupului în efeseni 4 
și în 1 corinteni 12. În ambele pasaje, metafora trupului este folosită în 
relaţie cu o discuţie referitoare la darurile spirituale. În 1 corinteni 12, 
deși Dumnezeu rânduiește darurile în trup (v. 18,24,28), Duhul este cel 
care le dă (v. 4-11). În efeseni, darurile sunt date de Hristosul biruitor 
(efeseni 4:8,11).

În comparaţie cu 1 corinteni 12, efeseni 4 prezintă și corespon-
dentele pentru o listă mai scurtă de părţi ale corpului. Hristos este 
„capul” (kephalē [v. 15]; în 1 corinteni 12 capul nu este o parte impor-
tantă a trupului), slujitorii cuvântului (v. 11) sunt „încheieturile” (haphē 
[v. 16])21, iar ceilalţi membri ai bisericii sunt „părţile” (meroi [v. 16]). În 
efeseni 4, Pavel caută cu tot dinadinsul să arate că slujitorii cuvântului 
„ar trebui să fie preţuiţi ca daruri din partea Hristosului înălţat”22. 
apostolul inovează și prin introducerea conceptului de creștere a tru-
pului, un gând care străbate v. 11-16. O altă funcţie importantă a me-
taforei trupului în efeseni 4 este accentuată atunci când cităm pasajul 
înrudit din coloseni 2:18-19:

nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia 
lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, ameste-
cându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie 
deșartă, prin gândurile firii lui pământești, și nu se ţine strâns 
de capul [kephalē] din care tot trupul [sōma], hrănit și bine 
închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor [haphōn kai 
sundesmōn], își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu.

Pavel se teme că unii ar putea „să nu se ţină strâns” de capul 
Hristos (coloseni 2:19), iar alţii, refuzând resursele pe care el le pune 
la dispoziţie, ar putea să piardă ocazia creșterii, a maturizării, pro-
ces care-și găsește sursa, direcţia și ţinta în cel ce este capul, Hristos 
(efeseni 4:11-16).

a trece în revistă modul în care este folosită metafora trupu-
lui înseamnă a ne aminti că metaforele biblice pentru biserică nu sunt 
niște imagini statice: „«trupul lui Hristos» nu este o expresie singulară, 
cu o semnificaţie neschimbătoare. Gândirea lui Pavel rămâne extrem 
de flexibilă și de elastică.”23 atât pentru interpretarea unei metafore, 
cât și pentru însușirea ei, este esenţial să acordăm atenţie modului în 
care este folosită ea într-un context anume.
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Metafora biserica este un truP/truPul lui HristOs ne 
reamintește că relaţiile sănătoase între membri și coeziunea cu Hristos 
sunt esenţiale pentru biserică. chiar dacă importanţa misionară a me-
taforei este mai mult asumată decât detaliată, „esenţa acestor pasaje 
este acţiunea. Hristos îi conduce pe membri, îi controlează și le dă 
energie […], în așa fel încât ei să poată sluji scopului său în lume. astfel, 
raţiunea de a fi a bisericii este, în parte, aceea de a putea sluji lumii ca 
agent al lui Hristos.”24

Grupul agricol: Biserica văzută ca o plantă/
un ogor/o podgorie/o viță-de-vie

În Vechiul testament, via (atât ca plantă [viţă-de-vie], cât și ca 
plantaţie [podgorie]) reprezintă un simbol pentru israel. Psalmistul 
zugrăvește israelul ca „o vie [viţă-de-vie – n.r.] din egipt”, pe care 
Dumnezeu a strămutat-o în ţara făgăduită și a îngrijit-o, înainte ca 
același israel să fie judecat ca vie [podgorie – n.r.] și să-i fie dărâmate 
zidurile de împrejmuire (Psalmul 80). isaia a construit o parabolă ex-
tinsă, folosind explicit metafora israelul este O Vie („Via Domnului 
oștirilor este casa lui israel, și bărbaţii lui iuda sunt viţa pe care o iubea” 
[isaia 5:7]) și accentuând grija lui Dumnezeu pentru vie (v. 1-2), precum 
și pedeapsa divină pentru eșecul de a aduce roade (v. 3-7).25 și alte 
plante pot fi folosite pentru a reprezenta poporul israelit: terebintul/
stejarul [engl.] (isaia 61:3), finicul și cedrul (Psalmii 92:12) sau măslinul 
(ieremia 11:16-17).

Matei 21:33-46; Marcu 12:1-12; Luca 20:9-19
se observă o deosebită coerenţă atunci când acest grup de me-

tafore este preluat în noul testament. și aici, ca și în Vechiul testament, 
ele transmit atât ideea grijii lui Dumnezeu, cât și ideea unei potenţiale 
judecăţi. așa stau lucrurile în cazul parabolei vierilor ticăloși (Matei 
21:33-46; Marcu 12:1-12; luca 20:9-19) și în discuţia lui isus despre 
viţă și ramurile ei (ioan 15:1-8). În cadrul parabolei, care pare să tra-
seze istoria mântuirii într-o manieră alegorică, metafora este implicită 
și evidentă: POPOrul lui DuMneZeu este Via lui DuMneZeu26.

Ioan 15:1-8
În acest pasaj, isus devine „adevărata Viţă”, iar ucenicii sunt 

mlădiţele, care promit să aducă rod bogat, dar care riscă să fie „arun-
cate în foc” (v. 6). După cum ramurile roditoare trebuie să „rămână în 
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viţă” (v. 4), tot așa ucenicii care înfloresc și aduc mult rod trebuie să 
rămână conectaţi organic la Hristos și să primească resursele nutritive 
pe care le oferă el (v. 5-6,8).

1 Corinteni 3:6-9
Pavel folosește metafora agricolă creDinciOșii sunt OGOrul 

lui DuMneZeu într-o manieră implicită în 1 corinteni 3:6-9a și explicită 
în v. 9b. aici însă accentul este pus pe lucrători (Pavel și apolo), pe rolu-
rile lor diferite și pe egalitatea esenţială dintre ei, și nu pe ogor în sine. 

Romani 11:17-24
tema privilegiu/pedeapsă este evidentă în modul alegoric în 

care folosește Pavel imagistica măslinului în romani 11:17-24 pentru 
a le ilustra păgânilor istoria mântuirii. ei, ca niște ramuri sălbatice de 
măslin altoite în pom și făcute părtașe „rădăcinii și grăsimii măslinului” 
(v. 17), nu ar trebui să se „fălească” și să se „îngâmfe” în faţa evrei-
lor, care au fost „tăiaţi”, ci ar trebui să se teamă, „căci dacă n-a cruţat 
Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruţa nici pe tine” (v. 21). aici Pavel 
folosește metafora POPOrul lui DuMneZeu este un MĂslin într-un 
mod care evidenţiază continuitatea poporului lui Dumnezeu.

Metaforele din domeniul agricol, atunci când sunt folosite în 
noul testament pentru a elucida identitatea credincioșilor, au rolul de 
a sublinia legătura privilegiată a credincioșilor cu Hristos și resursele pe 
care ei le primesc de la el. În acord cu modul în care astfel de metafore 
au fost folosite anterior în Vechiul testament, ele au și funcţia de a 
descrie responsabilitatea creștinilor de a aduce o „recoltă de nepri-
hănire și pace” (evrei 12:11, niV) și, în același timp, ele avertizează cu 
privire la pedeapsa pentru folosirea greșită a unor astfel de privilegii 
deosebite. Oferta de hrănire și creștere a bisericii/credincioșilor este 
îngemănată cu un avertisment privind respingerea ei.

Grupul arhitectural: biserica văzută ca o clădire/un templu

chiar dacă metafora POPOrul lui DuMneZeu este teMPlul 
lui DuMneZeu nu apare explicit în Vechiul testament, Dumnezeul 
creator este descris ca un constructor: „Mâna Mea a întemeiat pămân-
tul și dreapta Mea a întins cerurile” (isaia 48:13; cf. iov 26:10; 38:4-7; 
Psalmii 102:25; 104:3; Proverbele 8:27-31; isaia 40:12; ieremia 32:17; 
amos 9:6). atunci când dă instrucţiuni detaliate cu privire la con-
struirea sanctuarului, Dumnezeu este prezentat drept constructorul 
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paradigmatic (exodul 35:4–40:38, în special 39:32). O afirmaţie im-
portantă este că Dumnezeu „zidește” ierusalimul (Psalmii 147:2) și 
rămășiţa lui iuda (ieremia 31:4,28).27 Mai mult, faptele de dreptate și 
atitudinea de închinare smerită sunt de preferat ritualurilor cultice de 
sărbătoare și jertfire (Psalmii 40:6-8; isaia 1:10-20; 66:2b-4; ieremia 
6:20; Osea 6:6; amos 5:21-27; Mica 6:6-8). O astfel de spiritualizare 
a cultului închinării înseamnă un pas semnificativ către identificarea 
poporului lui Dumnezeu ca centru al adevăratei închinări.

Matei Îi atribuie lui isus afirmaţia: „Pe această piatră voi zidi 
biserica Mea” (16:18), identificând astfel biserica cu o clădire care se 
înalţă pe o temelie solidă. și alţi autori nou-testamentari folosesc ter-
meni din domeniul arhitecturii pentru a-i descrie pe credincioși la nivel 
individual sau întreaga comunitate creștină (Matei 7:24-27 [cf. luca 
6:47-49]; 1 corinteni 3:9b-17; 6:1928; 2 corinteni 6:14–7:1; Galateni 
2:9; efeseni 2:19-22; coloseni 1:21-23; 2:6-7; 1 timotei 3:5,15; 2 
timotei 2:19; evrei 3:1-6; 10:21; 1 Petru 2:4-8; 4:17; apocalipsa 3:12). 
Dintre aceste pasaje, patru conţin metafore dezvoltate ale bisericii ca 
o clădire/un templu: 1 corinteni 3:9b-17, 2 corinteni 6:14–7:1, efeseni 
2:19-22 și 1 Petru 2:4-8.

1 Corinteni 3:9b-17
În acest pasaj, Pavel abordează tema „zavistiilor, certurilor și 

dezbinărilor” dintre creștinii din corint. Deplângând faptul că ei se ali-
niau fie cu el însuși, fie cu apolo (v. 1-9a), apostolul trece de la o me-
taforă agricolă la una arhitecturală: „Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, 
clădirea lui Dumnezeu” (oikodomē [v. 9b]). Prin această metaforă ar-
hitecturală, Pavel vrea să facă o distincţie între rolul său și cel al lui 
apolo și al altor „constructori” care au clădit pe temelia pusă de el ca 
„meșter-zidar”, sau „constructor-șef calificat” (architektōn [v. 10]). el 
îi avertizează să fie atenţi la modul în care clădesc, menţionând o va-
rietate de materiale de construcţie care amintesc de zidirea templului 
și descriind testul escatologic care îi așteaptă (v. 10b-15). Dacă lucra-
rea constructorului rămâne în picioare, atunci el va fi răsplătit; dacă 
nu, atunci „își va pierde răsplata”. adresându-se direct credincioșilor 
creștini, Pavel folosește explicit metafora creDinciOșii creștini sunt 
teMPlul lui DuMneZeu: 

nu știţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu și că Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul 
lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul 
lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteţi voi (v. 16-17).
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active în acest context sunt următoarele locuri comune asoci-
ate: un templu îi aparţine zeităţii căreia îi este dedicat și are valoare 
pentru ea, de aceea orice stricăciune adusă templului este un afront 
pentru zeitatea respectivă.

2 Corinteni 6:14–7:1
Pavel folosește din nou imagistica templului pentru a-și chestiona 

destinatarii în 2 corinteni 6:14–7:1, un pasaj în care el pledează pentru 
separarea de „idoli” și de „ce este necurat”. Întrebarea cu care culmi-
nează argumentaţia sa este: „cum se împacă templul lui Dumnezeu 
cu idolii?”, urmată de o afirmaţie puternică: „căci noi suntem templul 
(naos) Dumnezeului celui viu” (v. 16). conţinutul metaforei templului 
din acest pasaj poate fi descris ca „sfinţirea distinctă a creștinilor”, iar 
locul comun asociat – „un templu este locuit de un zeu” – este în mod 
clar activ („eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor” [v. 16]). aici, Pavel 
folosește metafora templului într-o manieră exclusivă pentru a accen-
tua nevoia de separare între credincioși și necredincioși.

Efeseni 2:19-22
tonul exclusivist din 2 corinteni 6:14–7:1 contrastează cu cel in-

clusivist din efeseni 2:19-22, unde metafora templului încheie un șir 
de metafore telescopate29 și funcţionează ca o metaforă fină a inclu-
derii păgânilor în rândul comunităţii creștine, ca parteneri cu drepturi 
depline.

sunt folosite submetafore precum cea a constructorului (im-
plicită; Dumnezeu este și locatarul structurii), a temeliei (themelios; 
apostolii și profeţii), a pietrei unghiulare (akrogōniaios; Hristos) și a 
materialelor de construcţie (hymeis synoikodomeisthe; credincioși atât 
dintre evrei, cât și dintre păgâni). sunt active o serie de locuri comune 
asociate, cum ar fi: integritatea structurală (o clădire sau un templu 
făcut[ă] din materiale diferite este o structură unitară), procesul de 
construcţie (templele sunt construite) și locuirea efectivă (aici, templul 
este „un locaș în care Dumnezeu trăiește prin Duhul sfânt” [v. 22, niV]).

1 Petru 2:4-8
aici, credincioșii sunt „pietre vii” zidite pe „piatra vie”, isus, care 

este „o piatră din capul unghiului [akrogōniaios], aleasă, scumpă”. 
credincioșii sunt descriși și ca preoţi care aduc „jertfe duhovnicești” în 
acest templu (v. 5). sunt active o serie de locuri comune asociate, prin-
tre care faptul că templul este locul de slujire al preoţilor consacraţi 
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care supraveghează ritualurile ce trebuie îndeplinite. În contextul 
unei comunităţi creștine care se lupta cu problemele înstrăinării și ale 
„dezrădăcinării”, metafora casei/templului are funcţia de a descrie viu 
relaţia dintre destinatarii epistolei și Hristos.

În contextul templului de la ierusalim, ca și al omniprezentelor 
structuri greco-romane, autorii noului testament folosesc metafora 
templului pentru a-i face pe credincioși capabili să înţeleagă sanctita-
tea bisericii, rolul lui Dumnezeu în întemeierea și creșterea bisericii, 
natura definitorie a lucrării lui Hristos și a Duhului sfânt și solidaritatea 
credincioșilor în cadrul bisericii. la prima vedere, domeniul arhitecturii 
pare să transmită o imagine statică. și totuși, metafora este folosită în 
combinaţie cu imagistica biologică și adeseori se accentuează proce-
sul efectiv de zidire. Prin urmare, departe de a avea o imagine statică, 
„suntem constrânși să vizualizăm istoria unui proces de construcţie, 
și nu un edificiu finalizat”30. bisericii i se oferă minunatul privilegiu de 
a recunoaște cu smerenie în viaţa și istoria ei „templul Dumnezeului 
celui viu” (2 corinteni 6:16).

Grupul marțial: Biserica văzută ca o armată

identitatea credincioșilor de combatanţi într-un război prelungit 
între bine și rău este o extensie a înţelegerii vechi-testamentare a lui 
Dumnezeu ca luptător divin aflat în conflict cu dușmanii săi. această 
temă a Vechiului testament, reflectată în pasaje precum isaia 59, este 
„democratizată” în noul testament, unde creștinii sunt cei care poartă 
acum armura divină și luptă.31 adventiștii de ziua a șaptea, pentru 
care Marea luptă servește ca metanaraţiune, ar trebui să ţină cont de 
această metaforă biblică – biserica este O arMatĂ.

Apocalipsa
noul testament întărește în mod frecvent identitatea 

credincioșilor de combatanţi în războiul cosmic împotriva răului.32 
această afirmaţie este în special valabilă în dreptul apocalipsei. În 
faţa opoziţiei satanice (de exemplu, 2:10), Hristosul cel înviat le face 
promisiuni repetate credincioșilor care vor răbda și vor „birui” („celui 
ce va birui”, tō nikōnti [și alte variante]: 2:7,11,17,26-28; 3:5,12,21). 
bătălia se intensifică atunci când biserica (văzută ca o femeie) trebuie 
să facă faţă mâniei balaurului, un dușman care „face război” împotriva 
„rămășiţei” din timpul sfârșitului, formată din cei care „păzesc porun-
cile lui Dumnezeu și ţin mărturia lui isus Hristos” (12:17). Într-o astfel 
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de confruntare, este de așteptat să existe victime (6:9-11; 14:13), dar 
și biruinţă (12:11) și sărbătorire înaintea tronului lui Dumnezeu pentru 
cei care „vin din necazul cel mare” (7:14; vezi și 7:9-17; 14:1-5). În mod 
repetat, credincioșii, în calitatea lor de combatanţi în acest conflict, 
sunt îndemnaţi să manifeste răbdare și credinţă (13:10; 14:12) și să 
rămână treji, îmbrăcaţi (16:15). luptând în spatele liniilor inamice, ei 
așteaptă cucerirea Mielului (17:14), victoria călăreţului pe cal alb, care 
conduce „oștile din cer” (19:11-16).

bătălia cosmică și rolul credincioșilor în această luptă sunt clar 
reflectate și în scrierile lui Pavel. Dacă ne gândim la metafora militară 
din scrierile lui Pavel, un pasaj extrem de important este efeseni 6:10-
20. totuși, și alte pasaje anterioare conţin o imagistică similară, cum ar 
fi romani 13:11-14, 1 tesaloniceni 5:8 și 2 corinteni 10:3-6.33

Romani 13:11-14
apelul urgent al lui Pavel este o oglindire a apelurilor adresate 

soldaţilor atunci când se ivesc zorile în ziua bătăliei: „este ceasul să vă 
treziţi în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de 
noi decât atunci când am crezut. noaptea aproape a trecut, se apropie 
ziua” (v. 11-12). Metafora biserica este O arMatĂ capătă un caracter 
destul de explicit prin porunca „să ne îmbrăcăm cu armele luminii” 
(endysōmetha de ta hopla tou phōtos [v. 12]), în care credincioșii sunt 
văzuţi ca niște soldaţi înarmându-se pentru bătălie. Faptul că avem 
de-a face cu o bătălie spirituală este confirmat de îndemnul paralel din 
v. 14: „Îmbrăcaţi-vă [endysasthe] în Domnul isus Hristos.”

1 Tesaloniceni 5:8
aici, Pavel dă un îndemn similar, într-un context paralel. el își 

îndeamnă cititorii să nu doarmă „ca ceilalţi”, ci să vegheze și să fie treji 
(v. 6). iar apoi, repetând îndemnul la veghere, el poruncește: „Dar noi, 
care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinţei 
și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii” (v. 8). Încă o 
dată, metafora biserica este O arMatĂ devine cât se poate de expli-
cită atunci când Pavel îi zugrăvește pe creștini ca pe niște trupe militare 
disciplinate, pregătindu-se pentru a lupta la lumina zilei.

2 Corinteni 10:3-6
Pavel folosește metafora militară într-un mod diferit la începu-

tul secţiunii finale furtunoase din 2 corinteni (capitolele 10–13), unde 
își apără cu putere slujba lui și a colegilor lui de misiune (2 corinteni 
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10:3-6). Pavel și colaboratorii lui sunt acum combatanţi, iar accentul se 
pune pe natura bătăliei purtate, care este o ciocnire pe plan spiritual 
între două perspective asupra lumii, pe calitatea armelor folosite și pe 
victoria deplină care se așteaptă de la ei. Pavel își avertizează cititorii 
că, dacă le dau dreptate oponenţilor săi, s-ar putea trezi de partea per-
dantă a baricadei într-o bătălie inegală.34 

Efeseni 6:10-20
Pavel construiește mai departe identitatea bisericii în relaţia cu 

tema unui război cosmic, prelungit și extins, între bine și rău. este intri-
gant faptul că metafora biserica este O arMatĂ lipsește adesea din 
pasaje în care, în special în literatura creștină populară, subiectul este 
presupus a fi creștinul individual. Întrucât acest pasaj vine la finalul unei 
epistole care s-a axat pe biserică, se sugerează astfel că apostolul se re-
feră aici în primul rând la comunitatea creștină, concluzia fiind confir-
mată de menţionarea anterioară a bisericii în relaţie cu puterile (3:10) și 
de îndemnul lui Pavel de a se face rugăciuni „pentru toţi sfinţii” (v. 18).35

În acest pasaj, plin de imagini militare foarte vii, cititorii lui Pavel 
sunt invitaţi să se îmbrace cu armura luptătorului divin (6:10-11), ca 
modalitate de a-și asigura victoria în lupta împotriva puterilor cosmice 
(6:12). reiterarea îndemnului la înarmare pentru bătălie vine ca o po-
runcă dată acum într-un mod mai detaliat. cititorii sunt îndemnaţi să 
ia armura unui soldat, urmând a-și pune pe ei elementele din dotare 
în ordinea în care ar face-o soldatul în pregătirea pentru bătălie (6:13-
17). această imagistică militară elaborată este încheiată de un apel la 
rugăciune „pentru toţi sfinţii” și pentru Pavel (6:18-20).

Prin descrierea bisericii în termenii specifici unui conflict militar, 
Pavel își asumă un oarecare risc. totuși, descriindu-se drept un „sol în 
lanţuri” (6:20), el își modelează retorica pornind de jos, ca victimă a pu-
terii militare romane. așadar, contextul lărgit, în care accentul se pune 
pe unitate, pe o vorbire care să zidească, pe îmbărbătarea inimilor, 
protejează semnificaţia metaforei (vezi, în special, 4:25–5:2). această 
protecţie apare în contextul imediat, prin identificarea armamentu-
lui din dotare cu elemente ca „adevărul”, „neprihănirea”, „credinţa”, 
„mântuirea”, „Duhul sfânt” și „cuvântul lui Dumnezeu”. Metafora 
este protejată de interpretări eronate și prin invitaţia adresată citito-
rilor de a-și încălţa picioarele „cu râvna evangheliei păcii” (6:15). Mai 
mult, după cum clarifică v. 18-20, autorul își dorește ca cititorii săi să se 
avânte în bătălie prin rugăciune și o îndrăzneaţă proclamare a „tainei 
evangheliei”. După cum spunea cineva foarte concis, biserica trebuie 
„să pornească la pace”36, nu la război.
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Dată fiind această atentă protecţie, conceptele principale care 
sunt subliniate aici includ (locurile comune asociate sunt puse în pa-
ranteză): 1) o implicare activă, plină de zel, în misiunea bisericii (soldaţii 
trebuie să fie pe deplin angajaţi în bătălie); marea provocare a oricărei 
bătălii antice era aceea de a rămâne pe poziţii atunci când două unităţi 
de soldaţi se izbeau în luptă; chemarea energică la arme a lui Pavel 
reflectă această mobilizare ordonată, adesea într-un ritm susţinut, în 
care soldaţii „ţineau rândurile strânse, dând și primind sute de lovituri 
de la foarte mică distanţă”37; 2) credincioșii trebuie să fie conștienţi de 
existenţa unor dimensiuni nevăzute (soldaţii trebuie să caute protecţie 
și ajutor la zeii sau zeiţele care îi ocrotesc); 3) ei au asigurarea că divini-
tatea le-a pregătit victoria (zeii făgăduiesc succesul pe care l-au oferit și 
în trecut); Pavel se folosește de tradiţia îndemnului la luptă din Vechiul 
testament (de exemplu, Deuteronomul 20:1-9), copiindu-l ca formă și 
teologie în porunca de la început, unde face referire la ajutorul divin 
acordat în bătălie: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul și în puterea 
tăriei lui”38; 4) ei sunt chemaţi să manifeste colaborare și comuniune 
creștină (soldaţii trebuie să se sprijine și să se încurajeze unii pe alţii să 
lupte cu îndrăzneală).

tendinţa a fost ca metafora biserica este O arMatĂ să fie 
trecută cu vederea în favoarea metaforei trupului, a clădirii/tem-
plului sau a miresei, atât în efeseni, cât și în cuprinsul mai larg al 
noului testament. Dacă am merge pe o astfel de abordare, nu am 
contura niciodată o ecleziologie adventistă de ziua a șaptea, în care 
metafora biserica este O arMatĂ ar trebui să joace un rol central. 
Metafora militară, așa cum este dezvoltată în efeseni 6:10-20 și în 
alte locuri, descrie bătălia bisericii împotriva răului ca pe o luptă care 
cere un angajament susţinut și energic de a ne împotrivi dușmanului. 
credincioșii nu sunt niște simple santinele, care stau cu stoicism 
la postul de veghe, ci combatanţi (desigur, în interesul evangheliei 
păcii). chemarea la arme din noul testament vizează în special spiri-
tul de solidaritate dintre credincioși. creștinii nu sunt văzuţi ca lup-
tători singuratici, luptând într-o splendidă izolare, ci sunt camarazi 
care luptă umăr la umăr împotriva dușmanilor comuni ai bisericii. 
Metafora biserica este O arMatĂ subliniază, într-un mod în care 
alte metafore nu o fac, angajamentul bisericii împotriva forţelor ră-
ului, lupta reală și suferinţa aduse de un asemenea conflict, asigu-
rându-i în același timp că Dumnezeu le oferă tot „armamentul” de 
care au nevoie și că îi așteaptă victoria. Metafora aceasta reprezintă 
o resursă preţioasă pentru înţelegerea bisericii, în special în contextul 
angajării în bătălia finală a Marii lupte.
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Grupul familial și marital: Biserica văzută 
ca o familie și ca o mireasă

Dumnezeu, în rolul de creator, este prezentat în Vechiul 
testament ca tată al poporului israelit (de exemplu, Deuteronomul 
32:6), care iubește (ieremia 31:1-9), apără (Psalmii 89:23-26) și disci-
plinează (2 samuel 7:14) poporul, adoptându-i pe israeliţi ca fiind ai săi 
(exodul 4:23; 6:6-8; leviticul 26:12; Deuteronomul 32:10; ieremia 3:19; 
Osea 11:1). ca urmare, „israeliţii sunt descriși cu o regularitate siste-
matică drept copii, fiii și fiicele lui Dumnezeu”39. Deși se poate pune 
problema gradului în care metafora lui Dumnezeu ca tată a trecut în 
fundal, faptul că Dumnezeu este descris în anumite ocazii ca mamă su-
gerează că metafora a rămas activă.40 Dumnezeu dă naștere israelului 
(Deuteronomul 32:18; isaia 42:14; 66:5-13; numeri 11:10-15, implicit) 
și declară: „cum mângâie pe cineva mamă-sa, așa vă voi mângâia eu; 
da, veţi fi mângâiaţi în ierusalim!” (isaia 66:13).41

acest model de gândire este preluat și în noul testament, unde 
Dumnezeu este tatăl (patēr, care apare în mod frecvent, și abba, 
care este transliterat din aramaică: Matei 23:9; Marcu 14:36; romani 
8:15; Galateni 4:6), isus este Fratele (romani 8:29; evrei 2:11-12), iar 
credincioșii sunt consideraţi înrudiţi unii cu alţii ca fraţi. Primii creștini 
se întâlneau în case, iar primele comunităţi oglindeau adesea familia 
extinsă a patronului sau a patroanei grupului respectiv. nu ar trebui să 
fie nicio surpriză deci că acest grup de metafore este unul larg răspân-
dit printre primii creștini, reflectând și modelând semnificativ viaţa și 
misiunea bisericii creștine primare.42

Metafora biserica este FaMilia lui DuMneZeu devine, pen-
tru Pavel, o declaraţie teologică profundă. Dumnezeu este tatăl (patēr) 
fiecărei familii (patria) din cer și de pe pământ (efeseni 3:14-15; cf. 
Faptele apostolilor 17:24-29). lucrarea ispășitoare a lui Hristos este 
mijlocul prin care cei ce au fost cândva străini de Dumnezeu și unii de 
alţii devin membri ai familiei lui Dumnezeu (oikeios, efeseni 2:19; cf. 
Galateni 6:10; 1 timotei 3:15; 1 Petru 4:17). intimitatea familiei este 
reflectată în jurul mesei Domnului, unde este sărbătorită o unitate a 
familiei bisericii din greu câștigată (1 corinteni 10:16-17).

noul testament ne prezintă un mod mai complex și mai spe-
cializat de folosire a metaforei familiale prin ideea că biserica este 
Mireasa/sOȚia lui HristOs. Dezvoltarea acestei metafore din origi-
nile ei vechi-testamentare este clar rezumată de Ortlund: „ceea ce în 
Pentateuh este doar o șoaptă [Geneza 1 și 2; exodul 34:11-16; leviticul 
17:7; 20:4-6; numeri 15:38-40; Deuteronomul 31:16] la profeţi apare 
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ca un strigăt [Osea; isaia 1:21; 50:1; 54:4-6; 57:3; 62:5; Mica 1:7; 
ieremia 2–3; 13:20-27; ezechiel 16; 23] și este reluată în cele din urmă 
în învăţăturile apostolilor [Matei 9:14-15 (cf. Marcu 2:18-20; luca 5:33-
35); 22:1-2; 25:1; ioan 3:28-30; 1 corinteni 6:15-17; 2 corinteni 11:1-
3; efeseni 5:21-33; apocalipsa 14:4; 19:6-9a; 21:1-3,9-10].”43 Metafora 
nou-testamentară se bazează categoric pe cea din Vechiul testament 
(POPOrul lui DuMneZeu este Mireasa/sOȚia lui YaHWÉ), meta-
foră care, în general, este folosită pentru a evidenţia apostazia-ca-adul-
ter a poporului lui Dumnezeu, israelul.

2 Corinteni 11:1-4
Pavel consideră comunităţile din corint mireasa logodită a lui 

Hristos. el se vede pe sine ca agentul, prietenul sau cavalerul de onoare 
al mirelui, Hristos. Prin faptul că i-a atras pe corinteni la credinţă, el 
a făcut aranjamentele de logodnă44, echivalentul legal al căsătoriei. 
iar acum așteaptă a doua venire a lui Hristos, momentul în care va fi 
privilegiat să-i prezinte pe creștinii din corint lui Hristos ca mireasă a 
lui: „sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru 
că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţișez înaintea lui Hristos ca 
pe o fecioară curată” (11:2). Între timp, în perioada dintre logodnă și 
prezentarea pentru căsătorie, apostolul se îngrijorează ca nu cumva 
credincioșii să cedeze în faţa unor amanţi, „să nu se strice de la curăţia 
și credincioșia care este faţă de Hristos” (11:3). Metafora prezintă un 
cadru escatologic plin de viaţă pentru comportamentul de zi cu zi al 
corintenilor. acest accent pe riscul apostaziei-ca-adulter rezonează cu 
accentul dominant în care este folosită metafora în Vechiul testament.

Efeseni 5:21-33
În acest pasaj, Pavel folosește metafora într-o manieră mai idea-

listă, ca parte a unui îndemn lung adresat soţilor într-un cod al vieţii cas-
nice. el reaplică metafora biserica este Mireasa/sOȚia lui HristOs 
dându-i un accent hristologic clar.45 În Hristos sunt consolidate o serie 
de elemente și roluri din cadrul ceremoniei de nuntă, care reprezintă 
submetafore.46 Pe lângă rolul său central de mire, tot Hristos este și 
preţul de răscumpărare pentru mireasă (din moment ce „s-a dat pe 
sine pentru ea”), cel care se ocupă de ceremonia de îmbăiere a mi-
resei („ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin 
cuvânt” [5:26]) și cel care înfăţișează mireasa mirelui (el Însuși! [5:27]). 
toate acestea reprezintă contravenţii în raport cu practicile antice de 
nuntă, însă accentul pus pe metaforă, care rezultă din acest amalgam 
de roluri, slujește evidenţierii importanţei pe care o are Hristos pentru 
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biserică. Deși pasajul subliniază atenţiile trecute și prezente pe care le 
face mirele miresei, tot aici se regăsește și un important element de 
așteptare escatologică legat de „înfăţișarea” viitoare (5:27), moment 
în care rodul deplin al lucrării mirelui se va manifesta în splendoarea 
viitoare a miresei47.

Grupul familial și marital de metafore are o mare contribuţie la 
doctrina bisericii. niciun alt grup nu poate concura cu acesta atunci când 
vine vorba de a oferi un portret atât de accesibil și de intim al relaţiilor 
dintre credincioși și al relaţiei dintre biserică și Domnul ei. Datorită faptu-
lui că sunt atât de accesibile și de intime, aceste metafore ne oferă aver-
tizări importante pentru prezent și o imensă speranţă pentru viitor prin 
portretul pe care i-l conturează lui isus Hristos, de mire care se întoarce 
pentru a-și pretinde dreptul asupra miresei. Martin face un rezumat ex-
celent al făgăduinţei conţinute în aceste metafore:

biserica în cea mai bună formă a ei reflectă tot ce este mai 
nobil și mai preţios în viaţa familiei omenești: atitudini de 
grijă și apreciere reciprocă, înţelegerea nevoilor, fie ele fi-
zice sau spirituale, și, mai presus de toate, simţământul de 
„apartenenţă” la o unitate socială în care găsim acceptare 
fără prefăcătorie.48

În măsura în care împlinim această făgăduinţă în biserica con-
temporană, noi reînviem modelul primilor creștini49 și al misiunii 
creștine primare, în care mediul familial al bisericii s-a dovedit atractiv 
pentru necreștini50.

Metaforele pentru biserică și ecleziologia 
adventistă de ziua a șaptea

lakoff și johnson, în volumul extraordinar intitulat Metaphors 
We Live By [„Metaforele după care trăim”], subliniază faptul că meta-
forele au o dublă acţiune: și „accentuează”, și „ascund”.51 Prin faptul 
că vorbește despre un lucru în termeni specifici altui lucru, o meta-
foră aduce noi raze de lumină. totuși, accentuând doar un anume set 
de realităţi, metafora minimalizează sau chiar ascunde alte aspecte. 
O metaforă arhitecturală a bisericii poate sublinia organizarea și du-
rabilitatea bisericii. totuși, aceeași metaforă arhitecturală poate as-
cunde alte aspecte importante ale bisericii, în special dinamismul sau 
creșterea, care ar fi evidente, să zicem, într-o metaforă agricolă. Pavel, 



McVay – Metaforele biblice ale bisericii 63

cel puţin, pare să conștientizeze această caracteristică a limbajului me-
taforic, forţând limitele limbajului prin combinarea metaforelor. De 
exemplu, el descrie biserica-clădire/templu „crescând”, folosind deci 
un verb ce este mult mai natural folosit în contextul creșterii biologice 
(auxanō, efeseni 2:21).52

nu cred că ar trebui să adoptăm o metaforă principală a biseri-
cii în detrimentul altora. Dumnezeu a ales să descopere, în scriptură, 
o bogată varietate de metafore pentru a ne da o înţelegere cât mai 
cuprinzătoare a bisericii. Întrucât fiecare metaforă accentuează numai 
anumite aspecte ale bisericii, ascunzându-le pe altele, trebuie să folo-
sim varietatea de metafore care ne-au fost date pentru a transmite o 
imagine corectă și inspiratoare a bisericii.53 Provocarea este de a con-
tinua să căutăm o înţelegere mai profundă și o însușire mai adecvată a 
metaforelor biblice pentru biserică, sarcină pe care adesea biserica nu 
a reușit să o îndeplinească. 

john Driver descrie ce s-a întâmplat atunci când creștinii, mult 
mai sensibili la realităţile contemporane decât la imaginile biblice ale 
bisericii, le-au „reconfigurat” pentru „a sluji ca vehicule ale concepţiei 
distorsionate despre sine a bisericii”54. În cadrul „schimbării constan-
tiniene” din secolul al iV-lea, a avut loc un rău și mai mare prin faptul 
că biserica și-a preluat tot mai mult modelele din imperiul roman. se 
poate afirma că în fiecare epocă succesivă a bisericii, aceasta a adop-
tat modelele și metaforele vremii, în loc să rămână fidelă metafore-
lor biblice ale bisericii. ca atare, biserica a reflectat modelele feudale, 
expansiunea imperială, imagistica colonială, democraţia sau modelul 
corporatist. În repetate rânduri, biserica fie a adoptat imagini din cul-
tura seculară, fie „a dat” imaginilor biblice „un sens nebiblic, ca să-și 
transmită concepţia deformată despre sine”55. și atunci, ce e de făcut? 
„ca să-și recapete integritatea vieţii și a misiunii, biserica trebuie să 
aibă imagini adecvate care să-i surprindă și să-i inspire imaginaţia […] 
imaginile biblice trebuie să fie citite și interpretate din nou.”56

atunci când reflectăm la multitudinea de metafore/imagini pen-
tru biserică, devine evident faptul că aceste metafore accentuează – 
în diferite moduri și cu diferite tușe – trei relaţii sau seturi de relaţii 
care sunt vitale pentru biserică: 1) relaţia cu Dumnezeu, Hristos și/sau 
Duhul sfânt; 2) relaţia dintre credincioși; 3) relaţia bisericii cu lumea și 
cu puterile acesteia. O verificare a ecleziologiei practice – cât de fidel își 
transpune biserica în practică identitatea – va pune la probă sănătatea 
fiecăreia dintre aceste relaţii. Fiecare metaforă ne invită să analizăm cu 
atenţie una sau, de obicei, mai multe dintre aceste relaţii: ne raportăm 
noi la Dumnezeu sau la Hristos (văzut drept cap, constructor, mire etc.) 
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în maniera adecvată? sunt relaţiile noastre cu fraţii de credinţă (văzuţi 
ca părţi componente ale clădirii, mădulare ale trupului etc.) sănătoase 
și adecvate, având la bază o atitudine de umilinţă și respect? reușim 
să combatem influenţa malefică a puterilor lumii și să ne menţinem, în 
același timp, o implicare adecvată în lume, dar și distanţa faţă de ea?

trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea capacitatea de a 
interpreta clar și contextual metaforele biblice ale bisericii. trebuie 
să ne rugăm pentru curajul de a ni le însuși în ascultare și cu convin-
gere, lăsându-le să ne transforme biserica din ziua de azi. și trebuie să 
vedem în aceste metafore subtile un apel la o loialitate veritabilă faţă 
de Dumnezeu, la compasiune și înţelegere unii faţă de alţii și la o impli-
care energică în lume. 
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dobirea miresei abandonate.
46 exprimarea mea reflectă o expresie fericită a lui Daniel von allmen, care vede în 
acest pasaj o „concentraţie hristologică” (Daniel von allmen, La Famille de Dieu: 
la symbolique familiale dans le paulinisme, Fribourg, Éditions universitaires, 1981, 
p. 301).
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47 Mulţi teologi susţin o interpretare escatologică a „înfăţișării” din efeseni 5:27, 
printre aceștia numărându-se: (a) Markus barth, Ephesians, Garden city (new 
York), Doubleday, 1974, vol. 2, p. 628, 69, 278; (b) batey, p. 29 (nota 44); (c) james 
D. G. Dunn, Baptism in the Holy Spirit: A Re-Examination of the New Testament 
Teaching on the Gift of the Spirit in Relation to Pentecostalism Today, londra, scM 
Press, 1970, p. 162 (Dunn scrie: „În efeseni 5:27 se are în vedere în mod clar o 
«înfăţișare» escatologică a bisericii în faţa lui Hristos…”); și Harold W. Hoehner, 
Ephesians: An Exegetical Commentary, Grand rapids (Michigan), baker academic, 
2002, p. 761.
48 Martin, p. 124 (nota 24).
49 lucian, un critic timpuriu al creștinilor, scria: „Primul lor dătător al legii i-a con-
vins că toţi sunt fraţi unii cu alţii” (lucian, Peregr. 13, citat în joseph H. Hellerman, 
The Ancient Church as Family, Minneapolis [Minnesota], Fortress Press, 2001, 
p. 221).
50 Vezi roger W. Gehring, House Church and Mission: The Importance of House-
hold Structures in Early Christianity, Peabody (Massachusetts), Hendrickson, 200), 
p. 89–95.
51 capitolul 3, „Metaphorical systematicity: Highlighting and Hiding”, p. 10–13, în 
lakoff și johnson (nota 19).
52 cf. joachim Gnilka, Der Epheserbrief, Freiburg, Herder, 1982, p. 158. Vezi discuţia 
utilă a metaforelor mixte în efeseni din Gerald Klingbeil, „Metaphors and Prag-
matics: an introduction to the Hermeneutics of Metaphors in the epistle to the 
ephesians”, în bbr, 16, 2006, nr. 2, p. 273–293.
53 reflectând asupra listei lungi cu imagini pentru biserică întocmite de Minear, 
Martin (nota 24) scrie: „Fiecare termen are ceva special cu care contribuie la 
înţelegerea noastră, și avem nevoie de marea varietate a acestor numeroși ter-
meni […] pentru a descrie plinătatea bisericii” (p. 112).
54 Driver, p. 17–18 (nota 14).
55 Ibidem, p. 17–21.
56 Ibidem, p. 21.


