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Sunt convins cã trãsãturile de caracter ale unui lucrãtor bun sunt, în
proporþie de 80 - 90 la sutã, aceleaºi cu trãsãturile de caracter ale
unui creºtin bun. Rugãciunea, integritatea, studiul biblic personal, ºi
plinãtatea Duhului Sfânt sunt necesare atât în viaþa lucrãtorilor cât ºi
în viaþa membrilor bisericii. Acestea sunt elemente fundamentale,
pe care dacã le neglijãm o facem spre pieirea noastrã.
Cultura în care trãim, atât cea din bisericã, cât ºi cea din afarã,
pretinde o mai mare transparenþã a integritãþii ºi caracterului
lucrãtorului decât în oricare altã vreme. De la cel mai tânãr pânã
la cel mai bãtrân, oamenii nu sunt dispuºi sã asculte un predicator
al cãrui caracter ridicã semne de întrebare.
Viaþa personalã a lucrãtorului, deºi este vitalã pentru bisericã
ºi publicul general, este ºi mai importantã pentru familia lui. Aici, în
viaþa de fiecare zi, sunt testate adevãrurile pe care le-am predicat de
la amvon. Dumnezeu sã ne ajute sã trecem acest test.
Oricât de importantã este viaþa personalã a lucrãtorului în influenþarea vieþilor membrilor familiei sale ºi ale celorlalþi oameni, aceastã
influenþã nu poate fi comparatã cu impactul ei asupra propriei fiinþe.
Cât de tragic trebuie sã fie sã poþi sta înaintea adunãrii ºi sã nu poþi
sã te priveºti în oglindã. Cât de devastator este sã fii un propovãduitor al mântuirii ºi sã pierzi în relaþia ta cu Dumnezeu. Noi trebuie
sã avem întotdeauna înaintea noastrã preocuparea apostolului
Pavel—„ca nu cumva, dupã ce am propovãduit altora, eu însumi sã
fiu lepãdat“.
Veniþi sã ne punem la inimã tema acestui numãr al revistei Resurse
Spirituale. Vieþile noastre personale vor determina eficienþa
vieþilor noastre publice. Importanþa slujirii noastre de la amvon este
umbritã de importanþa relaþiei noastre personale cu Dumnezeu.
Iacov a descoperit un adevãr extraordinar: când s-a trezit singur în
prezenþa lui Dumnezeu a aflat cine era el cu adevãrat, ºi care era
numele sãu real.
Haideþi sã începem din nou, numai noi ºi Dumnezeu, ºi sã-I permitem
Duhului Sfânt, Învãþãtorul nostru, sã ne înveþe din nou lecþiile de
bazã ale vieþii creºtine. Când El va fi mulþumit, atunci înseamnã cã
noi am învãþat bine ºi am practicat la fel. Atunci, ºi numai atunci,
vom fi gata pentru amvon.
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Editorial
P

Cuvantul
lui Dumnezeu

roorocii Vechiului Testament ]=i marcau adeseori mesajul cu expresii ca: <Domnul mi-a vorbit>, <Cuv`ntul Domnului mi-a vorbit> sau
<A=a vorbe=te Domnul!>
De unde au cunoscut oamenii lui Dumnezeu c[ El
era cel ce le vorbea? Cum putem cunoa=te noi?
Mul\i nu se obosesc cu a=a ceva, ba chiar ]i condamn[ pe cei ce doresc s[ ]n\eleag[ mai bine: <Nu ai
destul[ credin\[>, spun ace=tia. Dumnezeu ]ns[ vrea
s[ cl[deasc[ rela\ia noastr[ cu El pe o baz[ solid[–o
cunoa=tere reciproc[ =i profund[.
Noi avem nevoie de o cunoa=tere direct[ a lui
Dumnezeu, diferit[ de cunoa=terea ob\inut[ prin
intermediul altora. +i aceasta cu at`t mai mult cu c`t
suntem avertiza\i c[ diavolul este un ]n=el[tor iscusit
care, pentru a-=i atinge scopurile, se preface chiar =i
]n ]nger de lumin[.
De ce nu cunosc oamenii, chiar =i mul\i cre=tini,
vocea lui Dumnezeu? Iat[ c`teva r[spunsuri posibile:
Mai ]nt`i, fiindc[ ei nu vorbesc cu El. Vrei s[
cuno=ti vocea lui Dumnezeu? Vorbe=te mai des cu El,
stai mai mult timp ]n prezen\a Lui. Cere-I sfaturi,
solu\ii, spune-I ce te fr[m`nt[, iar apoi a=teapt[-te
s[-\i r[spund[. Dac[ nu a=tep\i r[spunsul, s-ar putea
s[ nu-l ]n\elegi.
A=a cum ]ncepem s[ recunoa=tem vocea celor
apropia\i, chiar ]n =oapt[ sau la telefon, vom ]ncepe
s[ recunoa=tem vocea Lui. Ca =i criterii de verificare
vom ]ncerca s[ vedem dac[ r[spunsul primit aduce
slav[ Domnului sau oamenilor, aduce pace sau tulburare, rupe sau nu lan\ul urii =i al poftelor firii.
Al doilea motiv este c[ nu-L cunoa=tem pe
Dumnezeu ]n a=a m[sur[ ]nc`t multe din ac\iunile
Sale s[ devin[ previzibile.

Avraam, care era prietenul lui Dumnezeu, I-a
spus-o direct: <Dac[ spui c[ vrei s[ nimice=ti pe cel
bun ]mpreun[ cu cel r[u, afl[ c[ eu nu Te recunosc ]n
aceast[ decizie. Nu este stilul T[u. S[ nu-mi spui c[
vei face a=a ceva.> Avraam ]ncepe s[ mijloceasc[ pentru Sodoma =i Gomora, bazat pe o solid[ cunoa=tere
a naturii divine. El =tia c[ are mari =anse de izb`nd[,
fiindc[ avea de-a face cu un Dumnezeu drept.
Ce =tim noi despre Dumnezeu? }l recunoa=tem
din stilul Lui? Pasiona\ii de muzic[, de poezie sau ai
altor arte, pot deslu=i <amprenta> autorului ]ntr-o
oper[ cu care nu s-au mai ]nt`lnit (pierdut[ sau
nepublicat[). Ei pot afirma cu competen\[ =i cu o
mare probabilitate dac[ opera respectiv[ apar\ine sau
nu unui anumit autor. De ce? Pentru c[ au studiat
celelalte opere ale acestuia =i au ajuns s[-i recunoasc[
stilul inconfundabil.
Care sunt <celelalte opere> care ne ajut[ s[-L identific[m cu precizie pe Dumnezeu ca Autor? Cea mai
]nsemnat[ parte a revela\iei Lui pentru noi, oamenii,
este Scriptura, Cuv`ntul inspirat al lui Dumnezeu.
Dac[ nu cuno=ti Biblia, cuno=tin\ele tale despre
Dumnezeu sunt superficiale. Dumnezeu nu Se reveleaz[ ]n prezent ]ntr-un mod care s[ contrazic[
Scriptura, pentru c[ <El este acela=i, ieri, ast[zi =i ]n
veci>. Chiar dac[ vrei, nu po\i s[ fii mai spiritual
dec`t e=ti scriptural.
}n concluzie, rug[ciunea =i studiul aprofundat al
Scripturii sunt absolut necesare ]n via\a unui lucr[tor
care nu dore=te s[ fie <un orb c[l[uzind pe al\i orbi>.
}ntr-o biseric[ s[n[toas[, revela\ia =i descoperirea din
partea Domnului se a=teapt[ de la lucr[tori =i nu de
la turm[.
Pastor Luca Cre\an
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Pentru ca credincioºii sã-ºi gãseascã plãcerea în Dumnezeu ºi sã umble
zilnic în plinãtatea Lui, ei trebuie sã aibã un pãstor care sã-i conducã
la ape de odihnã ºi sã trãiascã împreunã cu ei la râul vieþii.

Ascultã

chemarea la

rugãciune
de DAVID YONGGI CHO
S@ vizitezi p@durile de sequoia de pe coasta
Pacificului din Statele Unite este o experien]@ care
î]i taie respira]ia. Acei copaci magnifici care se
înal]@ sus spre ceruri ne uimesc prin cre}terea,
frumuse]ea }i t@ria lor.
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Ca pastor, nu pot s[ nu fac tot felul de
compara\ii referitoare la cre=terea =i dezvoltarea cre=tin[. C`t de mult au trebuit
s[ creasc[ acele r[d[cini de-a lungul anilor,
pentru a ajunge la hrana consistent[ care
s[ le dea putere copacilor s[ creasc[ at`t
de uria=i! Ace=ti copaci îmi amintesc de
cuvintele psalmistului: <Ferice de omul
care nu se duce la sfatul celor r[i, nu se
opre=te pe calea celor p[c[to=i, =i nu se
a=az[ pe scaunul celor batjocoritori! Ci î=i
g[se=te pl[cerea în Legea Domnului, =i zi
=i noapte cuget[ la Legea Lui! El este ca
un pom s[dit l`ng[ un izvor de ap[, =i ale
c[rui frunze nu se ve=tejesc: tot ce începe,
duce la bun sf`r=it> (Psalmul 1:1-3).
Asemenea copacilor sequoia ve=nic
verzi, cre=tinii pot cre=te ridic`ndu-se
deasupra dificult[\ilor vie\ii, p`n[ c`nd
problemele sunt doar probleme, îns[
Dumnezeu este mai mare dec`t problemele, =i mai mult dec`t suficient pentru
orice nevoie.
Prima condi\ie este s[ fii plantat l`ng[
izvoare de ap[. Izvoarele de ap[ sunt acele
locuri unde r[d[cinile pot p[trunde ad`nc
în r`ul vie\ii =i astfel pomul aduce roade la
vremea potrivit[—acolo unde putem tr[i
f[r[ s[ ne ofilim c`nd trecem prin
încerc[ri, =i unde ne bucur[m s[ fim în
prezen\a Domnului. Pentru ca credincio=ii s[-=i g[seasc[ pl[cerea în Dumnezeu =i
s[ umble zilnic în plin[tatea Lui, trebuie
s[ aib[ un p[stor care s[-i conduc[ la ape
de odihn[ =i s[ tr[iasc[ împreun[ cu ei la
r`ul vie\ii. Acestea implic[ via\a de
rug[ciune personal[ a p[storului. A te
bucura în Dumnezeu înseamn[, în primul
r`nd, a-L cunoa=te prin rug[ciune, =i a-L
cunoa=te în rug[ciune implic[ existen\a
unui timp specific =i consistent de
p[rt[=ie cu Duhul Sf`nt.

Am învãþat
valoarea
atracþiei
Duhului
Sfânt spre
rugãciune ºi
a ascultãrii
de acea
chemare la
rugãciune,
fiindcã
El ºtie
evenimentele care ne stau înainte în fiecare zi.

I-am auzit pe unii conduc[tori
afirm`nd c[ nu au timp s[ petreac[ o or[
pe zi singuri cu Dumnezeu. Ei spun c[ se
roag[ în timp ce se deplaseaz[ de la o
înt`lnire la alta, sau în timp ce î=i
preg[tesc predicile. Cu toate acestea,
fiecare pastor are nevoie s[ fie singur,
departe de munca de fiecare zi, pentru a
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sta lini=tit înaintea lui Dumnezeu =i pentru a experimenta zilnic o atingere
proasp[t[ a Duhului lui Dumnezeu, în
omul s[u interior.
La începutul experien\ei mele
cre=tine, am sim\it nevoia s[ citesc
Cuv`ntul lui Dumnezeu =i s[ m[ rog în
fiecare zi. Nu era greu s[ m[ rog o or[ sau
mai mult înainte de a-mi începe ziua,
deoarece Duhul Sf`nt m[ tr[gea deoparte
la rug[ciune. Încep`nd de atunci am
înv[\at valoarea atrac\iei Duhului Sf`nt
spre rug[ciune =i a ascult[rii de acea
chemare la rug[ciune, fiindc[ El =tie
evenimentele care ne stau înainte în
fiecare zi.
Odat[ cu trecerea anilor, prezen\a Sa a
devenit constant[ =i eu am înv[\at s[
vorbesc cu El în fiecare zi. R[d[cinile mele
au p[truns tot mai ad`nc în Cuv`ntul lui
Dumnezeu, =i hr[nirea din Cuv`nt mi-a
îmbog[\it predicarea. Predicarea i-a
îmbog[\it pe oameni =i cur`nd ei au
început s[ petreac[ mai mult timp în
rug[ciune.
Duhul Sf`nt înc[ îi îndeamn[ pe
p[stori s[-=i fac[ timp ca s[ se roage =i
pentru a fi împrosp[ta\i. Ia aminte =i
ascult[! Noi putem fi ocupa\i în fiecare zi
cu multe lucruri, =i putem spune c[ nu
avem o or[ ca s[ petrecem în rug[ciune,
deoarece programele noastre sunt pline,
dar vom g[si timp =i ne vom face timp
pentru acele lucruri pe care le consider[m
cele mai importante. Rug[ciunea este disciplina cea mai important[ din via\a pastorului. Ne influen\[m pe noi în=ine ]n
func\ie de c`t de mult ne rug[m. Nu po\i
ajuta pe cineva dac[ n-ai primit un cuv`nt
specific de în\elepciune pentru nevoile
persoanei respective. Oamenii nu pot fi
condu=i într-o rela\ie mai profund[ cu
Dumnezeu dac[ pastorul nu a experimentat o astfel de via\[. Iar cinci minute de
rug[ciune ]n grab[ nu vor produce
rev[rsarea prezen\ei lui Dumnezeu pentru
lucrarea zilnic[ sau pentru o via\[ mai profund[, mai ales în lumea de ast[zi plin[ de
nevoi, decizii =i haos.
Un alt lucru esen\ial este ca pastorul s[
înve\e biserica s[ devin[ o biseric[ rugativ[. Nu m[ refer aici la rug[ciunile de un
minut sau dou[ din timpul serviciului de

închinare, ci la dezvoltarea unui duh
înfl[c[rat de rug[ciune în membrii bisericii. C`nd Îl vom c[uta pe Dumnezeu din
toat[ inima, Domnul Se va l[sa g[sit de
noi. C`nd ne str`ngem împreun[ pentru
închinare, prezen\a lui Dumnezeu trebuie
s[ fie acolo, împreun[ cu noi. C`nd El este
prezent în mijlocul nostru, vom fi elibera\i
pur =i simplu de luptele noastre, =i va
exista o mare bucurie în inimile noastre.
Ce i-ar putea determina pe oameni s[ vin[
la biserica ta, dac[ acolo nu exist[ bucurie?
Îns[ atunci c`nd ne rug[m, Duhul lui
Dumnezeu vine =i bucuria vine împreun[
cu Duhul Sf`nt. C`nd oamenii simt
prezen\a lui Dumnezeu—o eliberare în
duhurile lor, urmat[ de o mare bucurie—
biserica ta îi va atrage pe p[c[to=i, pe cei
r[ni\i =i pe cei cu mari nevoi.
Rug[ciunea fierbinte va duce la alungarea celui r[u =i la ruperea leg[turilor
p[catului. Mul\i care =i-au p[r[sit credin\a
se întorc în biseric[, dar numai dup[ ce
vie\ile lor au fost zdrobite =i dezorganizate. Ei caut[ o biseric[ primitoare =i care
s[ se roage pentru ei, astfel înc`t leg[turile
trecutului s[ fie rupte. De=i programele
minunate sunt atr[g[toare pentru to\i,
numai biserica rugativ[ îi va atrage pe
ace=tia înapoi la Dumnezeu.
Biserica pe care eu =i tu o p[storim va
fi o astfel de biseric[, dac[ via\a de
rug[ciune a pastorului este plin[ de puterea lui Dumnezeu. Bisericile noastre trebuie s[ fie locul în care oamenii bolnavi
pot fi vindeca\i, vie\ile zdrobite de p[cat
pot fi schimbate, =i unde oamenii pot
primi solu\ii de la Domnul pentru problemele lor.
G`nde=te-te la copacii sequoia care se
îndreapt[ falnici spre ceruri. Roag[-L pe
Dumnezeu s[-\i dea o via\[ de rug[ciune
reînnoit[, cu o putere înnoit[ a Duhului
Sf`nt, =i care s[ transforme lucrarea pe
care El \i-a încredin\at-o. Fii curajos!
Acest lucru poate avea
loc în localitatea ta. El
va face aceasta dac[ Îl
vei c[uta p`n[ c`nd vei
primi din nou atingerea Lui. Alegerea
este a ta. RS
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Într-un num[r consacrat vie\ii personale a lucr[torului,
este potrivit s[ lu[m în considerare utilizarea unui grup de
cuvinte grece=ti înrudite, folosite în Noul Testament pentru

ungere.

DE DOUGLAS A. OSS

Totu=i, înainte de aceasta credem c[ ar fi binevenit[ o scurt[
recapitulare a principiilor studiului pe cuv`nt:
Mai înt`i, în fiecare context în care este folosit un cuv`nt,
acesta are numai unul dintre sensurile sale (cu rare excep\ii; de
exemplu, jocurile de cuvinte, care au umor tocmai datorit[ faptului c[ nu respect[ utilizarea lor obi=nuit[). Fiecare cuv`nt are
mai multe sensuri, îns[, într-un context dat, numai unul este
cel corect.
În al doilea r`nd, a studia un cuv`nt nu înseamn[ a studia un
concept; =i un concept poate fi comunicat f[r[ prezen\a unui
anumit cuv`nt. Astfel, de=i un cuv`nt poate fi asociat cu un
anumit concept, acesta nu comunic[ de fiecare dat[, în mod
necesar, conceptul respectiv.
În al treilea r`nd, nu este posibil ca un cuv`nt, într-o singur[
utilizare, s[ comunice toate sensurile sale. Deci, nu este corect
s[ afirm[m despre un cuv`nt: <Acest cuv`nt înseamn[ . . .>, =i
apoi s[ continu[m cu un discurs de teologie sistematic[.
De aceea, pentru acest studiu este nevoie s[ restr`ngem
domeniul examinat. Ar fi imposibil s[ comunic[m fiecare
nuan\[ a sensurilor semantice ale cuv`ntului chrio =i ale cuvintelor înrudite cu acesta într-un eseu at`t de scurt ca cel de fa\[.
Scopul nostru include, de asemenea, examinarea conceptului a
dou[ feluri specifice de ungere, care sunt descrise uneori, f[r[
folosirea cuv`ntului chrio sau a cuvintelor înrudite cu acesta,
de=i aceste cuvinte sunt folosite în unele pasaje cheie. Urm`nd
aceste reguli ale interpret[rii, eseul prezent examineaz[ dou[
utiliz[ri ale cuv`ntului ungere: (1) folosirea acestuia pentru a
descrie o ungere specific[ pentru putere în predicare, numit[
deseori <ungere cu mir>; =i (2) folosirea acestuia referitoare la
<adev[r> în lucrare. Ambele utiliz[ri sunt esen\iale în via\a personal[ a lucr[torului.
Dr. Martyn Lloyd-Jones, mult apreciatul predicator prezbiterian galez, a crezut c[ sursa ungerii în predicare era un botez
al Duhului Sf`nt, o îmbr[care cu putere, diferit[ de convertire.
Aceast[ ungere a fost at`t de important[ pentru propria sa
predicare înc`t i-a sf[tuit pe predicatori, tovar[=ii s[i de lucru
în felul urm[tor:
<Pute\i face o lucrare foarte calificat[ =i cult[, dar ea va fi nefolositoare f[r[ aceast[ putere. Pute\i avea b[rba\i care pot vorbi
=i expune diferite subiecte în cuno=tin\[ de cauz[ =i care pot face
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multe alte lucruri, îns[, dac[ aceast[ putere nu este prezent[, sf`r=itul unor astfel de
lucr[ri nu va fi cu nimic mai bun dec`t un
spectacol. C[uta\i aceast[ putere, a=tepta\i
aceast[ putere, t`nji\i dup[ aceast[ putere
=i, c`nd vine aceast[ putere, supune\i-v[
Lui. Nu v[ împotrivi\i. L[sa\i-L s[ v[ elibereze, l[sa\i-L s[-+i manifesteze puterea Sa
în voi =i prin voi.>
În acest îndemn, Dr. Lloyd-Jones a
prins bine semnifica\ia ungerii la amvon.
Atunci c`nd Duhul Sf`nt coboar[ ca s[
ung[ at`t pe predicator, c`t =i pe
ascult[tori, între predicator =i adunare se
transmite ceva mai mult dec`t informa\ia
propriu-zis[ =i, de obicei, predicatorul
este vasul pe care Dumnezeu îl folose=te
pentru a începe acest proces.
Aceasta este ungerea care a caracterizat
decenii la r`nd amvoanele bisericilor, îns[
ea i-a caracterizat pe slujitorii lui
Dumnezeu un timp mult mai îndelungat.
Aceast[ ungere nu a ap[rut nici în strada
Azusa, nici în ziua Cincizecimii. Aceasta
este mult mai veche. În Vechiul Testament aceste ungeri cu Duhul =i putere
erau limitate în principal la proroci, preo\i
=i împ[ra\i.
Ungerea împ[r[teasc[ a regelui este cea
mai obi=nuit[ referin\[ la ungere în
Vechiul Testament =i, dintre împ[ra\i,
David este cel mai de frunte. Ungerea
ini\ial[ a lui David este gr[itoare pentru
scopurile noastre, =i un exemplu pentru
ungerile cu Duhul de pretutindeni din
Vechiul Testament.
C`nd Samuel l-a uns (mashach) pe
David cu untdelemn, <Duhul Domnului a
venit peste David, încep`nd din ziua
aceea =i în cele urm[toare> (1 Samuel
16:13). În mod similar, prorocii Vechiului
Testament au fost îmbr[ca\i în mod special cu Duh =i cu putere pentru a proclama Cuv`ntul lui Dumnezeu (de exemplu,
1 Samuel 10:1,5-7,10; 19:20,23,24; 2
Samuel 23:2; 1 Împ[ra\i 19:16; 1 Cronici
12:18; 2 Cronici 20:14-17; 24:20; Isaia
61:1, citat în Luca 4:18,19).
Prima indica\ie canonic[ referitoare la
faptul c[, într-o zi, aceast[ ungere avea s[
fie dat[ întregului popor al lui Dumnezeu,
se g[se=te în Numeri 11:16-30. Dumnezeu a uns cu Duhul (cuv`ntul folosit

• PRIMÃVARA 1999

aici este a pune peste) 70 de b[tr`ni pentru a proroci =i a-l ajuta pe Moise s[-=i
îndeplineasc[ îndatoririle sale. C`nd
Eldad =i Medad, care f[ceau parte dintre
b[tr`ni, dar care n-au fost prezen\i împreun[ cu cei 70 la Cortul înt`lnirii, au
început s[ proroceasc[ în tab[r[, Iosua i-a
f[cut de cunoscut lui Moise acest lucru.
R[spunsul lui Moise (versetul 29) a exprimat dorin\a sa <ca tot poporul Domnului
s[ fie alc[tuit din proroci, =i Domnul s[-+i
pun[ Duhul Lui peste ei!>
Astfel începe n[dejdea scriptural[ c[,
în vremurile viitoare, Dumnezeu îl va
unge pe întregul S[u popor cu Duhul
Sf`nt, o n[dejde care este exprimat[ ulterior în Ioel 2:28-32, =i împlinit[ în ziua
Cincizecimii (Fapte 2). În continuare
dorim s[ ne concentr[m aten\ia asupra
acestei ungeri, deoarece ea are leg[tur[ cu
proclamarea.
Isus, s[m`n\a lui David, a primit
ungerea împ[r[teasc[/profetic[ la botezul
S[u (cf. Luca 3:21,22). Petru a spus
despre aceasta: <Dumnezeu a uns (o
form[ a cuv`ntului chrio) cu Duhul Sf`nt
=i cu putere pe Isus din Nazaret> (Fapte
10:38). În acela=i verset, Petru rezum[, de
asemenea, rezultatele ungerii lui Isus,
adic[: <(El) umbla din loc în loc, f[cea
bine, =i vindeca pe to\i cei ce erau ap[sa\i
de diavolul> (cf. Luca 4:1,14-37). O alt[
caracteristic[ a ungerii lui Isus a fost aceea
c[ El predica cu o putere care uimea
mul\imile (de exemplu, Luca 4:32). În
calitatea Sa de Împ[rat din semin\ia lui
David care domne=te (Fapte 2:25-36),
Isus a turnat peste biseric[ aceast[ ungere
cu Duhul Sf`nt =i cu putere, pe care El
Însu=i le-a primit de la Tat[l (versetul 33).
Scopul acestei rev[rs[ri din zilele de pe
urm[, este s[ dea Bisericii putere pentru
m[rturie.
O caracteristic[ a acestei lucr[ri
dinamice a Duhului Sf`nt este aceea pe
care o observ[m chiar în lucrarea lui Isus:
predicarea cu ungere. G`ndi\i-v[ la propov[duirea apostolilor =i evangheli=tilor
Noului Testament. Petru, plin de Duhul
Sf`nt a predicat cu îndr[zneal[. Cei din
mul\ime, care s-au str`ns s[ se roage dup[
arestarea =i eliberarea lui Petru, erau to\i
<plini de Duhul Sf`nt =i vesteau Cuv`ntul

lui Dumnezeu cu îndr[zneal[> (Fapte
4:31). Spa\iul disponibil nu ne permite s[
vorbim despre +tefan (Fapte 6:8), Filip
(Fapte 8:6), Barnaba (Fapte 11:22-26)
sau Agab (Fapte 11:27-30; 21:10,11).
Apoi, desigur, este Pavel care, plin de
Duhul Sf`nt, a prorocit, înv[\at (de
exemplu, Fapte 13:8-12) =i a predicat cu
îndr[zneal[, predicare ce a fost înso\it[ de
semne de-a lungul întregii sale vie\i, a=a
cum o cunoa=tem at`t din Fapte (de
exemplu, Fapte 19:8-12), c`t =i din
scrisorile lui Pavel (de exemplu, Romani
15:18,19; 2 Corinteni 12:11-13). Pavel,
într-adev[r, a prezentat aceast[ ungere ca
un principiu dominant în lucrarea sa. El
s-a dedicat premisei c[ predicarea sa nu
trebuie s[ fie caracterizat[ niciodat[ de
adoptarea c[ilor lume=ti =i a în\elepciunii
p[m`nte=ti, ci mai degrab[, de demonstrarea puterii Duhului (1 Corinteni 2:15). Aceasta este ungerea cu Duhul =i cu
putere, ungerea f[r[ care nimeni n-ar trebui s[ îndr[zneasc[ s[ se urce la amvon.
Ca =i cu majoritatea celorlalte aspecte
ale spiritualit[\ii, =i în cazul ungerii exist[
o imita\ie satanic[. Satan d[ o ungere
demonic[ apostolilor mincino=i =i înv[\[torilor mincino=i, ale c[ror semne pline
de putere sunt at`t de am[gitoare înc`t
\intesc s[ în=ele, dac[ este cu putin\[, chiar
=i pe cei ale=i (cf., Marcu 13:22; 2
Corinteni 11:13-15; 2 Tesaloniceni 2:911; Apocalipsa 13:3,4). Ace=ti înv[\[tori
mincino=i se dau drept slujitori ai lui
Hristos c`nd, de fapt, sunt ni=te lucr[tori
am[gitori, care predic[ o evanghelie fals[
=i care îi conduc pe oameni s[ primeasc[
un alt duh, diferit de Duhul Sf`nt (2
Corinteni 11:4). Astfel, puterea în sine =i
abilitatea de-a face minuni uimitoare în
ea îns[=i nu sunt dovezi hot[r`toare c[
lucr[torul respectiv este uns de Dumnezeu. Totu=i, exist[ un test pentru legitimitate, =i acesta implic[ o alt[ utilizare a
cuv`ntului ungere.
Ioan vorbe=te despre anticri=ti în 1 Ioan
2:18-27 (compar[ versetele 18,19 =i
folosirea cuvintelor înrudite chrio =i
antichristos). Ace=ti anticri=ti au o ungere
fals[ (versetul 27), care îi conduce la
respingerea adev[rului =i la îmbr[\i=area
înv[\[turilor false (versetul 22), care duc,

în final, la separarea de comunitatea
ioanin[ (versetele 18,19).
În contrast cu imita\ia satanic[,
adev[ra\ii credincio=i au o ungere real[
(versetul 27, chrisma, un alt cuv`nt înrudit), a c[rei manifestare principal[ este
adev[rul. Ungerea real[ îi determin[ s[
îmbr[\i=eze =i s[ înve\e adev[rul (de
exemplu, versetul 20, chrisma, =i peste
tot sub form[ de substantiv). Aceast[ utilizare a cuv`ntului chrisma este similar[
cu lucrarea Duhului Sf`nt din Ioan 14:1531; 16:5-16. Faptul acesta i-a determinat
pe unii cercet[tori ai Bibliei s[ sugereze c[
chrisma din 1 Ioan 2 este un sinonim pentru Duhul Sf`nt. În orice caz, folosirea
termenului în acest context este o referire la ungerea Duhului Sf`nt, care duce
la afirmarea adev[rului =i la ascultarea de
adev[r, nu doar la rostirea lui cu buzele.
Deci, acesta este testul pentru ungerea
adev[rat[. Dac[ ungerea cuiva este cu
adev[rat de la Dumnezeu, acel individ va
practica =i predica adev[rul Scripturii.
Etalonul pentru legitimitatea semnelor,
minunilor =i a preten\iilor cuiva c[ are
ungerea este adev[rul Scripturii, =i nu
invers. Cuv`ntul lui Dumnezeu este înc[
suficient =i f[r[ semne =i minuni, =i nu are
nevoie de nici o validare exterioar[. Simpla
prezen\[ a unei anumite manifest[ri
supranaturale nu este un semn determinant al prezen\ei Duhului Sf`nt, =i se prea
poate ca aceasta s[ fie semnul prezen\ei
unor altor duhuri. Rezultatul adev[ratei
ungeri va fi întotdeauna proclamarea
adev[rului biblic, =i niciodat[ a înv[\[turilor false. Numai prin aceasta putem =ti
c[ ungerea este de la Duhul Sf`nt.
Aceste dou[ aspecte ale folosirii
cuv`ntului chrio =i a cuvintelor înrudite
cu acesta în Noul Testament sunt
esen\iale pentru via\a personal[ a lucr[torului. Acest articol a scos în eviden\[
nevoia ungerii cu putere în predicare, precum =i necesitatea dedic[rii absolute a
predicatorului fa\[ de adev[rul biblic.
Aceasta trece dincolo de via\a public[ a
lucr[torului la umblarea sa personal[ cu
Domnul. Noi to\i trebuie s[ ne dedic[m
c[ut[rii plin[t[\ii ungerii Duhului în
putere =i adev[r. RS
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Planul duºmanului nu este mai puþin ingenios:
sã elimine rugãciunea
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CÃutarea

intimitÃÞii cu
Dumnezeu

D

DE DAVID RAVENHILL

ac[ rug[ciunea este
esen\ial[ pentru credincio=i, aceasta este =i mai
important[ pentru conduc[tori. E=ecul în via\a de rug[ciune
garanteaz[ e=ecul at`t pentru tine
însu\i, c`t =i pentru turma ta.
Ucenicii nu L-au rugat niciodat[ pe
Isus s[-i înve\e cum s[ predice, s[-=i
preg[teasc[ predicile sau s[ scoat[
afar[ dracii. Ei L-au rugat pe Isus s[-i
înve\e s[ se roage, dup[ ce au observat
în repetate r`nduri cum S-a rugat El.
Autoritatea =i puterea lui Isus, at`t
în înv[\[tura c`t =i în minunile Sale,
=i-au avut originea în comuniunea Sa
zilnic[ cu Tat[l. F[r[ îndoial[ c[
ucenicii au ajuns la concluzia c[ elementul cheie pentru eficien\a Sa în
lucrare se afla numai =i numai în
capacitatea Sa de a comunica cu Tat[l
prin rug[ciune. Ca r[spuns la cererea
lor, Isus le-a spus pilda unui om care
nu avea p`ine pentru a-l servi pe
oaspetele s[u nea=teptat. Obiceiul din
vremea aceea impunea ca gazda s[
mearg[ acas[ la prietenul ei la miezul
nop\ii, s[ cear[ p`ine (Luca 11:5-9).

Chemarea principal[ a lucr[torului
este s[ hr[neasc[ turma. Numai
aceast[ responsabilitate este suficient[
pentru a absorbi timpul =i energia
cuiva, ca s[ nu mai men\ion[m celelalte cerin\e numeroase ale slujirii.
Numai atunci c`nd înv[\[m s[ ne
aducem nevoile înaintea lui Dumnezeu
prin rug[ciune, putem satisface în mod
adecvat foamea din jurul nostru.
Primul principiu al tr[irii în
Împ[r[\ie este c[ Isus a vorbit despre
nevoia noastr[ de a cere: <Ferice de cei
s[raci ‚cer=etoriiƒ în duh, c[ci a lor este
Împ[r[\ia cerurilor.> Cer=etorul
tr[ie=te prin intermediul resurselor
altora. Isus nu a promis cer=etorilor
vreo r[splat[ viitoare, ci accesul imediat la resursele Împ[r[\iei Sale.
Cu c`t ne recunoa=tem mai repede
incapacitatea, cu at`t este mai bine.
Isus a pus punctul pe i c`nd a spus:
<Desp[r\i\i de Mine nu pute\i face
nimic.> A ne ruga înseamn[ a merge cu
farfuriile noastre goale înaintea lui
Dumnezeu =i a cere hran[—at`t pentru noi, c`t =i pentru cei care ne-au fost
da\i în grij[.
Cu c`t este mai eficient[ via\a noastr[ de rug[ciune, cu at`t va fi mai efi-
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cient[ lucrarea noastr[. Cel r[u este pe
deplin con=tient de acest adev[r =i va
face tot ce-i st[ în putin\[ ca s[ ne
îndep[rteze de locul rug[ciunii. C`t de
bine =tie el c[ dac[ noi înv[\[m s[ ne
apropiem de tronul lui Dumnezeu,
împ[r[\ia sa va suferi consecin\ele. De
aceea el ni se împotrive=te, =i caut[ s[
submineze orice încercare de rug[ciune consecvent[.
Un exemplu clar al acestei lucr[ri
este un incident din via\a Israelului,
din timpul domniei lui Saul (1 Samuel
13:19). Strategia filistenilor a fost s[
anihileze puterea de lupt[ a Israelului.
Planul le-a reu=it, =i Israelul a fost surprins f[r[ ap[rare (versetul 22).
În prezent planul du=manului nu
este mai pu\in ingenios: s[ elimine
rug[ciunea din via\a poporului lui
Dumnezeu. S[ fure armele (spirituale). Apoi s[ atace. Acest scenariu se
joac[ în fiecare zi în vie\ile lucr[torilor,
pe tot cuprinsul \[rii.
Tat[l meu, Leonard Ravenhill, obi=nuia s[ spun[: <Arat[-mi vreo =coal[
sau seminar biblic din America, unde
se predau cursuri despre rug[ciune.
Noi punem accentul pe teologie,
muzic[, consiliere, predicare, educa\ie
cre=tin[ etc., îns[ acord[m pu\in timp,
dac[ totu=i acord[m pentru a-i înv[\a
pe studen\i cum s[ se roage. Nu este
de mirare c[ cei mai mul\i lucr[tori se
simt f[r[ putere, lipsi\i de ungere sau
au o ungere slab[.>
Sunt foarte recunosc[tor tat[lui
meu pentru exemplul evlavios pe care
mi l-a dat în ceea ce prive=te
rug[ciunea. El petrecea 4-6 ore pe zi
c[ut`ndu-L pe Dumnezeu. Via\a sa a
fost guvernat[ de eternitate. Timpul
s[u a fost petrecut în lumina ve=niciei.
Asemenea Mariei, el a descoperit
importan\a de a fi în prezen\a lui
Dumnezeu. Lucrarea sa a avut o
ungere puternic[ =i a fost sus\inut[ de
un element rar ast[zi—adev[rata
convingere de p[cat produs[ de Duhul
Sf`nt. Lucr[torul obi=nuit este foarte
con=tient de lipsa sa de autoritate la
amvon. Biroul s[u poate fi ticsit de
c[r\i, calculatorul s[u înc[rcat cu

ultimele programe pentru studiul
Bibliei =i, în ciuda studiului =i a înv[\[rii, cuvintele sale sunt lipsite de
autoritatea =i convingerea care produc
schimbarea în vie\ile membrilor bisericii sale.
Un sondaj de opinie f[cut cu c`\iva
ani în urm[ a eviden\iat faptul c[
lucr[torul obi=nuit petrece mai pu\in
de 15 minute în rug[ciune în fiecare zi.
Cum ne putem a=tepta s[-i vedem pe
oameni urm[rind intimitatea cu Dumnezeu dac[ noi, în calitate de conduc[tori, nu practic[m ceea ce predic[m?
C`nd Isus i-a numit pe cei doisprezece, El i-a ales, înainte de toate s[ fie
cu El. În al doilea r`nd, El i-a trimis s[
predice. Nimeni nu are dreptul s[
predice dac[ n-a petrecut mai înt`i
timp în prezen\a lui Dumnezeu.
<Cum pot s[-mi formez o via\[ de
rug[ciune semnificativ[?> m-am întrebat deseori, la începutul lucr[rii mele.
C`t timp am crescut în casa p[rinteasc[ am observat rug[ciunea zilnic[ a
tat[lui meu, dar înc[ nu =tiam cum trebuie s[ m[ rog sau pentru ce s[ m[ rog.
Via\a mea de rug[ciune a fost revolu\ionat[ c`\iva ani mai t`rziu, printr-o
experien\[ pe care am avut-o în timpul
unei închin[ri. Participam la o conferin\[ pentru lucr[tori =i dintr-o dat[
m-am sim\it îndemnat de Duhul lui
Dumnezeu s[ fac o list[ de cuvinte
referitoare la rug[ciune. Aceasta nu
este o formul[ care s[ garanteze succesul, dar cred c[ va fi de ajutor celor
care doresc cu înfl[c[rare s[ aib[ zilnic
un timp semnificativ de rug[ciune.

1. Închinarea
Închinarea este chemarea noastr[
final[. Eu sunt provocat mereu =i
mereu de cuvintele lui Isus (Luca
17:7-10) referitoare la st[p`nul al c[rui
rob era afar[ pe c`mp p[sc`nd oile sau
ar`nd. Lucrarea are dou[ aspecte:
p[storirea turmei (care implic[ latura
pastoral[), =i aratul p[m`ntului (care
reprezint[ elementul evanghelistic).
Ambele lucr[ri sunt vitale =i esen\iale
pentru înaintarea Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Totu=i, dup[ ce robul se

întoarce acas[ la sf`r=itul zilei, f[r[
îndoial[ obosit =i sleit de puteri din
cauza slujirii scopului st[p`nului s[u,
st[p`nul s[u îi spune: <G[te=te-mi s[
m[n`nc, încinge-te, =i sluje=te-mi p`n[
voi m`nca =i voi bea eu> (versetul 8).
Aceasta este închinarea. Cunoa=tem
cu to\ii importan\a îngrijirii turmei.
C`\i dintre noi în\eleg pe deplin
importan\a de a-I sluji Domnului
Însu=i? Este un lucru s[ sluje=ti scopului lui Dumnezeu =i cu totul altul s[
sluje=ti Persoana lui Dumnezeu.

2. Cuvântul
Lucr[torii au un privilegiu minunat
=i o responsabilitate extraordinar[ de a
proclama Cuv`ntul lui Dumnezeu.
Cuv`ntul singur poate ucide. Acesta
poate produce via\[ numai împreun[
cu ungerea Duhului Sf`nt.
Asemenea ucenicilor dup[ ziua
Cincizecimii, noi trebuie s[ ne rug[m
zilnic ca s[ putem vesti Cuv`ntul lui
Dumnezeu cu îndr[zneal[. Noi suntem
dependen\i nu numai de ungerea
Duhului Sf`nt, ci =i de iluminarea Sa.
Trebuie s[ avem ilumina\i ochii
în\elegerii noastre. Adev[rul însufle\it
de Duhul va fi uns de Duhul.
Tat[l meu a predicat mai multe
mesaje de sute de ori. El le-ar fi putut
predica =i în somn, îns[, înainte de-a le
predica, petrecea ore în =ir în rug[ciune. El îl cita deseori pe Spurgeon:
<Nimeni nu arunc[ securea dup[ ce a
t[iat copacul, ci îi ascute t[i=ul din
nou.> Tat[l meu a =tiut ce înseamn[ a-I
permite Duhului lui Dumnezeu s[
<ascut[> t[i=ul Cuv`ntului.

3. Lucrãrile
Lucr[rile se refer[ la întregul t[r`m
supranatural. Cineva a spus odat[ c[
noi avem prea mul\i predicatori care s[
apere credin\a =i prea pu\ini care s[
demonstreze credin\a. Isus a spus:
<Cei ce cred în Mine vor face lucr[ri
mai mari dec`t acestea, pentru c[ Eu
M[ duc la Tat[l.> Cei mai mul\i dintre
noi afirm[m cu m`ndrie c[ noi credem
]n minuni, =i totu=i e=u[m lamentabil
c`nd este vorba s[ ne demonstr[m

credin\a. Este timpul s[ fim cinsti\i =i
s[ ne al[tur[m lui Ghedeon în strig[tul
s[u de c[utare a realit[\ii: <Dac[ Domnul este cu noi . . . unde sunt toate
minunile acelea pe care ni le istorisesc
p[rin\ii no=tri?> (Judec[tori 6:13).
Numai atunci c`nd ne vom apropia de
tronul lui Dumnezeu în rug[ciune,
vom vedea activitatea supranatural[ a
Duhului Sf`nt manifestat[ în bisericile
noastre. Unul dintre profesorii mei de
la colegiul biblic obi=nuia s[ spun[ c[ a
c[uta cu înfocare darurile spirituale
este o porunc[ tot at`t de important[
ca =i porunca s[ nu furi.

4. Rãzboiul spiritual
Fiecare conduc[tor spiritual constituie o \int[ pentru du=man—<bate
p[storul =i risipe=te oile>. Trebuie s[
\inem minte sfatul pe care Pavel l-a dat
presbiterilor din Efes: <Lua\i seama la
voi în=iv[.> El s-a adresat cu acelea=i
cuvinte lui Timotei: <Ia seama la tine
însu\i.> Pavel nu a spus c[ liderii trebuie s[-=i urm[reasc[ mai înt`i propriile lor interese—aceasta ar fi esen\a
egoismului—ci i-a avertizat pe cei din
conducere s[ se asigure c[ sunt s[n[to=i din punct de vedere spiritual, nu
doar pentru lini=tea lor, ci pentru a
putea conduce eficient. Dac[ du=manul nu ne poate întoarce împotriva lui
Dumnezeu, el va face tot ce-i st[ în
putin\[ pentru a-L vedea pe Dumnezeu întorc`ndu-Se împotriva noastr[
din cauza m`ndriei noastre.
Noi trebuie s[ înv[\[m, de asemenea, cum s[ purt[m r[zboiul spiritual
eficient, pentru membri bisericii noastre. Ast[zi, mul\i lupi caut[ s[ ne m[n`nce oile. Noi trebuie s[ înv[\[m cum
s[ ne împotrivim =i s[-i ap[r[m pe cei
pe care ni i-a încredin\at Dumnezeu.
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5. Soþia ºi familia
Deseori familiile sufer[ din cauza
cerin\elor excesive ale slujirii. Iov se
trezea devreme, ]n fiecare diminea\[,
pentru a se ruga lui Dumnezeu pentru
familia sa. Nu exist[ o satisfac\ie mai
mare pentru cineva dec`t s[-=i creasc[
(Continuare ^n pag. 14)
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fãrã
DE T. RAY RACHELS

e spune c[ un ceasornicar a murit f[r[ s[ lase în urma sa
nici copii, nici ucenici. Astfel, satul s[u nu mai avea pe
nimeni care s[ repare ceasuri. Într-o zi, un ceasornicar
vestit a trecut prin sat =i oamenii l-au rugat s[ le repare
ceasurile stricate. Dup[ ce le-a examinat, el a spus c[ va
repara numai ceasurile ale c[ror proprietari au continuat s[ le
]ntoarc[—numai acelea vor putea s[-=i <aminteasc[> cum s[
m[soare timpul.
Munca unui lucr[tor are propriul ei ceas încorporat. Uneori
acesta ne înghionte=te u=or cu acele lui, alteori sun[ alarma.
Indiferent de felul în care ne atrage aten\ia, acesta are un
impact semnificativ asupra vie\ilor noastre. Planul lui Dumnezeu pentru noi este s[ avem o via\[ stabil[ =i ordonat[, f[r[ s[
alerg[m buim[ci\i încoace =i încolo. S-ar putea s[ ne fie imposibil s[ facem ca ceasul nostru s[ mearg[ corect, dar cel pu\in îl
putem ]ntoarce, astfel înc`t acesta s[ nu <uite>.

S

DEZVOLTÃ RELAÞII BUNE DE PRIETENIE

Uneori avem
nevoie de
prieteni
care sã fie
împreunã cu noi,
în timp ce ne
recãpãtãm
echilibrul ºi
perspectiva corectã
asupra vieþii.

Pavel i-a scris lui Filimon numindu-l <preaiubitul Filimon,
tovar[=ul nostru de lucru>, =i a men\ionat c[ a fost înviorat deseori prin el. Un prieten bun într-o zi rea este asemenea unui
pahar cu ap[ rece pentru un om însetat.
De exemplu, îmi amintesc de o diminea\[ de joi în care m-am
confruntat cu cele mai dificile probleme =i discu\ii, pe care
le-am avut de c`nd m-am mutat în biroul districtului. Toate
lucrurile erau pe dos =i cuvintele unui om bun îmi sunau în
urechi: <Eu sunt oaia care s-a pierdut din turma de 100 de oi.
Cui îi pas[? Ce vei face ca s[ m[ g[se=ti? Sistemul existent îi
macin[ pe oameni . . .>
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Þinerea unui
jurnal
îþi întãreºte
mintea, fãcând-o
în stare sã vadã
lucruri noi ºi
minunate, ºi
dându-þi
posibilitatea
sã vezi viaþa
din interiorul
duhului tãu.
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Pe la ora 11, prietenul meu, Wayne
Tesch, m-a sunat =i m-a invitat s[ lu[m
masa împreun[.
<Sun[ bine>, i-am r[spuns eu, <dar
s-ar putea s[ nu î\i ofer o companie prea
pl[cut[ în primele 10-15 minute. Am
avut o diminea\[ dificil[>.
<Nici o problem[>, mi-a r[spuns el =i
l-a citat pe Robert Schuller: <C`nd drumul devine dificil, oamenii perseveren\i, tenaci continu[ s[ înainteze!>
A adus dou[ pachete mari de gum[
de mestecat. <Î\i aminte=ti c[ atunci
c`nd eram copii>, mi-a spus el, <noi
aveam gum[ de mestecat =i puteam
sc[pa de necazurile noastre?>
Tesch mi-a întins un pachet de gum[
=i mi-a spus: <Hai s[ mestec[m ni=te
gum[ =i s[ privim la c[r\ile de basseball!> A=a am =i f[cut, în t[cere =i apoi
ne-am v[zut mai departe de treburi.
Uneori avem nevoie de prieteni care
s[ fie împreun[ cu noi, în timp ce ne
rec[p[t[m echilibrul =i perspectiva
corect[ asupra vie\ii.

EXTINDE-ÞI MARGINILE VIEÞII TALE PERSONALE
F[ acest lucru citind c[r\i bune, f[c`nd
însemn[ri sau \in`nd un jurnal, =i l[rgindu-\i cercul de prieteni.
Citirea c[r\ilor bune, nu numai c[ va
men\ine curgerea sevei tale intelectuale
în direc\ia corect[, dar din c`nd în c`nd
va duce =i la descoperirea unor
adev[rate comori.
Cu c`\iva ani în urm[ am citit ultima
carte a lui James <Scotty> Reston,
Termenul final, o amintire în care el
poveste=te diferite înt`mpl[ri de la
începutul carierei sale de reporter al
ziarului New York Times.
Reston se ocupa de etapa na\ional[ a
curselor de cai cu obstacole, din Anglia
anilor 1930. I s-a spus s[ transmit[ c`t
mai repede posibil numele calului c`=tig[tor. Ziarul Times dorea s[ fie primul
care s[ publice numele c`=tig[torului,
a=a c[ Reston a f[cut preg[tiri
am[nun\ite pentru a c`=tiga lupta cu
competi\ia. Chiar în clipa c`nd calul a
trecut linia de sosire, Reston avea s[ =i
transmit[ mesajul peste Atlantic.
A fost o curs[ str`ns[ în care doi cai,

Battleship =i Royal Danielli, conduceau
plutonul. Caii au ajuns la linia de sosire.
Reston n-a a=teptat anun\area oficial[ a
c`=tig[torului, ci a transmis mesajul
prin cablu: <Royal Danielli c`=tig[ etapa
na\ional[.>
C`=tig[torul oficial a fost anun\at
dup[ o lung[ înt`rziere: <C`=tig[torul
este Battleship.>
El a alergat din nou s[ transmit[ un
alt mesaj: <Battleship a c`=tigat etapa
na\ional[; repet Battleship, nu Royal
Danielli.>
Reston a spus c[ a înv[\at dou[ lec\ii:
(1) Fii primul dac[ po\i, dar ob\ine
informa\iile corecte. (2) El a f[cut
gre=eala de a nu privi în lungul liniei de
sosire, ci a privit dintr-un anumit unghi;
de aceea, observa\ia lui a fost gre=it[.
<Am înv[\at, de asemenea, c[ în via\[
multe lucruri depind de punctul de
vedere al observatorului . . . din punctul
meu de vedere, nimic nu pare la fel cu
ceea ce pare din punctul de vedere al
altcuiva.> El a încheiat cit`ndu-l pe un
coleg de-al s[u mai în v`rst[, cu care
fusese împreun[ în tribuna presei la
competi\ia respectiv[: <«Pentru a da un
verdict corect trebuie s[ stai
perpendicular pe linia de sosire.»
Niciodat[ nu voi uita acest sfat>, a spus
Reston.
Mult mai t`rziu în timpul slujirii
mele am înv[\at importan\a p[str[rii
unor note cuprinz[toare a mesajelor
mele. La predicile vechi am ni=te noti\e
scurte, =i dac[ via\a mea ar depinde de
acestea, nu mi-a= mai aminti povestirile
=i ilustra\iile.
|inerea unui jurnal î\i înt[re=te
mintea, f[c`nd-o în stare s[ vad[ lucruri
noi =i minunate, =i d`ndu-\i posibilitatea s[ vezi via\a din interiorul duhului
t[u. Cineva a spus: <Cea mai =tears[
cerneal[ este mai clar[ dec`t amintirea
cea mai puternic[.>
Nu mi-a= putea aminti detaliile, evenimentele specifice ale vie\ii mele =i
observa\iile, dac[ acestea nu ar fi fost
scrise pe h`rtie, dar amintirile pl[cute
sunt închise pentru totdeauna în acel
jurnal.
În lucrare, cei mai mul\i dintre noi ne

înv`rtim într-un cerc at`t de limitat de
prieteni înc`t dac[ ne înt`lnim din
înt`mplare cu un necredincios, ne
bloc[m, nu mai =tim cum s[ ac\ion[m.
Este mai u=or s[-i l[s[m în grija membrilor bisericii noastre.
C`nd m-am dus pentru prima dat[ ca
pastor la Long Beach, un prieten cre=tin
m-a dus cu ma=ina pe l`ng[ Clubul de
Atletism, mi l-a ar[tat, =i a spus:
<Trebuie s[ te înscrii la clubul acesta,
chiar dac[ numai pentru a-\i face prieteni =i pentru a cunoa=te comunitatea
aceasta. S-ar putea ca oamenii care sunt
membri la acest club s[ nu vin[ niciodat[
la biserica ta, dar ai putea avea o influen\[ real[ dac[ vei ajunge s[-i cuno=ti pe
unii dintre ei.>
M-am înscris la club, =i acesta a
devenit unul dintre cele mai semnificative locuri pentru slujire =i prietenie din
perioada în care am lucrat ca pastor.
Este uimitor c`te u=i se deschid c`nd îi
înt`lne=ti pe oameni acolo unde sunt ei.

DEZVOLTÃ-ÞI UN DUH SÃNÃTOS ªI O ATITUDINE SÃNÃTOASÃ
Lucia a spus: <Via\a se aseam[n[ cu o
c[l[torie pe mare cu vaporul. Unor
oameni le place s[ stea pe puntea din
fa\[, ca s[ vad[ încotro se îndreapt[.
Altora le place s[ stea pe puntea din
spate, pentru a urm[ri locurile prin care
au trecut. Tu din care categorie faci
parte?>
Charlie Brown a r[spuns: <Nu =tiu.
Se pare c[ niciodat[ nu pot s[-mi g[sesc
locul.>
Aceast[ povestire î=i are o asem[nare
în via\a lucr[torilor. Nu pentru c[ noi
nu putem face nimic bun, ci fiindc[
rolurile noastre seam[n[ mai mult cu
acela al unui tat[ care aduce acas[ într-o
cutie, un leag[n pentru copiii s[i, u=or
de montat în m[rul din spatele casei.
Pornind de la ideea unui leag[n trebuie
s[ parcurgi un drum plin de lacrimi =i
frustr[ri p`n[ s[ ajungi la triumful produsului final.
<Dac[ vei g[si în\elepciunea,> a spus
Solomon, <vei avea un viitor =i nu \i se
va t[ia n[dejdea> (Proverbe 24:14).
Recent l-am auzit pe Stephen R.
Covey vorbind despre opt semne pe

care le-a descoperit la conduc[torii
buni. Vei g[si aceste caracteristici =i în
lucr[torii s[n[to=i:
1. Caut[ modalit[\i de-a te perfec\iona prin citire, întreb`nd sau particip`nd
la programe de instruire. <Cei mai mul\i
oameni au tendin\a de-a se baza pe ceea
ce au înv[\at ieri,> a spus Covey, <în loc
s[ aib[ un spirit al perfec\ion[rii continue.> C`nd nu cau\i s[ te perfec\ionezi
tu însu\i este greu s[-i îndemni pe al\ii s[
procedeze astfel.
2. E=ti orientat spre slujire. Cu alte
cuvinte, mai înt`i te întrebi de ce au
nevoie ceilal\i oameni, =i nu care sunt
lucrurile care î\i lipsesc \ie.
3. Radiaz[ energie pozitiv[ =i evit[
energia negativ[.
4. Crede în ceilal\i oameni—afirm[ =i
vezi valoarea, =i poten\ialul din al\ii.
5. Tr[ie=te o via\[ echilibrat[ între
munc[, cas[ =i comunitate.
6. Prive=te via\a ca o aventur[; tu ai o
siguran\[ interioar[ =i prive=ti fiecare zi
într-un mod nou, proasp[t.
7. Pre\uie=te diferen\ele—în\elege c[
metodele tale nu sunt sinonime cu
metodele corecte =i prive=te alternativele noi ca fiind înc`nt[toare, nu
amenin\[toare.
8. Poart[-\i de grij[ din punct de
vedere fizic, prin exerci\ii, astfel înc`t
s[ fii s[n[tos; din punct de vedere intelectual, prin citire (închide televizorul);
=i din punct de vedere spiritual, prin
rug[ciune, =i concentr`ndu-te asupra
lucrurilor care te inspir[.
Aceste calit[\i reflect[ o latur[ foarte
practic[ pentru dezvoltarea personal[ a
oric[rui spirit =i a oric[rei atitudini.

ZIDEªTE UN CÃMIN PRIMITOR, PLÃCUT PENTRU FAMILIA TA
Dac[ exist[ pe p[m`nt vreun loc care
trebuie s[ fie un model al dragostei lui
Hristos pentru Biseric[, acesta este casa
mea. Aceasta este, în miniatur[, scena
cea mai important[ în care cre=te Împ[r[\ia lui Dumnezeu, =i aceasta începe
între mine =i so\ia mea.
Cu c`\iva ani în urm[, într-o sear[
înainte de a merge la culcare, discutam
împreun[ cu Judy. Ea a început s[ spun[
ce crede despre o problem[ cu care eu

Cei mai mulþi
dintre noi, cei
implicaþi în lucrare,
ne învârtim
într-un

cerc
atât de limitat
de prieteni
încât dacã
ne întâlnim
din întâmplare
cu un
necredincios,
ne blocãm,
nu mai ºtim cum
sã acþionãm.
Este mai uºor
sã-i lãsãm
pe aceºtia
în grija
membrilor
bisericii
noastre.
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nu eram de acord. Primul meu impuls a
fost s[ obiectez împotriva punctului ei de
vedere (lucru pe care îl f[cusem întotdeauna înainte, uneori foarte aprins), îns[
am reu=it s[ m[ st[p`nesc. Am privit-o,
am z`mbit, =i i-am spus: <Drag[, nu sunt
sigur cu privire la lucrul acesta dar,
indiferent de ceea ce spui, crezi sau
sim\i în leg[tur[ cu el, eu te iubesc
oricum.>
Nu cred c[ cuvintele în sine au fost
importante, ci felul în care Domnul m-a
ajutat s[ le spun, a fost ceea ce a f[cut-o
s[ se cuib[reasc[ în bra\ele mele, =i s[
spun[ cu un oftat: <N-ai dori s[ putem
lua via\a de la cap[t—s[ începem din nou
c[s[toria cu anii ace=tia de experien\[?
Am petrecut at`t de mul\i ani ap[r`ndu-ne concep\iile noastre opuse =i
corect`ndu-ne unul pe altul, fiindc[ nu
am în\eles c`t de important este s[ ne
oferim unul altuia spa\iul de care avem
nevoie pentru a fi ferici\i.>
Aceasta poate fi una dintre cele mai
r[sp`ndite tensiuni între cei c[s[tori\i;
adic[ sufocarea unuia de c[tre cel[lalt
cu o tiranie de lucruri care au trebuit,
trebuie =i vor trebui—f[r[ s[ oferim unul
altuia posibilitatea de-a cre=te puternic
ca persoan[, f[r[ s[-i d[m în cap cu propriile noastre a=tept[ri. Pomii =i florile
cresc cel mai bine atunci c`nd li se ofer[
spa\iu, lumin[ =i ap[. Oamenii, la fel.
Celelalte laturi ale vie\ii private a
lucr[torului, atunci c`nd sunt bine
alc[tuite, au o contribu\ie extraordinar[
la împlinirea vie\ilor noastre.
Dumnezeu ne-a chemat pe c`mpul
S[u de lucru, =i ne garanteaz[ o re\ea
sf`nt[ a harului S[u: <Voi sunte\i împreun[ cet[\eni cu sfin\ii, oameni din casa
lui Dumnezeu, fiind zidi\i pe temelia
apostolilor =i a prorocilor, piatra din
capul unghiului fiind Isus Hristos. În El
toat[ cl[direa, bine închegat[, cre=te ca
s[ fie un Templu
sf`nt în Domnul. +i,
prin El, =i voi sunte\i
zidi\i împreun[,
ca s[ fi\i un loca=
al lui Dumnezeu,
prin Duhul>
(Efeseni 2:19-22). RS
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CÃutarea intimitÃÞii cu
Dumnezeu
copiii pentru a sluji lui
Dumnezeu. Nu-i neglija
prin lipsa rug[ciunii.
So\iile noastre sunt cele
mai pre\ioase comori pe
care le avem. Sprijinul =i
ajutorul lor sunt esen\iale
pentru o slujire eficient[, =i
ele merit[ cea mai mare
aten\ie din partea noastr[,
în special prin rug[ciune.
Noi trebuie s[ ne aducem
zilnic so\iile =i familiile
înaintea lui Dumnezeu, cer`nd binecuv`ntarea Sa peste
ele =i trasmi\`nd dragostea
Sa prin noi spre ele.

6. Lumea
De prea multe ori viziunea noastr[ este limitat[ la
propria noastr[ adunare =i la
nevoile ei; totu=i Dumnezeul nostru este Dumnezeul
popoarelor. D[-I voie s[
pun[ pe umerii t[i o povar[
pentru
nevoile
lumii.
Ridic[-\i ochii spre holde =i
cere s[-+i împlineasc[ promisiunea de a-\i da popoarele ca mo=tenire. De ce
n-ai începe cu propria ta
comunitate? În timp ce treci
prin localitatea în care tr[ie=ti, roag[-te lui Dumnezeu
pentru aceasta. Cere-I s[-\i
descopere ce duhuri specifice se împotrivesc înaint[rii
Împ[r[\iei Sale. În timp ce
era în Efes, Pavel a în\eles c[
cetatea era guvernat[ de
închinarea la zei\a Diana.
Nu este
de mirare c[ el a
scris în
epistola
sa adresat[ efe-

senilor: <Noi n-avem de luptat
împotriva c[rnii =i s`ngelui, ci
împotriva c[peteniilor, împotriva domniilor...> (Efes. 6:12).

7. Plânsul
Amintindu-=i de lucrarea sa
împreun[ cu Timotei, Pavel i-a
scris acestuia: <Îmi aduc
aminte de lacrimile tale.> El
n-a vorbit despre înv[\[tura
sau predicarea lui Timotei, ci
ceea ce n-a putut s[ uite au
fost lacrimile acestuia. Nu
mul\i dintre noi ar dori ca
cineva s[-=i aduc[ aminte de
lacrimile noastre, deoarece cei
mai mul\i b[rba\i cred c[
lacrimile sunt un semn de
sl[biciune. Totu=i Isus a pl`ns
pentru Ierusalim, Pavel a pl`ns
pentru starea bisericii, =i
Ieremia a pl`ns pentru Israel.
M[ îngrijorez dac[ nu pot s[
pl`ng, pentru c[ acesta este un
semn sigur c[ inima mea s-a
r[cit =i s-a împietrit fa\[ de
nevoile din jurul meu.

8. Aºteptarea
Pentru mul\i oameni rug[ciunea nu este nimic altceva
dec`t o list[ de cereri citit[ în
grab[, în timpul cel mai scurt
posibil. Cu toate acestea,
rug[ciunea este mai mult
dec`t un monolog—aceasta
este o comuniune, vorbire =i
ascultare (a=teptare pentru a
auzi). A=teptarea nu este în
mod necesar ceva pasiv; este ca
=i cum ai a=tepta un autobuz.
Nu po\i face nimic ca s[-i gr[be=ti sosirea, =i totu=i prin
pasivitate po\i s[-l pierzi.
Cultiv[-\i o ureche care s[ aud[.
Nu uita: <Lipsa rug[ciunii este
egal[ cu lipsa puterii.> RS

DUHUL NE AJUT{ S{ NE RUG{M:
O teologie biblic[ a rug[ciunii
de Robert L. Brandt =i Zenas J. Bicket
Studiul despre rug[ciunea biblic[, Duhul ne ajut[ s[
ne rug[m, este un studiu istoric al rug[ciunii, urmat de
explorarea relevan\ei rug[ciunii în via\a credinciosului în
vremurile noastre.
În aceast[ carte autorii Robert L. Brandt =i Zenas J.
Bicket ofer[ o min[ de aur de înv[\[tur[ pentru to\i cei
care caut[ s[ creasc[ în har =i în puterea de a sluji în
puterea Duhului Sf`nt.
Cele trei sec\iuni principale ale acestui profund =i
valoros comentariu sunt urm[toarele:
q Rug[ciunea în Vechiul Testament q
q Rug[ciunea în Noul Testament q
q Rug[ciunea în contemporaneitate q
În acest volum ve\i descoperi totodat[ anexe indispensabile pentru în\elegerea =i integrarea rug[ciunii în
via\a personal[, cuprinz`nd:
Experien\e contemporane privind armura spiritual[ în rug[ciune
Aplica\ii contemporane ale unirii în rug[ciune
M[rturii contemporane ale unor rug[ciuni ascultate.

(460 pagini,
format 21,5 x 14,5 cm)

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Experimentarea profunzimii
lui Isus Hristos
de Jeanne Guyon
Aceasta este una dintre cele mai influente cãrþi spirituale scrise
vreodatã, chiar ºi istoricii laici recunoscând marele impact pe care
ea l-a avut în istoria creºtinismului.
La un moment dat, în Franþa, aceastã carte a fost arsã în public,
ºi totuºi a fost de asemenea primitã de cãtre creºtinii sinceri,
aceºtia considerând-o drept una dintre cele mai folositoare cãrþi
creºtine scrise vreodatã. Scrisã de una dintre cele mai sfinte persoane ale creºtinismului, Jeanne Guyon, aceasta a jucat un rol
major în vieþile multor creºtini de seamã din istorie.
Watchman Nee a descoperit aceastã carte tradusã în limba
chinezã, ºi a pus-o la dispoziþia fiecãrui nou convertit al Bisericii
„Mica Turmã“. De asemenea Fénelon, Zinzendorf, John Wesley,
primii quakeri, Jessie Penn-Lewis ºi Hudson Taylor au recomandat-o cu cãldurã credincioºilor din vremea lor.
(142 pagini, format 20 x 12,5 cm)

Experimentarea profunzimii lui Isus Hristos te va conduce la o relaþie cu totul nouã—ºi mai profundã—cu Isus Hristos.

PLANIFICÃ

CONCENTREAZÃ-TE

CONSTRUIEªTE

RECAPITULEAZÃ

EXPLOREAZÃ

Studiul personal—

coloana vertebralã a unei lucrãri publice eficiente
DE CHARLES B. NESTOR
CERIN|ELE predic[rii =i înv[\[rii impun
ca slujitorul lui Dumnezeu s[ studieze
Scripturile. Preg[tirile pentru lec\ii =i
pentru predic[ pot necesita ore întregi
de studiu în fiecare s[pt[m`n[. Dup[ ce
a petrecut at`t de mult timp cu Biblia,
lucr[torul ar putea sim\i c[ s-a dedicat
suficient de mult studiului. Cu toate

acestea, predicarea =i înv[\area devin
superficiale dac[ via\a privat[ a
lucr[torului nu este sus\inut[ de un
studiul biblic personal consecvent.
Studiul biblic poate s[ fie o parte a
timpului personal de p[rt[=ie zilnic[ cu
Dumnezeu. Totu=i, acesta ne cheam[ la
studierea riguroas[ a Scripturii pentru
o îmbog[\ire personal[ =i profesional[
=i pentru o cre=tere spiritual[ care trec

dincolo de p[rt[=ia zilnic[ cu Dumnezeu.
Concediile =i retragerile personale în singur[tate, în care dimine\ile sunt rezervate
pentru studiu, vor împrosp[ta =i stimula
slujirea viitoare, umpl`nd rezervoarele din
care pot veni aplica\iile în lucrare.
Repeti\iile muzicianului dinaintea concertului =i antrenamentul personal al atletului de dinaintea concursului sunt vitale
pentru calitate în muzic[ =i sport. Tot astfel, via\a de studiu personal a lucr[torului
este coloana vertebral[ a succesului s[u în
slujirea public[. Iat[ c`teva idei =i metode
care pot face ca studiul biblic personal s[
fie eficient =i atr[g[tor.

F{-|I UN PROGRAM DE CITIRE

Studiul începe cu citirea Bibliei îns[=i.
Urmeaz[ un plan de citire a Bibliei.
Planurile de citire a Bibliei într-un an pot
fi h[r\i bune pentru c[l[torie, îns[ pot
deveni plictisitoare ca =i o autostrad[,
unde progresul poate fi observat doar prin
trecerea pe l`ng[ bornele kilometrice.
Drumurile secundare ofer[ mult mai
multe varia\ii scenice. Alc[tuie=te-\i propriul itinerar. Opre=te-te =i analizeaz[
am[nun\it lucrurile care î\i atrag aten\ia.

PLANIFIC{ SUBIECTELE
PE CARE S{ LE URM{RE+TI

Planific[ pasaje sau c[r\i specifice din
Biblie pe care nu le-ai studiat în ultimul
timp. Diversific[ subiectele pe care le
studiezi, pentru a ob\ine impactul complet al întregii revela\ii. Este u=or s[-\i
formezi diferite obiceiuri. De-a lungul
anilor, am petrecut un timp considerabil
cu epistolele, în special cu cele scrise de
apostolul Pavel. Recent am v[zut nevoia
de-a m[ concentra asupra Evangheliilor =i
de-a petrece timp recapitul`nd cuvintele
=i lucr[rile lui Isus. Echilibrul care include
întreaga Scriptur[ este important.
Într-o c[l[torie recent[ pe care am
f[cut-o împreun[ cu familia mi-am rezervat dimine\ile pentru a citi cartea Apocalipsei. Nu m-am concentrat numai asupra
escatologiei sau profe\iei. Am c[utat s[
aud mesajul a=a cum l-au auzit cele =apte
biserici din Asia, c`nd le-a fost citit pentru prima dat[. Am dorit s[ descop[r
încurajarea pe care aceast[ carte a adus-o

primilor cre=tini, care treceau prin persecu\ii mari. Din însemn[rile pe care le-am
f[cut atunci, am dezvoltat mai t`rziu o
serie de mesaje intitulat[ <Tr[ind ca =i
cre=tini într-o lume cu probleme>. Scopul
studiului meu personal nu a fost preg[tirea pentru predic[, îns[ studiul meu a
devenit o surs[ din care ulterior m-am
putut alimenta.
Chiar dac[ scopul nu este preg[tirea
pentru duminic[, men\inerea studiului
personal este important[. Studiul personal al Bibliei devine izvorul de idei care va
umple conducta pentru predicarea =i
înv[\area viitoare. Usc[ciunea în preg[tire
poate fi evitat[ atunci c`nd exist[ un
rezervor umplut prin studiul personal.

EXPLOREAZ{
DIFERITE TRADUCERI

Studiul personal este un timp pentru
explorarea diferitelor traduceri. Fiecare
traducere ofer[ propria ei dinamic[.
Folosirea versiunilor paralele ofer[ beneficiul suplimentar de a putea compara imediat red[ri alternative ale textului.
Cu ceva timp în urm[ am descoperit
Tanakh-ul, o traducere evreiasc[ a
Vechiului Testament. Citirea acesteia în
timpul studiului m[ înc`nt[. P[r\ile poetice tind s[ prind[ nuan\ele poeziei ebraice
prin mijloace care scap[ altor versiuni.
Numele lui Dumnezeu sunt transliterate
din ebraic[, lucru care îl ajut[ pe cititor s[
aprecieze puterea =i diversitatea con\inut[
în aceste revela\ii privitoare la Persoana
lui Dumnezeu.
Biblia deschis[ (Open Bible) este o
alt[ unealt[ bun[. Aceasta folose=te traducerea New American Standard =i introduce diferite simboluri u=or de folosit,
care atrag aten\ia cititorului asupra aspectelor gramaticale cum sunt timpul, modul
=i diateza verbelor. Familiile de cuvinte
sunt identificate prin cifre care arat[
r[d[cina acestora, =i cuvintele accentuate
în original sunt scrise cu caractere italice.
Cei care cunosc greaca =i ebraica pot
s[-=i p[streze aceste unelte într-o stare
bun[ citind =i studiind textele originale,
lucru care sluje=te mai multe scopuri în
acela=i timp. Aceasta ajut[ la dezvoltarea
vocabularului în limbile respective, =i la

Planurile
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observarea nuan\elor în\elesului care se
pierd prin traducere. Ca parte a studiului,
un anumit timp poate fi dedicat traducerii
anumitor c[r\i. În timp, cel care face
lucrul acesta poate s[-=i alc[tuiasc[ propria traducere a mai multor c[r\i, sau
chiar a întregii Biblii.
O disciplin[ mi-a fost sugerat[ de
Arthur Graves, fostul pre=edinte al
Colegiului Biblic Southeastern, =i anume,
obiceiul s[u de a studia Biblia f[r[ s[ fac[
însemn[ri în ea. El a v[zut c`t de important este s[ te apropii de fiecare dat[ de
un text proasp[t. Aceasta te ajut[ s[
descoperi noi semnifica\ii ale lucrurilor pe
care nu le-ai v[zut înainte, în loc s[ fii
atras spre lucrurile care \i-au captat
aten\ia anterior.

BIBLIILE DE STUDIU

Unii lucr[tori g[sesc folositoare utilizarea
Bibliilor de studiu. Exist[ deja mai multe
tipuri disponibile, =i altele noi sunt în curs
de apari\ie. Tendin\a este s[ cite=ti imediat comentariile autorului, care pot s[
con\in[ preferin\e teologice—interpret[ri
care pot s[-\i influen\eze propriul studiu.
Fii atent la predilec\iile autorului. Un
exemplu în acest sens este istoria Bibliei
Scofield cu trimiteri. Concep\iile lui
Scofield privitoare la anumite probleme
doctrinare au devenit adev[r acceptat de
unii dintre cititorii acesteia, a=a c[ atunci
c`nd editorul a schimbat notele în edi\ia a
doua, oamenii s-au pl`ns c[ Biblia îns[=i a
fost schimbat[.
O Biblie bun[ de studiu ofer[ ni=te
informa\ii care nu sunt foarte evidente în
text (de exemplu, date geografice, defini\ii ale cuvintelor dificile sau care au
conota\ii culturale, l[muriri istorice =i
aspecte diferite ale în\elesului). Biblia de
studiu NIV (New International Version)
ofer[ p[reri alternative cu privire la
în\eles, f[r[ s[ argumenteze în favoarea
vreuneia dintre ele. Aceast[ Biblie de
studiu este rezultatul unei echipe de speciali=ti, =i nu este limitat[ la punctul de
vedere al unei singure persoane.

COMENTARIIL E

Ceea ce am spus despre folosirea Bibliilor
de studiu poate fi spus =i despre comen18
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tarii. Aceste lucr[ri trebuie aduse la text,
îns[ nu trebuie folosite ca înlocuitor pentru interpretare, deoarece ar însemna s[
depinzi în mod exclusiv de munca altora.
Cele mai bune sunt comentariile de
natur[ exegetic[.
Într-un comentariu bun pentru studiu
trebuie s[ existe c`teva elemente esen\iale. Acesta trebuie s[ indice elementele
importante ale textului =i s[ ofere diferite
semnifica\ii sugerate, concep\ia proprie a
autorului fiind deosebit[ de a celorlal\i, =i
înso\it[ de argumentarea care duce la concluzia autorului. Trebuie s[ existe note
bune referitoare la problemele istorice,
lingvistice =i textuale, înso\ite de o bibliografie ampl[, care s[-l îndrume pe cititor
=i spre alte surse de informa\ii.
Valoarea real[ a unui comentariu se
g[se=te adesea în notele de subsol, =i nu
în textul principal al acestuia. Un exemplu bun pentru aceasta este Biblia
ancor[ (The Anchor Bible). Studentul
conservator poate g[si comentariile pu\in
utile, în timp ce notele sunt o min[ de
aur de informa\ii folositoare. Unele volume merit[ cump[rate numai pentru
note. Comentariul în dou[ volume al
Evangheliei dup[ Ioan, de Raimond
Brown este un exemplu excelent.
Seturile de comentarii arat[ bine pe
rafturile bibliotecii, îns[ este mai benefic
=i mai economic s[ alegi comentarii asupra
unor anumite c[r\i, care sunt recunoscute
drept foarte bune. Înainte de-a cump[ra o
carte, studiaz[ recenziile din jurnalele
profesionale =i studiaz[ atent bibliotecile
teologice =i libr[riile.
Practica cump[r[rii unui comentariu
nou asupra unei c[r\i a Bibliei, atunci c`nd
studiezi din nou cartea respectiv[, poate
s[ p[streze studiul stimulativ, s[-\i ofere
un material nou =i s[ fie un mod eficient
de a-\i dezvolta o bibliotec[ bun[ pentru
studiu. Aceasta încurajeaz[, de asemenea,
diversitatea obiceiurilor de studiu.
În ce m[ prive=te, am încercat s[ m[ \in
departe de comentariile omiletice =i
expunerile neexegetice. Cele mai bune
c[r\i pentru studiu sunt cele pe care le-au
folosit scriitorii expunerilor. Scopul studiului nu este de a prezenta într-o form[
(Continuare ^n pag. 20)

Toate lucrurile sunt cu putinþã, crede numai! Moºtenirea trezirii lui

DE GARY B. MCGEE
lerg`nd în josul unei str[zi din Vevey,
Elve\ia, t`n[rul Kenneth Ware auzi pe
cineva strig`ndu-l: <B[iete, vino aici!
Scoate limba!> Cum mama lui avea o
mul\ime de prieteni care vorbeau engleza,
el a crezut c[ omul trebuie s[ fie un medic
american. Dar departe de a fi medic,
omul acela era Smith Wigglesworth, unul
dintre primii evangheli=ti vindec[tori din
mi=carea penticostal[.
Ware fusese un copil
neglijat =i acum, la v`rsta de
15 ani se b`lb`ia r[u.
Wigglesworth a atins limba
b[iatului ce st[tea în fa\a lui
=i dintr-o dat[ a spus:
<B[iete, aceast[ limb[ va
predica Evanghelia!> Din
acel moment b`lb`iala a
încetat, iar mai t`rziu, Ware
avea s[ devin[ misionar în
Fran\a.
Penticostalii s-au deosebit de fra\ii =i
surorile lor din alte mi=c[ri evanghelice
prin credin\a lor puternic[ în dorin\a lui
Dumnezeu de a face minuni, ca r[spuns la
rug[ciune. Spre deosebire de ei, majoritatea cre=tinilor din vremea aceea credeau
c[ minunile, fie au încetat în perioada
apostolic[, fie, c`nd totu=i au avut loc, c[
Dumnezeu în suveranitatea Sa a ales s[
ac\ioneze în acel mod.
În ambele cazuri era inutil s[ te rogi =i
s[ a=tep\i s[ vezi minunile înt`mpl`nduse. Dar pentru penticostali, Isus promisese în Marcu 16:17,18: <Iat[ semnele care
vor înso\i pe cei ce vor crede. . .“
Credin\a îndr[znea\[ a lui Wigglesworth, predicarea sa plin[ de culoare,
metodele sale controversate =i m[rturiile
remarcabile care au înso\it lucrarea sa,
l-au f[cut legendar. De fapt, dup[
moartea lui Wigglesworth, a lui Aimee

A

Semple McPherson =i a lui Charles S.
Price în anii 1940, unii credincio=i pesimi=ti au ajuns la concluzia c[ ungerea
Duhului Sf`nt din mi=carea penticostal[ a
fost îngropat[ odat[ cu ei. Totu=i, în zilele
noastre, o genera\ie mai t`n[r[ care caut[
s[ experimenteze puterea =i prezen\a
Duhului Sf`nt în m[rturisirea cre=tin[, se
întreab[: <Cine a fost Smith Wigglesworth? De ce i se spune
<Apostolul credin\ei?>
INSTALATORUL
DIN BRADFORD
Cei care l-au cunoscut în
anii tinere\ii sale, nu =i-ar fi
putut imagina c[, într-o zi, el
va vedea mii de oameni converti\i; c[ va avea gr[mezi de
c`rje =i proteze aruncate la o
parte în înt`lnirile sale, =i c[
el va deveni \inta ac\iunilor
ostile ale unui guvern str[in. Wigglesworth a fost convertit la v`rsta de 8 ani în
timpul unei treziri metodiste Wesleyne, =i
confirmat 2 ani mai t`rziu de c[tre un
episcop anglican. Un prieten din mi=carea
cre=tinilor dup[ Evanghelie din Plymouth
l-a instruit în ceea ce prive=te înv[\[tura
Bibliei. Av`nd o concep\ie radical[ în privin\a credin\ei, cre=tinii dup[ Evanghelie
îi încurajau pe cei implica\i în lucrarea
Domnului pur =i simplu s[ se roage, =i s[ se
încread[ în Dumnezeu pentru satisfacerea
nevoilor materiale. Aceasta însemna c[
împ[rt[=irea public[ a nevoilor cuiva nu
ar[ta altceva dec`t lipsa de credin\[.
În primii ani ai s[i, renumitul George
Müller, un alt <produs> al cre=tinilor dup[
Evanghelie, a modelat <via\a prin credin\[> idealizat[ în orfelinatul s[u din Bristol.
F[r[ a se tr`mbi\a nevoile financiare necesare între\inerii mai multor mii de copii,
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Studiul
personal...
nou[ rezultatele altora, ci de a descoperi
minunea =i înc`ntarea prin cercetarea
personal[ a mesajului Scripturii. Dac[
acest lucru este f[cut ca o disciplin[ regulat[, cel care studiaz[ va avea rezultatele
disponibile sub forma unei resurse personale, care mai t`rziu vor îmbog[\i
predicile =i expunerile pe care le va
prezenta lucr[torul.

CONCLUZII
C`nd lucr[torul aude textul cu convingere în inima lui, mai t`rziu cuv`ntul
acesta va tr[i în inimile ascult[torilor.
Mesajul amvonului se dezvolt[ din pepiniera studiului personal, unde Cuv`ntul
lui Dumnezeu a fost <arat> periodic =i
consecvent de c[tre predicator. Studiul
biblic personal va umple silozurile cu
gr`ne bogate. C`nd amvonul îl cheam[,
lucr[torul va avea o abunden\[ din care s[
î=i alc[tuiasc[ lec\iile =i predicile individuale. În locul tiraniei sindromului de
s`mb[t[ noaptea, predicatorul se va întreba cum va putea s[ transmit[ vreodat[ tot
ceea ce are la dispozi\ie. A=a sunt resursele infinite ale Cuv`ntului lui Dumnezeu.
În cartea sa, Cuv`nt[ri pentru studen\ii mei, Charles Spurgeon a spus c[
cineva poate s[ evalueze rug[ciunea personal[ a lucr[torului dup[ rug[ciunea
public[ a acestuia. El trage concluzia c[
eficien\a în public este rezultatul direct
a ceea ce se practic[ într-un cadru privat. Acela=i lucru poate fi spus =i despre
studiul biblic personal al lucr[torului.
Lucrarea public[ care se bazeaz[ doar pe
studiul care are ca rezultat predici =i
lec\ii ce urmeaz[ a fi
prezentate, va fi
deficitar[ =i superficial[, dac[ aceasta
nu se bazeaz[ pe
un studiu biblic
personal, s`rguincios
=i disciplinat. RS
20
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Dumnezeu S-a îngrijit de
aceste nevoi în mod miraculos. S-ar putea ca faima lui
Müller s[-l fi inspirat pe
Wigglesworth. De=i el a afirmat c[ citea numai Biblia,
este foarte probabil c[ influen\a cre=tinilor dup[ Evanghelie a reprezentat s[m`n\a
din care s-a dezvoltat mai
t`rziu încrederea lui în
<rug[ciunea
f[cut[
cu
credin\[> (Iacov 5:15).
Spre sf`r=itul adolescen\ei
sale în Bradford, Anglia, în
timp ce se preg[tea s[ devin[
maistru instalator, el a fost
atras de Armata Salv[rii, pentru c[ aceasta p[rea s[ aib[
mai mult[ putere spiritual[
dec`t oricare alt grup de
credincio=i. Tot prin aceast[
asocia\ie a înt`lnit-o pe Polly
Featherstone. Dup[ c[s[toria
lor din 1882, ei au înfiin\at
Misiunea de pe strada Bowland din Bradford, unde au
început s[ lucreze împreun[.
Vizit`nd ora=ul Leeds din
apropiere, el a participat la un
„serviciu de vindecare divin[“
=i a ajuns la convingerea, pe
baze scripturale, c[ Dumnezeu înc[ mai vindec[ bolnavi.
Polly l-a înso\it la un astfel de
serviciu =i a fost ea îns[=i vindecat[. Cu toate acestea,
Wigglesworth a continuat s[
sufere de hemoroizi, motiv
pentru care lua sare în fiecare
zi ca s[-=i cure\e partea inferioar[ a tubului digestiv. C`nd
Polly l-a provocat cu propria
lui necredin\[, el s-a uns cu
undelemn, în conformitate cu
instruc\iunile din Iacov 5:14.
Instantaneu, vindecarea s-a
produs =i boala n-a mai
reap[rut niciodat[.
În ciuda puterii sale fizice,
lui Wigglesworth îi lipsea
încrederea în sine. Nu putea
vorbi de la amvon mai mult

de 2-3 minute f[r[ a izbucni
în lacrimi, fiind nevoit s[
cear[ altcuiva s[ încheie
mesajul în locul lui. Polly a
fost predicatorul familiei.
Pentru Smith, ace=tia au fost
ani de lupte interioare puternice care, din p[cate, au dat
na=tere unei r[celi spirituale.
Cu toate acestea, familia lui a
crescut (el =i Polly au avut 5
copii), =i afacerea lui prosper[
era asaltat[ de comenzi.
C~ND FOCUL A C{ZUT
Dou[ experien\e spirituale
tulbur[toare l-au schimbat
pentru totdeauna at`t pe el,
c`t =i lucrarea sa: (1) În 1893,
în timp ce participa la una din
faimoasele conferin\e <via\[
mai înalt[> din sta\iunea
Keswick, el a m[rturisit c[ a
fost sfin\it sau botezat cu
Duhul Sf`nt, a=a cum a fost
prezentat[ aceast[ lucrare de
c[tre predicatorii din Keswick.
(2) O =i mai mare cotitur[ în
via\a lui a avut loc în 1907. A
auzit c[ la Sunderland oamenii primesc Duhul Sf`nt, =i s-a
decis s[ mearg[ =i el acolo.
Convins c[ primise deja
botezul penticostal, el s-a
sim\it descurajat în timp ce a
participat la serviciile din
Biserica Tuturor Sfin\ilor
(Anglican[). De=i s-a aflat
<sub puterea Duhului> de mai
multe ori, foamea lui spiritual[ a devenit =i mai intens[.
În sf`r=it, dup[ 4 zile de
c[utare pentru a vorbi în
limbi, el s-a hot[r`t s[ revin[
acas[, dar nu înainte de-a
trece pe la vicar, ca s[-=i ia
r[mas bun. Mary Boddy, so\ia
vicarului, i-a spus: <Frate
Wigglesworth, tu n-ai nevoie
de vorbirea în limbi, ci de
botez. Dac[ Îi dai voie lui
Dumnezeu s[ te boteze, toate
celelalte vin de la sine!> De=i a

protestat, spun`nd c[ a fost botezat
înainte, i-a cerut lui Mary s[-=i pun[
m`inile peste el =i s[ se roage pentru el ca
s[ primeasc[ botezul cu Duhul Sf`nt.
Dup[ ce a f[cut acest lucru, ea a p[r[sit
camera în mod nea=teptat, =i <focul a
cobor`t>, =i-a amintit el mai t`rziu.
<Bucuria a fost at`t de mare, înc`t atunci
c`nd am vrut s[ vorbesc în propria mea
limb[ n-am mai fost în stare =i am început
s[ m[ închin lui Dumnezeu în alte limbi,
a=a cum îmi d[dea Duhul s[ vorbesc!>
Ajuns acas[, descoper[ c[ Polly se
îndoie=te de noua lui experien\[, spun`nd
c[ ea împ[rt[=ea acela=i nivel al experien\ei botezului cu Duhul Sf`nt ca =i el,
=i f[r[ a vorbi în alte limbi. Ea a afirmat:
<Eu predic de 20 de ani, =i tot acest timp
tu ai stat al[turi de mine pe platform[.
Dar, duminic[ vei predica tu însu\i, =i voi
vedea eu ce este cu aceast[ vorbire în alte
limbi.>
Urm[toarea duminic[ el s-a urcat la
amvon =i, inspirat de Duhul Sf`nt, a
predicat din Isaia 61:1-3: <Duhul
Domnului este peste Mine, c[ci Domnul
M-a uns s[ aduc ve=ti bune . . .>
Fluen\a =i puterea predicii au uimit-o
pe so\ia lui, care st[tea în spate. Cu o voce
destul de ridicat[, înc`t au auzit-o to\i cei
care se aflau prin preajm[, Polly izbucni:
<Doamne, acesta nu este Smith al meu!
Acesta nu este Smith al meu!>
Cur`nd dup[ aceasta, Polly a fost
umplut[ =i ea cu Duhul Sf`nt, =i Misiunea
din strada Bowland s-a schimbat în mod
radical. Ei =i-au continuat lucrarea de
predicare p`n[ la moartea lui Polly, 6 ani
mai t`rziu, în 1913. F[r[ ca el s[-=i dea
seama, acel început umil a declan=at
lucrarea de predicare care în cele din
urm[ avea s[-l poarte prin întreaga lume.
APOSTOLUL CREDIN|EI
Convingerile lui Wigglesworth le reflectau
pe cele ale altor penticostali, =i via\a sa a
fost caracterizat[ de o credin\[ puternic[.
Cei care au participat la înt`lnirile lui,
=i-au amintit mai t`rziu de cople=itoarea
prezen\[ a Duhului Sf`nt, de predicarea
lui curajoas[, de m[rturiile vindec[rilor
miraculoase, =i de felul în care îi conducea
atunci c`nd c`ntau împreun[ c`ntarea

<Crede numai>. Tot timpul, în serviciile
lui =i în acelea ale altor evangheli=ti, cuvintele acestei c`nt[ri au adus speran\[ celor
suferinzi, spun`ndu-le: <Toate lucrurile
sunt posibile, numai s[ crezi!>
Într-adev[r, el predica: <Credin\a este
curajul de-a te bucura de faptul c[
Dumnezeu nu-+i poate c[lca propriul
Cuv`nt. Credin\a nu înseamn[ agita\ie;
aceasta este o încredere lini=tit[ c[ Dumnezeu face ceea ce spune, =i c[ noi
ac\ion[m pe baza Cuv`ntului S[u.>
Totu=i, nu se putea vorbi de lini=te sau
subtilitate în ceea ce-l privea pe
Wigglesworth. El avea o voce pe m[sura
vigorii credin\ei lui.
Uneori el era at`t de plin de bucurie,
înc`t vocea lui r[sun[toare putea s[ alunge
chiar =i lini=tea celor mai sobre suflete.
Într-o anumit[ ocazie, Wigglesworth s-a
dus la o sal[ de concert, unde se prezenta
Mesia de Handel. C`nd corul a terminat
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de c`ntat ultimele note ale
refrenului <Aleluia>, el a izbucnit
<Aleluia!> Concertan\ii au fost
=oca\i =i s-au cutremurat în fa\a
acestui comportament neobi=nuit.
Un reporter a scris în ziarul din
diminea\a urm[toare: <În via\a
mea n-am mai auzit o asemenea
voce!>
Trebuie s[-i recunoa=tem consecven\a încrederii sale în Dumnezeu pentru s[n[tatea fizic[, chiar
dac[ treptat penticostalii au
acceptat rolurile complementare
ale rug[ciunii =i ale =tiin\ei
medicale în vindecare.
El =i Polly s-au în\eles s[ nu
apeleze niciodat[ la ajutorul
medicilor, =i nici s[ nu ia medicamente, ci s[ se încread[ în Hristos
în calitate de Vindec[tor al lor.
Suferin\a nu avea nici un loc în
planul lui Dumnezeu pentru credincios. Wigglesworth a considerat
rug[ciunea pentru bolnavi ca un
concurs între Dumnezeu =i diavol.
<Eu nu am nici un alt cuv`nt pentru <reumatism> dec`t «posedat

de demon». Reumatismul, cancerul, tumorile, lumbago =i nevralgia, pentru toate acestea exist[ un
singur nume: puterea diavolului
lucr`nd în omenire. C`nd v[d
degradare, v[d la lucru acolo o
putere dr[ceasc[. Toate aceste
lucruri pot fi îndep[rtate!>
Concep\ia lui despre rug[ciunea pentru bolnavi, v[zut[ ca un
act de lupt[ spiritual[, ne ajut[ s[
în\elegem tratamentul brutal pe
care l-a aplicat oamenilor în
primii ani ai lucr[rii lui. El credea
c[ dac[ love=te o persoan[ în locul
care o durea, el de fapt îl lovea pe
diavol. De=i unii au m[rturisit c[
au fost vindeca\i ca urmare a unei
asemenea lovituri, al\ii au considerat c[ este mai bine s[ evite
localizarea durerii lor. Cu toate
acestea, la un serviciu, el <a dat
peste persoana potrivit[>. În NewYork, la Biserica <Vestea Bun[>,
dup[ ce a lovit-o pe o imigrant[
irlandez[, care venise în fa\[ pentru rug[ciune, aceasta =i-a ridicat
pumnul spre el =i a strigat:

<Begorra, dac[ vrei b[taie, atunci
s[ fie b[taie!> Din fericire, calmul
a biruit =i serviciul a continuat f[r[
alte incidente.
Serviciile lui Wigglesworth n-au
plictisit niciodat[ audien\a. La o
înt`lnire din Washington D.C., o
t`n[r[ în c`rje a intrat în sal[, ajutat[ de al\i doi oameni. F[r[ nici o
putere în mu=chi, picioarele i se
leg[nau cu t[lpile at`rn`nd vertical. C`nd i-a invitat în fa\[ pe cei
care doreau s[ se roage pentru ei,
t`n[ra încerc[ s[ înainteze. El i-a
strigat: <Stai acolo unde e=ti. C`nd
vei pleca de aici, vei fi cu totul
alta.> Interes`ndu-se de starea ei,
a aflat c[ ea nu umblase niciodat[.
Pun`ndu-=i m`inile peste capul ei
=i rug`ndu-se, fostul instalator a
poruncit: <În Numele lui Isus
Hristos, umbl[!> Dintr-o dat[, ea
=i-a aruncat c`rjele =i a început s[
umble.
În Suedia, Wigglesworth a
st`rnit o asemenea furie în r`ndul
medicilor =i a clerului din Biserica
Luteran[ de stat, înc`t ace=tia l-au
denun\at c[ practic[ rug[ciunea
pentru bolnavi. Ca urmare, guvernul suedez i-a interzis s[-=i mai
pun[ m`inile peste cineva pentru
a-l vindeca. Neînfricat, c`nd o
mul\ime de 20.000 de oameni s-a
adunat pentru un serviciu în aer
liber, el a respectat interdic\ia care
îi fusese impus[, spun`ndu-le bolnavilor s[ stea în picioare =i s[-=i
pun[ m`inile lor pe p[r\ile
suferinde ale corpului, în timp ce
el se ruga pentru ei. Mul\i au afirmat c[ au fost vindeca\i la fel ca în
oricare alta din campaniile sale.
MISTERUL DIVIN
Totu=i, viziunea credin\ei în
a=teptare, în mod inevitabil, poate
fi întunecat[ de norul misterului
ce înv[luie ca un giulgiu voin\a
divin[: De ce nu sunt vindeca\i
to\i cei care caut[ vindecarea?
Permite Dumnezeu credincio=ilor
s[ sufere pentru motive pe care ei
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nu le vor putea în\elege niciodat[ ]n via\a
aceasta? Cei care =i-au concentrat o mare
parte din energiile lor în rug[ciunea pentru bolnavi, au neglijat deseori importan\a
acestor întreb[ri, poate pentru c[ le-a fost
team[ c[ asemenea discu\ii ar putea genera îndoieli, =i ar submina credin\a oamenilor pentru vindecare.
De=i Wigglesworth a crezut cu toat[
puterea în promisiunea lui Dumnezeu de
a vindeca, el însu=i a pl`ns moartea timpurie a so\iei sale =i a unui fiu. El s-a rugat
în mod frecvent pentru vindecarea fiicei
sale, Alice Salter, care era surd[, dar f[r[
nici un rezultat. Ca =i cum toate acestea
nu ar fi fost de ajuns, a îndurat suferin\e
groaznice, timp de trei ani din cauza unui
<\epu= în carne> — pietre la rinichi. Ca =i
al\ii, el =i-a explicat acest e=ec prin faptul
c[ nu a avut suficient[ credin\[.
Cu toate acestea, doi dintre tovar[=ii s[i
de lucru au încercat s[ explice aceast[
problem[, dar f[r[ rezultate clare. F.F.
Bosworth a dedicat un capitol din cartea
sa, <Hristos—Vindec[torul> (1924)
expunerii a 22 de motive pentru care
oamenii nu primesc vindecarea. F[r[ s[-=i
dea seama, Bosworth a creat un complex
de vinov[\ie pe care Dumnezeu nu a
inten\ionat s[-l dea copiilor S[i s[-l
poarte. Pe de alt[ parte, Charles Price în
cartea sa, <Credin\a adevarat[> (1940) a
sugerat c[: <Vindecarea nu depinde de loc
de perfec\ionarea credin\ei prin vreun
proces al eului, ci de contactul cu Isus . . .
D[t[torul oric[rui dar bun =i des[v`r=it.>
Credin\a vindec[toare vine ca un dar de la
Dumnezeu.
O MO+TENIRE
A CREDIN|EI +I A M{RTURIEI
În timp ce mul\i evanghelici au stat pe
margine cuget`nd asupra semnifica\iilor
sf`r=itului de secol, penticostalii au apucat
stindardul apostolic =i au onorat Marea
Trimitere, m[rturisind despre puterea
miraculoas[ a lui Dumnezeu, =i vestind
Evanghelia. Botezul cu Duhul Sf`nt i-a
transformat, împuternicindu-i pentru
lucrare, =i f[c`ndu-i s[ în\eleag[ mai bine
ce poate face puterea lui Dumnezeu.
Pionieri ca Smith Wigglesworth ne-au
l[sat mo=tenirea unei credin\e în

a=teptare — unii ar spune nes[buite. Cu
toate acestea, penticostalii au trebuit s[ se
întoarc[ la hart[ pentru a afla detaliile.
Biblia ca norm[ pentru credin\[ =i practic[, r[m`ne ghidul indispensabil pentru
contururile întreb[rilor dificile. Totu=i, ar
fi neîn\elept s[ încet[m s[ ne rug[m =i s[
cerem manifest[ri ale puterii supranaturale. Credin\a poate sta în picioare pe
paradoxul divin, dar se clatin[ atunci c`nd
totul trebuie s[ depind[ de ini\iativa
uman[ sau de în\elegerea gre=it[ a suveranit[\ii lui Dumnezeu. În ultimii ani, penticostalii au avut de c`=tigat din faptul c[
au v[zut leg[tura dintre semne =i minuni
=i înaintarea Împ[r[\iei lui Dumnezeu,
prin în\elegerea rolului minunilor în via\a
=i misiunea Bisericii (Matei 10:7,8; 1
Corinteni 4:20).
Penticostalii din zilele noastre sunt
fl[m`nzi dup[ o nou[ rev[rsare a Duhului
Sf`nt care s[ c`=tige lumea pentru
Hristos. Dac[ ar tr[i ast[zi, Smith
Wigglesworth cu vocea lui r[sun[toare,
probabil c[ i-ar chema pe sfin\i la poc[in\[
=i ar striga: <O, Dumnezeule, las[ focul s[
cad[!> RS

El
predica:
„Credinþa
este
curajul
de-a te
bucura de
faptul cã
Dumnezeu
nu-ªi poate
cãlca
propriul
Cuvânt.“
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REZERVOARELE ASCUNSE DÎN FIECARE BISERIC{

FOC SF~NT PENTRU EVANGHELISM
Num[rul din prim[vara trecut[ al revistei <Resurse
spirituale> a fost un dar de sus, un foc sf`nt pentru
evanghelism. Doi evangheli=ti iubi\i în Rom`nia: Billy
Graham =i Luis Palau, semneaz[ articole substan\iale
pentru tema num[rului: <Evanghelism>.
Cristocentrismul revistei este un fapt evident. Aici
se vede c[l[uzirea Duhului Sf`nt, pentru c[ El Îl glorific[, Îl înal\[ pe Isus Hristos, imprim`nd o linie cristocentric[ vie\ii unei reviste.
Nu în ultimul r`nd, eviden\iez autorul editorialului
<Merge\i =i face\i ucenici din toate neamurile>, Rick
Cunningham, misionar în Rom`nia. Îl cunosc pe acest
frate scump, care Îl iube=te pe Domnul =i iube=te
Rom`nia cu un foc sf`nt, ce pentru multe vetre stinse
sau abia arz`nde este cauza reaprinderii, a unei noi
arderi pentru Domnul. Mul\umesc Rick, mul\umesc
Life Publishers International pentru acest dar, <Foc
sf`nt pentru evanghelism>.
Iuliu Centea, Oradea
MUL|UMIRI
V[ mul\umim pentru revistele <Resurse spirituale> pe
care le-am primit de la dumneavoastr[. Pentru noi,
acestea reprezint[ înc[ un mijloc prin care Dumnezeu
ne echipeaz[ =i ne îndrum[ în lucrarea Lui.
Con\inutul acestor reviste este de o calitate excelent[, sco\`nd în eviden\[ adev[rurile clare ale
Cuv`ntului lui Dumnezeu cu privire la lucrare.
Ne-am bucura mult dac[ vom putea beneficia în
continuare de înv[\[tura =i îndrumarea revistei dumneavoastr[.
Mihai Dumitra=cu =i Eugen Iordache,
Gala\i

Opinia Dvs. despre Resurse Spirituale!?
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În calitate de evanghelist, vorbitor la diferite
conferin\e =i pastor, de-a lungul anilor am slujit în
aproape 1.500 de biserici =i am observat c[ mul\i
pastori nu au folosit niciodat[ cel mai mare rezervor de resurse =i creativitate pe care de care dispun—membrii bisericii. Într-adev[r, se pare c[
multor pastori le este fric[ de membrii puternici
ai bisericilor lor. Unii au avut experien\e
nefericite care i-au determinat s[ fie pruden\i =i s[
adopte o atitudine defensiv[. Este tragic c[ astfel
de incidente pot s[ decoloreze într-at`t rela\iile
dintre conducerea =i membrii bisericii.
Efeseni 4:12 afirm[ limpede c[ pastorul are
responsabilitatea de a instrui oamenii pentru
lucrarea de slujire. Acest lucru nu se poate realiza
dac[ nu exist[ încredere.
În ultimii 9 ani de c`nd p[storesc aceast[ biseric[ am aplicat urm[toarea regul[: s[ nu fac niciodat[ nici o lucrare pe care o pot face membrii
bisericii. Responsabilitatea mea este s[-i echipez =i
s[-i instruiesc pe fra\i =i pe surori ca ei s[ poat[
avea privilegiul unor astfel de slujiri. Am sf`r=it
prin a fi epuizat? Uneori. Îns[ în mod continuu
lucrarea lui Dumnezeu de aici este promovat[
prin dedicarea, îndem`narea =i zelul membrilor
bisericii. Ca urmare, ace=ti fra\i minuna\i =i aceste surori minunate nu consider[ biserica drept
<proiectul p[storului>, ci aceasta este propria lor
chemare =i lucrare pe care le-au primit de la
Dumnezeu.
Un prim exemplu este comitetul care se ocup[
de cl[diri =i terenuri. Nu vei vedea niciodat[ vreo
buruian[ pe cele 13 hectare ale noastre, vreun
perete nezugr[vit, vreo alee nem[turat[ sau vreun
covor destr[mat. Membrii acestui comitet nu vor
l[sa ca astfel de lucruri s[ se înt`mple. Chiar =i
noile cl[diri =i facilit[\i sunt concepute de ace=ti
slujitori credincio=i. Ei fac lucrarea într-un mod
eficient =i creativ, l[s`ndu-mi astfel timp disponibil pe care s[-l petrec în prezen\a lui Dumnezeu =i
a Bibliei.
Un alt exemplu este comitetul financiar. În virtutea pozi\iei pe care o ocup, eu sunt pre=edintele, îns[ în ultimii 6 ani nu am participat la
înt`lnirile acestui comitet. În schimb, m-am rugat

pentru lucrãtori
Domnului s[ ne c[l[uzeasc[ în alegerea unor persoane
evlavioase care au preg[tirea =i darurile necesare pentru a lucra în domeniul financiar. Membrii acestui
comitet m[ consult[ în leg[tur[ cu forma final[ a
bugetului, =i pot s[-mi exprim p[rerea în orice problem[ financiar[, dac[ doresc acest lucru. Ace=ti
credincio=i, chema\i de Dumnezeu pentru aceast[
slujire, au realizat triplarea veniturilor noastre.
Un alt exemplu este comitetul nostru pentru misiuni. C`nd am început s[ p[storesc aceast[ biseric[, ea
se afla doar la o dep[rtare de 6 luni de faliment.
D[rnicia pentru misiuni în anul anterior se ridicase la
16.000 de dolari. Înainte de a încerca s[ împ[rt[=esc
viziunea mea pentru misiuni întregii adun[ri, am
împ[rt[=it-o unui grup de 10-12 credincio=i (comitetul pentru misiuni). În prezent, acel comitet num[r[
aproape 30 de membri. Ei se înt`lnesc în fiecare lun[
=i se roag[ în fiecare zi. Bugetul nostru pentru misiuni în acest an este de 800.000 de dolari.
Alte exemple abund[ de asemenea. Rolul meu de
pastor este s[-i conectez pe fra\i =i pe surori la Sursa
divin[ a tuturor lucrurilor, la Isus Hristos, care este
într-adev[r Capul Bisericii. Da, uneori vor exista
obstacole, îns[ rezultatul final merit[ efortul de-a ne
încrede în oameni =i de a-i instrui =i echipa pentru
lucrare. Acum singura mea problem[ este s[ fiu la
în[l\imea zelului membrilor bisericii. Ei se av`nt[
înainte cu vitez[ maxim[!
—Dan Betzer, Fort Myers, Florida
MECANICI ÎN AC|IUNE (MIA)
În urm[ cu trei ani am început s[ observ[m apari\ia
unui grup special între membrii bisericii noastre, =i
anume, mecanicii care lucreaz[ cu jum[tate de
norm[—cei c[rora le place s[ se ocupe de ma=ini.
Aceast[ activitate demonstreaz[ at`t dinamica dezvolt[rii rela\iilor c`t =i o modalitate semnificativ[ de
utilizare a darurilor primite din partea lui Dumnezeu
spre slava Sa =i extinderea Împ[r[\iei cerurilor.
Un grup de vreo 15 fra\i nu au fost mul\umi\i cu
starea lor, a=a c[ au început s[ caute c[l[uzirea lui
Dumnezeu privitoare la o modalitate în care s[-=i

poat[ folosi talentele pentru a sluji at`t membrilor
bisericii c`t =i comunit[\ii. Astfel s-a n[scut MIA
(Mecanicii În Ac\iune). Iat[ cum opereaz[ aceast[
misiune:
Cei care au probleme cu ma=inile, îns[ nu-=i pot
permite s[ le repare pot suna la biseric[ ca s[ solicite
ajutor. C`nd sun[, celui în nevoie i se pun întreb[ri
legate de situa\ia financiar[ în care se g[se=te =i dac[
î=i poate permite s[ cumpere piesele de schimb necesare. Dac[ nu poate, atunci biserica acoper[ costurile
cu piesele de schimb. Categoria de repara\ii pe care
le execut[m cuprinde repara\ii minore, cum ar fi o
pomp[ de ap[ defect[, schimbarea sabo\ilor la fr`ne,
pierderi de ulei, înlocuirea curelelor de ventilator
etc.—piese a c[ror valoare nu dep[=e=te 100 de
dolari. C`nd exist[ toate informa\iile necesare, este
contactat coordonatorul MIA, =i aceste informa\ii
sunt comunicate mecanicului care urmeaz[ la r`nd s[
execute repara\ia. (Fiecare mecanic ajunge s[ lucreze
prin rota\ie.) În 24 de ore mecanicul stabile=te o înt`lnire cu proprietarul ma=inii, fie pentru a o repara, fie
pentru a-l pune în leg[tur[ cu un service demn de
încredere, dac[ repara\ia necesar[ este prea complicat[.
Dac[ mecanicul poate repara ma=ina, lucru care se
înt`mpl[ de cele mai multe ori, el î=i doneaz[ munca
sa. Aceast[ abordare s-a dovedit a oferi un sentiment
de împlinire at`t pentru mecanic, c`t =i pentru proprietarul ma=inii reparate.
De c`nd am extins aceast[ slujire la întreaga comunitate, ea a devenit un instrument minunat al înt`lnirilor divine: oamenii ajung s[-L cunoasc[ pe Isus ca
M`ntuitor al lor.
Succesul acestei lucr[ri a fost at`t de cov`r=itor
înc`t multe magazine de piese de schimb =i serviceuri specializate au început s[ ne dea piese de schimb
=i s[ ne fac[ servicii la pre\ul de cost al acestora—iar
uneori chiar gratuit.
Aceast[ lucrare este u=or de pornit, exist[ multe
resurse pentru ea, =i ofer[ copiilor lui Dumnezeu o
modalitate de a-=i folosi talentele pentru Împ[r[\ia
lui Dumnezeu.
—Kevin Weaver, Sprigfield, Missouri

Niciodatã nu vei realiza ceva în aceastã lume fãrã curaj.
Cu r a j u l e s t e c e a m a i e x t r a o r d i n a r ã c a l i t a t e a m i n þ i i , d u p ã c i n s t e .
James L. Allen
RESURSE SPIRITUALE

• 25

,

,

Schite
, de predica
VINDECAREA DIVIN{
Marcu 1:40-42
INTRODUCERE:
Examin`nd acest text, vom
descoperi patru lucruri implicate
în vindecarea leprosului =i care ne
vor înt[ri credin\a în domeniul
vindec[rii divine.
MESAJ:
1. Starea în care se afla leprosul
(versetul 40).
a. Gravitatea condi\iei sale
(Luca 5:12).

b. Decizia de a veni la Isus.
2. Strig[tul leprosului (v. 40).
a. Disperarea strig[tului
(Matei 8:2, Luca 5:12).
b. Hot[r`rea leprosului.
3. Compasiunea Domnului
(versetul 41).
a. Isus a r[spuns.
b. Isus a atins.
c. Isus a vorbit.
4. Vindecarea realizat[ de
Domnul (versetul 42).

a. O vindecare rostit[.
b. O vindecare imediat[.
c. O vindecare complet[.
CONCLUZIE:
Vindecarea leprosului este un
exemplu important pe care s[ îl
urm[m pentru înt[rirea credin\ei
noastre în Dumnezeu pentru vindecarea divin[ personal[.
—Randy Cartwright,
Cape Girardeau, Missouri

VENI|I DUP{ MINE
Matei 4:19
INTRODUCERE
Convertirea este manifestat[ cel
mai deplin atunci c`nd cei converti\i caut[ convertirea altora. Noi Îl
urm[m pe Hristos în modul cel
mai real atunci c`nd devenim
<pescari de oameni>.

s[ putem primi binecuv`nt[rile Sale de la Dumnezeu
2. Ceva ce trebuie s[ fac[ Isus:
<Eu v[ voi face>.
a. Dac[ Îl urm[m pe Isus, El îi
convinge =i îi converte=te pe
oameni. El folose=te exemplul
nostru ca un mijloc pentru
ob\inerea acestui rezultat.

MESAJ:
1. Ceva ce trebuie s[ facem noi:
<Veni\i dup[ Mine.>

b. F[c`nd din noi ucenici ai S[i,
Domnul ne preg[te=te pentru
a putea fi folosi\i.

a. Noi trebuie s[ fim pu=i deoparte pentru Hristos, ca s[
putem urm[ri obiectivul Lui
(Matei 6:24).

c. Prin experien\a noastr[ personal[ în a-L urma pe Isus, El
ne înva\[ p`n[ c`nd devenim
pricepu\i în arta sf`nt[ a
c`=tig[rii de suflete.

b. Trebuie s[ r[m`nem în El
pentru a avea Duhul S[u.
c. Trebuie s[ ascult[m de El ca
s[ putem înv[\a metoda Sa
(Matei 11:29, 28:20; 1
Tesaloniceni 2:7).
d. Trebuie s[ credem în El ca s[
credem adev[rata doctrin[.
e. Trebuie s[ copiem via\a Sa ca
26
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d. Prin avertismente interioare
EL ne c[l[uze=te ce, c`nd =i
unde s[ spunem.
e. Prin Duhul S[u, El ne înva\[
cum s[-i evangheliz[m pe
oameni.
f. Prin lucrarea Sa secret[ din
inimile oamenilor, EL ne d[
progres în lucrarea noastr[.

3. O metafor[ instructiv[ pentru
noi: <pescari de oameni>.
Persoana care urm[re=te m`ntuirea sufletelor este ca =i
pescarul pe mare.
Pescarul este unul pe care se
poate conta, în care po\i avea
încredere, s`rguincios, perseverent, inteligent, veghetor,
muncitor, care î=i sacrific[ propriile interese, îndr[zne\, care
reu=e=te în îndeplinirea scopurilor sale.
CONCLUZIE:
Lucr[torii eficien\i se fac, nu se
nasc. Ei sunt f[cu\i de Dumnezeu,
nu numai prin instruire omeneasc[.
Noi to\i putem lua parte la
lucrarea lui Dumnezeu =i putem fi
exemplare ale lucr[rii Lui
urm`ndu-L pe El.
—Adaptare dintr-o predic[
de Charles H. Spurgeon

,

,

Schite
, de predica
EVANGHELIA
Romani 1:16
INTRODUCERE:
Evanghelia este vestea bun[—
vestea bun[ c[ via\a ve=nic[ îi
a=teapt[ pe to\i cei care Îl accept[
pe Isus Hristos ca M`ntuitor.
MESAJ:
1. M`ndria—<C[ci mie nu mi-e
ru=ine de Evanghelia lui Isus
Hristos.>
a. Lep[darea de sine (Marcu
8:34).
b. Dedicarea (Marcu 8:35).
c. Os`nda ve=nic[ (Marcu 8:36,
37; cf. Psalmul 9:17;
Apocalipsa 21:8).
d. Distrugerea (Marcu 8:38; cf.
Matei 7:23).

2. Puterea—<c[ci ea este puterea lui Dumnezeu>.
a. Putere pentru m`ntuire
(Romani 10:13; cf. Ioan
6:37).
b. Puterea de a sus\ine (1 Petru
1:5; cf. 2 Timotei 1:12; Iuda
24).
c. Puterea de a satisface (Ioan
14:27; Filipeni 4:7).
3. Iertarea—<pentru m`ntuirea>.
a. Scopul m`ntuirii (Ioan 3:16).
b. Planul m`ntuirii.
(1) Recunoa=terea (Romani
3:23).
(2) Poc[in\a (Luca 13:3).
(3) Primirea (Ioan 1:12).
c. Puterea m`ntuirii (2 Corinteni 5:17).

4. Oamenii — <fiec[ruia care
crede, înt`i a iudeului, apoi a
grecului>.
a. Credin\a care vine în urma
auzirii (Romani 10:17).
b. Credin\a scriptural[ (Evrei
11:1, 6).
c. Credin\a m`ntuitoare (Efeseni 2:8,9; cf. Joan 5:24).
CONCLUZIE:
Evanghelia este gratuit[. Pre\ul
pentru m`ntuirea noastr[ a fost
pl[tit. Tot ce trebuie s[ facem este
s[ accept[m acest dar. Dup[ ce
suntem m`ntui\i nu trebuie s[ ne
fie ru=ine de Isus Hristos.
—Croft Pentz, Union,
New Jersey

ALELUIA
INTRODUCERE
Cuv`ntul aleluia—l[uda\i pe
Domnul—se g[se=te de sute de
ori pe tot cuprinsul Cuv`ntului
lui Dumnezeu =i apare de asemenea aproape neschimbat în multe
limbi. L[uda\i pe Domnul subliniaz[ c`teva din principiile foarte
importante ale laudei.
MESAJ:
1. Oportunitatea noastr[.
a. Lauda este potrivit[ (Psalmul
107:8).
b. Lauda aduce victoria (2 Cronici 20:21,22).
c. Lauda aduce prezen\a lui
Dumnezeu (Psalmul 22:3).
d. Lauda îi caracterizeaz[ pe
oamenii lui Duimnezeu (Isaia
38:19).

e. Lauda trebuie s[ fie continu[
(psalmul 34:1).
f. Lauda trebuie dat[ lui Dumnezeu pentru toate lucrurile
(1 Tesaloniceni 5:18).
2. Obliga\ia noastr[.
a. Unii se pl`ng, în loc s[-I dea
laud[ lui Dumnezeu (Numeri
11:1).
b. Unii uit[ s[-I dea laud[ (Luca
17:17, 18).
c. Mul\i au fost exemple în a-L
l[uda pe Dumnezeu (Exod
15:20,21; 2 Samuel 6:12-15;
2 Cronici 5:11-14; Luca
2:14).
3. Obiectivul nostru.
a. Lauda Îi apar\ine lui
Dumnezeu (Isaia 48:11).

b. Lauda nu trebuie s[ ne fie
dat[ nou[ (Fapte 12:23).
c. Lauda nu trebuie dat[ oamenilor (1 Corinteni 1:31).
d. Lauda ne preg[te=te pentru
închinarea din cer (Apocalipsa
19:5,6).
CONCLUZIE:
Ultimii cinci psalmi încep =i se
încheie cu porunca: L[uda\i pe
Domnul sau Aleluia. Vorbirea
noastr[ trebuie s[ înceap[ =i s[ se
încheie în acela=i mod. Tr[irea
acestei porunci Aleluia! va face din
fiecare experien\[ un imn de
dragoste =i din vie\ile noastre o
binecuv`ntare pentru to\i cei pe
care îi vom înt`lni.
—Adaptare dintr-o predic[
de Charles H. Spurgeon
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DOCTRINE BIBLICE: O perspectivã penticostalã
de William W. Menzies ºi Stanley M. Horton
Dacã crezi cã Duhul Sfânt este pentru astãzi, acesta este un studiu de
care ai nevoie în biblioteca ta ºi pentru a-l împãrtãºi cu alþii. Este un
material ideal pentru a-i învãþa pe noii convertiþi elementele fundamentale ale credinþei ºi pentru promovarea creºterii spirituale în bisericã.
Doctrine Biblice oferã o prezentare nouã a poziþiei penticostale
privitoare la 16 adevãruri biblice fundamentale.
Y

ETICA LUCRÃTORULUI CREªTIN: Un ghid pentru
lucrãtorii plini de Duhul Sfânt, de T. Burton Pierce

Sfaturi d in p artea u nui c oleg d e m uncã
Aceastã carte este un tratat care se ocupã de provocãrile morale ºi etice cu care
sunt confruntaþi lucrãtorii. Scrisã de un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu,
aceastã nouã carte abordeazã aspectele etice ale relaþiilor lucrãtorului cu
Dumnezeu ºi cu oamenii. Dupã Biblie, aceasta este cea mai bunã carte pe care
un lucrãtor sau un viitor lucrãtor o poate avea.

BIBLIA DE STUDIU

pentru o Via\[ Deplin[,
este destinat[ s[ v[ ajute s[ c`=tiga\i o ]n\elegere mai profund[ a Cuv`ntului lui Dumnezeu, prin care pute\i cre=te
]n dragoste, ]n cur[\ie =i credin\[ fa\[ de
Domnul Isus Hristos. Pe l`ng[ textul biblic propriu-zis (versiunea Cornilescu)
aceast[ Biblie mai con\ine: titluri pe sec\iuni,
note de studiu, articole, introducere la fiecare
carte a Bibliei, simboluri tematice, tabele, h[r\i,
indice de subiecte =i o concordan\[.
DESTINUL NOSTRU: Înv•ñ•turi biblice despre lucrurile
de pe urm•, de Stanley M. Horton
Aici este vorba despre Moarte åi starea intermediar, Înviere
åi Rpire, Necazul cel Mare, Timpul Rpirii, Concepñii privitoare la Mileniu, Împrñia milenar, Judecata final,
Starea final a celor ri, Starea final a celor neprihniñi.
Doriñi s cunoaåteñi în detaliu ce plan are Dumnezeu pentru copiii Si, åi ce urmeaz s fac Dumnezeu pentru a-Åi
desvâråi creañia Sa? Citiñi DESTINUL NOSTRU:
Înv•ñ•turi biblice despre lucrurile de pe urm•!

CUM

SE STUDIAZ{

BIBLIA
de James Braga
În acest valoros ghid
practic autorul ia
câte o carte a Bibliei
=i demonstreaz[ 10
metode diferite de
studiu biblic.
Este potrivit[ at`t
pentru încep[tori,
c`t =i pentru studii
sistematice în =coli.

Volumul III, Num]rul doi

Sunt convins cã trãsãturile de caracter ale unui lucrãtor bun sunt, în
proporþie de 80 - 90 la sutã, aceleaºi cu trãsãturile de caracter ale
unui creºtin bun. Rugãciunea, integritatea, studiul biblic personal, ºi
plinãtatea Duhului Sfânt sunt necesare atât în viaþa lucrãtorilor cât ºi
în viaþa membrilor bisericii. Acestea sunt elemente fundamentale,
pe care dacã le neglijãm o facem spre pieirea noastrã.
Cultura în care trãim, atât cea din bisericã, cât ºi cea din afarã,
pretinde o mai mare transparenþã a integritãþii ºi caracterului
lucrãtorului decât în oricare altã vreme. De la cel mai tânãr pânã
la cel mai bãtrân, oamenii nu sunt dispuºi sã asculte un predicator
al cãrui caracter ridicã semne de întrebare.
Viaþa personalã a lucrãtorului, deºi este vitalã pentru bisericã
ºi publicul general, este ºi mai importantã pentru familia lui. Aici, în
viaþa de fiecare zi, sunt testate adevãrurile pe care le-am predicat de
la amvon. Dumnezeu sã ne ajute sã trecem acest test.
Oricât de importantã este viaþa personalã a lucrãtorului în influenþarea vieþilor membrilor familiei sale ºi ale celorlalþi oameni, aceastã
influenþã nu poate fi comparatã cu impactul ei asupra propriei fiinþe.
Cât de tragic trebuie sã fie sã poþi sta înaintea adunãrii ºi sã nu poþi
sã te priveºti în oglindã. Cât de devastator este sã fii un propovãduitor al mântuirii ºi sã pierzi în relaþia ta cu Dumnezeu. Noi trebuie
sã avem întotdeauna înaintea noastrã preocuparea apostolului
Pavel—„ca nu cumva, dupã ce am propovãduit altora, eu însumi sã
fiu lepãdat“.
Veniþi sã ne punem la inimã tema acestui numãr al revistei Resurse
Spirituale. Vieþile noastre personale vor determina eficienþa
vieþilor noastre publice. Importanþa slujirii noastre de la amvon este
umbritã de importanþa relaþiei noastre personale cu Dumnezeu.
Iacov a descoperit un adevãr extraordinar: când s-a trezit singur în
prezenþa lui Dumnezeu a aflat cine era el cu adevãrat, ºi care era
numele sãu real.
Haideþi sã începem din nou, numai noi ºi Dumnezeu, ºi sã-I permitem
Duhului Sfânt, Învãþãtorul nostru, sã ne înveþe din nou lecþiile de
bazã ale vieþii creºtine. Când El va fi mulþumit, atunci înseamnã cã
noi am învãþat bine ºi am practicat la fel. Atunci, ºi numai atunci,
vom fi gata pentru amvon.
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Viaþa personalã
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