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Ce s ã f aci c ând v ine t rezirea s piritualã
de Charles E. Hackett
În cei 22 de ani în care am lucrat ca pastor în Lafayette, Indiana, am experimentat
douã treziri spirituale. Fiecare a durat aproximativ 5 ani. Aceste treziri au venit cu
un preþ pe care n-am fost gata sã-l plãtesc: au adus în bisericã oameni de care nu
mi-a plãcut, ºi au cauzat probleme pe care nu le-am putut rezolva. Rezultatele pe
termen lung au fost minunate, dar n-au fost lipsite de durere.
Trezirea spiritualã nu este fãrã probleme, dar este mai bunã decât alternativa.
Iatã câteva sugestii care te pot ajuta sã faci faþã rezultatelor trezirii spirituale—
a trezirii care vine cu siguranþã:
1. Continuã sã faci lucrurile care au declanºat trezirea. Înflãcãreazã focul.
Smereºte-te. Dezvoltã-þi o inimã de slujitor. De obicei, trezirea aduce cu sine
un spirit al dãrniciei; totuºi, nu te îndrãgosti de bani, ci menþine-þi un spirit de
sacrificiu. Satan va încerca sã foloseascã rezultatele trezirii pentru a te abate
de pe cale. Cautã noi ocazii pentru rugãciune ºi post. Rãmâi concentrat asupra
evanghelizãrii. Dezvoltã-þi o atitudine de acceptare a oricãrei persoane pe care
o foloseºte Dumnezeu în trezire, ºi slujeºte-i cu dragoste pe toþi oamenii,
indiferent de culoare ºi de condiþia lor socialã.
2. Instruieºte-i pe noii convertiþi în Cuvântul lui Dumnezeu ºi ucenicizeazã-i.
Aceasta este o muncã grea ºi necesitã rãbdare ºi o bunã planificare. Dintre
metodele cele mai bune sunt clasele de ºcoalã duminicalã ºi grupurile mici de
studiu. Dacã nu se face aceastã lucrare, rãspunsul emoþional la lucrarea Duhului
lui Dumnezeu nu va avea prea mare valoare. Trezirea spiritualã lipsitã de grija
pentru noii convertiþi va produce o stare de dezamãgire în bisericã, deoarece
puþini oameni vor fi adãugaþi bisericii.
3. Instruieºte ºi dezvoltã lucrãtori dintre membrii bisericii. Isus ne-a dat un exemplu
alegând doisprezece bãrbaþi care nu promiteau prea mult, însã investind o mare
parte din timpul Sãu în vieþile lor, El a schimbat lumea prin intermediul a
unsprezece dintre ei. Voia lui Dumnezeu nu este ca pastorul sã alerge înnebunit
încoace ºi încolo, încercând sã se ocupe de toate detaliile lucrãrii, în timp ce
membrii bisericii sã fie doar spectatori. Dezvoltarea unei biserici mari ºi sãnãtoase nu este determinatã de mulþimea lucrãrilor pe care le poate face pãstorul,
ci de cât de mult îi poate el instrui pe alþii sã lucreze.
4. Îngrijeºte-te constant de structura bisericii tale. Nu poþi pãstori o bisericã de 500
de membri având aceeaºi structurã ca ºi când biserica avea numai 200. Am
descoperit cã structura bisericii trebuie modificatã ori de câte ori numãrul membrilor creºte cu 75-100 de credincioºi. Din nefericire, unii conducãtori de biserici
considerã structura bisericii identicã cu doctrina biblicã ºi nu permit schimbãri.
Aceastã atitudine nu poate fi ignoratã, ci trebuie abordatã, rezultatele fiind de
obicei pierderea unor membri vechi ai bisericii. Chiar dacã este dureroasã,
aceasta este uneori o consecinþã a trezirii spirituale.
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Trezirea spiritualã vine indiferent dacã suntem pregãtiþi pentru ea sau nu.
Rugãciunea mea este ca noi sã ne dovedim a fi slujitori credincioºi, care sã
pãstrãm roadele acesteia.
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Editorial

TREZIREA SPIRITUALÃ
ÎN CADRUL BISERICII
PENTICOSTALE DIN ROMÂNIA

În Rom`nia Mi=carea Penticostal[ a început în anul
1922, în jude\ul Arad, comuna P[uli=. Aceast[
lucrare a c[p[tat o amploare la care nu se a=tepta
nimeni, pentru c[ autorul acestei lucr[ri era direct
Duhul Sf`nt.
În cadrul Mi=c[rii Penticostale Dumnezeu a folosit
ca instrumente de lucru doi \[rani simpli, dar sinceri,
care Îl c[utau pe Dumnezeu cu toat[ sinceritatea, iar
Dumnezeu a r[spuns dorin\elor sincere cu semne,
minuni =i botezuri cu Duhul Sf`nt. Numele acestora
credincio=i era Bradin Gheorghe =i Persida.
Din analiza evolu\iei penticostalismului în Rom`nia se poate consta c[ tot la zece ani num[rul credincio=ilor penticostali s-a dublat. Dac[ în anul 1922 în
România erau doar doi cre=tini penticostali, ast[zi
num[rul credincio=ilor a ajuns (cu copii cu tot) la
circa 500.000 =i 2.132 biserici penticostale.
Putem spune, a=a cum scrie în cartea Faptele
Apostolilor 9:31: <Biserica se bucura de pace în toat[
Iudea, Galilea =i Samaria, se înt[rea suflete=te, =i cu
ajutorul Duhul Sf`nt se înmul\ea>.
Succesul deosebit înregistrat de Mi=carea
Penticostal[ pe teritoriul Rom`niei în cei 76 de ani de
existen\[ se datoreaz[ în primul r`nd faptului c[
Duhul Sf`nt este autorul direct a ceea ce fiecare dintre noi putem vedea în zilele pe care le tr[im, iar apoi
=i principiile dogmatice pe care Biserica penticostal[
=i le-a însu=it, au ajutat mult la cre=terea ei.
Înv[\[tura apostolilor, leg[tura fr[\easc[, fr`ngerea
p`inii (Cina Domnului) =i via\a de rug[ciune, prezentate în cartea Faptele Apostolilor 2:42, urmate de
modestie, unitate =i, în mod special, experien\a
botezului cu Duhul Sf`nt (Faptele Apostolilor

2:1-21) =i practicarea darurilor Duhului Sf`nt revelate de Dumnezeu apostolului Pavel în 1 Corinteni
12:1-11 au condus la mari treziri spirituale în s`nul
Bisericii Penticostale din România.
Ast[zi avem în \ar[ peste patru sute de pastori,
circa =apte sute de prezbiteri =i opt sute cincizeci de
diaconi, care to\i împreun[ formeaz[ familia slujitorilor lui Dumnezeu în \ara noastr[.
În Rom`nia avem opt comunit[\i religioase, patru
licee penticostale, dou[ =coli postliceale, un institut
teologic pastoral =i o facultate de teologie-litere, în
care tinerii no=tri au posibilitatea s[ se preg[teasc[
pentru slujire.
Mai multe reviste de mare tiraj fac ca Vestea Bun[
a Evangheliei s[ ajung[ la to\i cei dornici.
Prin Alian\a Evanghelic[, împreun[ cu alte confesiuni religioase transmitem mesaje evanghelice pe
=ase posturi de radio, iar local în unele ora=e folosim
pentru aceasta =i televiziunea.
În urma marilor treziri Dumnezeu ne-a binecuv`ntat =i cu oportunit[\i pentru a fi c`t mai folositori la
seceri=ul Domnului.
Dup[ 76 ani de penticostalim în Rom`nia, uit`ndu-ne înapoi la toate binecuv`nt[rile =i la toate realiz[rile nu putem zice dec`t:
<Nu nou[, Doamne, nu nou[, ci Numelui T[u d[
slav[, pentru bun[tatea Ta, pentru credincio=ia Ta!>
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A
de WAYDE I. GOODALL
„NU NE VEI înviora iar@}i, pentru ca s@ se bucure poporul
T@u în Tine? Învioreaz@-ne iar@}i, }i vom chema Numele T@u.“
Un strig[t din inim[, tot mai
intens, se aude pe tot cuprinsul
\[rii. Strig[tul dup[ trezirea spiritual[ nu este numai biblic, ci =i
absolut necesar. Trebuie s[ dorim
ca Dumnezeu <s[ despice cerurile
=i s[ Se pogoare> (Isaia 64:1). |ara
noastr[ a cunoscut trei mari treziri
spirituale. F[r[ lucrarea suveran[ a
lui Dumnezeu nu exist[ nici o
speran\[, nici pentru \ara noastr[,
nici pentru lumea în nevoi.
Biserici, =coli =i organiza\ii
cre=tine cunosc o trezire spiritual[
unic[ =i plin[ de putere, realizat[
de Duhul lui Dumnezeu. Mul\i
întreab[: <Ce trebuie f[cut?> sau:
<Ce pot face eu pentru a aduce
trezirea spiritual[ în comunitatea
mea?> Adev[rata trezire spiritual[
este ini\iat[ întotdeauna prin
Duhul lui Dumnezeu, =i nu prin
eforturi omene=ti. Pe m[sur[ ce
biserica este înviorat[, oamenii se
vor bucura =i vor chema Numele
Domnului.
Este posibil ca Duhul lui
Dumnezeu s[ mi=te înc[ o dat[
biserica, =i s[ ne fac[ con=tien\i de
nevoile acestei lumi bolnave de
p[cat, astfel înc`t s[ ne rug[m pentru trezire? Eu cred c[ da.
Cu peste 130 de ani în urm[
Charles Finney a v[zut o trezire
spiritual[ extraordinar[. În cartea
sa, Cuv`nt[ri despre trezirea spiritual[ a religiei, el a enumerat
=apte indicatori ai trezirii. Finney a
spus c[ trezirea vine:
1. C`nd suveranitatea lui
Dumnezeu arat[ c[ trezirea este
aproape.
2. C`nd r[utatea îi întristeaz[ =i
îi umile=te pe cre=tini.

3. C`nd exist[ un duh al
rug[ciunii pentru trezire.
4. C`nd aten\ia lucr[torilor
este îndreptat[ spre de=teptare =i
trezire spiritual[.
5. C`nd cre=tinii î=i m[rturisesc
p[catele unii altora.
6. C`nd cre=tinii sunt gata s[
fac[ sacrificiile necesare pentru
realizarea noii mi=c[ri a Duhului
lui Dumnezeu.
7. C`nd lucr[torii =i membrii
bisericii accept[ ca Dumnezeu s[
promoveze trezirea spiritual[ prin
instrumentele pe care El le alege.
Exist[ vreunul dintre ace=ti
=apte indicatori prezen\i în biserica
în care sluje=ti? Ca lucr[tori, noi
trebuie s[ fim at`t de vulnerabili
înaintea lui Dumnezeu înc`t, indiferent de ce ar fi nevoie, =i indiferent de alegerea lui Dumnezeu,
noi s[ avem o dorin\[ disperat[
dup[ trezirea spiritual[, at`t în
propria noastr[ via\[, c`t =i în
lucrarea în care suntem implica\i.
Dore=ti cu sinceritate s[ faci parte
din lucrarea lui Dumnezeu din
ora=ul t[u =i din poporul t[u? E=ti
fl[m`nd dup[ o trezire personal[—o inim[ dup[ voia lui Dumnezeu? Dac[ da, s-ar putea ca trezirea
spiritual[ s[ fie la orizont. Pentru
a-\i preg[ti inima pentru trezire
roag[-te împreun[ cu psalmistul:
<Cerceteaz[-m[, Dumnezeule, =i
cunoa=te-mi inima! Încearc[-m[, =i
cunoa=te-mi g`ndurile! Vezi dac[
sunt pe o cale rea, =i du-m[ pe
calea
ve=niciei!>
(Psalmul
139:23-24)
Dup[ ce te-ai rugat, po\i fi de
acord cu Dumnezeu cu privire la
fiecare nevoie pe care El o

descoper[ în via\a ta. M[rturise=te-\i fiecare p[cat, fiind gata s[
te poc[ie=ti =i s[ te la=i de el.
Laud[-L pe Dumnezeu pentru
cur[\irea =i iertarea Sa. Înnoie=te-\i
mintea =i ref[-\i via\a prin meditare la Cuv`ntul lui Dumnezeu =i
prin aplicarea acestuia în practic[.
R. A. Torrey a spus: <Fiecare
trezire spiritual[ adev[rat[ de
atunci =i p`n[ acum =i-a avut originea p[m`nteasc[ în rug[ciune.
Marea trezire spiritual[ din vremea lui Jonathan Edwards, din secolul al optsprezecelea, a început
cu faimoasa lui chemare la rug[ciune. Uimitoarea lucrare a harului
între indieni de sub Brainerd =i-a
avut originea în zilele =i nop\ile pe
care acesta le-a petrecut în
rug[ciune înaintea lui Dumnezeu
pentru o <îmbr[care cu putere de
sus pentru aceast[ lucrare>.
Charles Finney a spus c[ trezirea
spiritual[ remarcabil[, care a
început în 1830 în Rochester, New
York, =i care s-a r[sp`ndit mai
t`rziu în Marea Britanie, a început
datorit[ duhului de rug[ciune predominant: <Duhul de rug[ciune a
fost rev[rsat cu putere astfel înc`t
unele persoane au renun\at s[ mai
participe la serviciile publice pentru a se ruga, nefiind în stare s[-=i
st[p`neasc[ sim\[mintele în timpul predicii>.
S[ ne rug[m =i noi împreun[ cu
psalmistul: <Nu ne vei înviora
iar[=i,
pentru ca
s[ se bucure
poporul
T[u în
Tine?>
(Psalmul
85:6) RS
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Trezirea spiritualã înseamnã „sã învii ºi sã trãieºti“.
de ROBERT E. COLEMAN
Ce este trezirea? Ast[zi, mul\i î=i imagineaz[ trezirea spiritual[ ca o serie de programe av`nd ca scop st`rnirea interesului
în biseric[. Al\ii se g`ndesc la ea ca la un
fel de emo\ie religioas[. Cu toate acestea, eu m[ îndoiesc c[ aceste asocia\ii
populare ale termenului, au trecut vreodat[ prin mintea psalmistului (vezi
Psalmul 85:6)

TREZIREA SPIRITUAL{:
RESTAURAREA ADEV{RATULUI
SCOP AL VIE|II
Cuv`ntul trezire înseamn[ <s[ învii =i s[
tr[ie=ti>. În Vechiul Testament, cuv`ntul
trezire vine de la un cuv`nt care înseamn[
<a tr[i>, care ini\ial comunica ideea de respira\ie, întruc`t respira\ia este expresia
vie\ii în toate fiin\ele vii. De aici, s-a putut
2
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spune despre oasele uscate: <Iat[ c[ voi
face s[ intre în voi un duh, =i ve\i învia>
(Ezechiel 37:6,14; Iov 33:4; 1 Regi
17:22). Trezirea sau via\a, era <respira\ie
din respira\ia lui Dumnezeu>. A=a cum
este folosit aici, cuv`ntul subliniaz[ c[
sursa acestei vie\i se afl[ în Dumnezeu.
Cuv`ntul asem[n[tor din Noul Testament înseamn[ <a învia> (Apocalipsa
20:5; Romani 14:9; cf.7:9). A=a cum
folose=te Isus termenul, acesta denot[
schimbarea din via\a unui fiu risipitor
poc[it, care se întoarce la casa tat[lui, în
sensul c[ fiul care era mort, acum este
din nou viu (Luca 15:24,32). Alte
cuvinte compar[ trezirea spiritual[ cu
înfl[c[rarea unui foc pe cale s[ se sting[
(2 Timotei 1:6), sau cu o plant[ care d[
l[stari noi, <se înnoie=te> (Filipeni 4:10).
Întotdeauna c`nd vorbim despre

TREZIREA?

Ce este

În timpul
trezirii
trezirea spiritual[, ideea de baz[ este
întoarcerea a ceva la adev[rata sa natur[
=i la adev[ratul scop al s[u. În termenii
istoriei r[scump[r[rii, trezirea spiritual[
poate fi v[zut[ ca acea <ciudat[ =i suveran[ lucrare a lui Dumnezeu, în care El Î=i
viziteaz[ poporul, restaur`ndu-l, reanim`ndu-l =i rev[rs`nd asupra acestuia
plin[tatea binecuv`nt[rilor Sale>. Prin
puterea acestei <energii vaste, imense,
p`n[ acum adormite, sunt aduse la via\[,
=i noi for\e—preg[tite îndelung în subteran, ies la suprafa\[—iau fiin\[>. În
urma trezirii spirituale vine via\a—via\[
deplin[, via\[ din care se revars[
dragostea =i puterea lui Dumnezeu.
Desigur, nu poate fi explicat totul cu
privire la aceast[ nou[ via\[. Fiind o
lucrare supranatural[ a Duhului, trezirea
are un element tainic, dar un lucru este

clar: în timpul trezirii spirituale, oamenii
învie la o via\[ din Dumnezeu.

TRANSFORMAREA PERSONAL{
Trezirea spiritual[ devine vizibil[ prin
schimbarea f[cut[ în inim[ de c[tre
Duhul Sf`nt. Profunzimea acestei
schimb[ri va fi diferit[ de la o persoan[ la
alta, vor exista diferen\e în modul de
exprimare al acesteia, îns[ trezirea spiritual[ se manifest[ <oriunde vezi (via\a spiritual[) în[l\`ndu-se dintr-o stare de depresie relativ[ în una de înviorare cresc`nd[ a
spiritului =i de putere.>
Transformarea cea mai direct[ este
înnoirea experien\ei cre=tine individuale.
C`nd cineva r[spunde din toat[ inima
harului divin, acolo apare o minunat[
siguran\[ a iert[rii p[catelor, inima este
cur[\it[ =i sufletul eliberat. Credin\a nu

spirituale,
oamenii
învie la
o via\[
din
Dumnezeu.
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se îndoie=te de promisiunile lui
Dumnezeu. Rug[ciunea este însufle\it[ de mireasma cerului.
Iubirea umple inima cu c`ntece =i
laude spontane la adresa lui
Dumnezeu. Exist[ înc[ suferin\[
=i ispit[, îns[, chiar în mijlocul
acestora, fa\a lui Dumnezeu
str[luce=te în[untrul omului;
Hristos este real; pacea Sa inund[
sufletul; victoria Lui cucere=te
lumea.
Din punctul de vedere al
cre=tinismului nou testamental, nu
exist[ nimic neobi=nuit în ceea ce
prive=te experien\a trezirii spirituale. Acesta este modul de via\[
pe care ar trebui s[-l avem întotdeauna. Sau, a=a cum spunea
Charles G. Finney: <Trezirea spiritual[ const[ pur =i simplu în
ascultarea de Dumnezeu>, ceea ce
înseamn[ c[ aceasta este cea mai
elementar[ datorie a omului.
În acest sens personal, trezirea
spiritual[ ar trebui s[ fie o realitate
continu[. Ideea c[ trezirea este
ceva <pentru timpuri =i vremuri
deosebite>, vine din natura inconsecvent[ a omului, nu din voia lui
Dumnezeu. Din nefericire, mul\i
dintre noi tr[im acele vremuri de
tr`nd[vie spiritual[, care fac
trezirea necesar[, dar dac[ am tr[i
într-o continu[ plin[tate a
Duhului lui Hristos, a=a cum
dore=te Dumnezeu, trezirea spiritual[ ar fi o stare durabil[.

O NOU{ VITALITATE
PENTRU BISERIC{
Trezirea implic[ mai mult dec`t
binecuv`ntare personal[. În timp
ce cre=tinii, în mod individual, se
trezesc la via\[ experiment`nd
realitatea lui Isus Hristos, =i
aceast[ experien\[ este multiplicat[ în vie\ile celorlal\i, biserica
tr[ie=te o nou[ unitate a credin\ei
=i scopului—o p[rt[=ie real[ în
Duhul. C`nd credincio=ii sunt
adu=i aproape de Capul viu al
Trupului, <ei sunt str`n=i mai
4
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aproape unul de altul>. Aceasta nu
înseamn[ un acord unanim asupra
tuturor problemelor, ci trezirea
spiritual[ produce un grad remarcabil al unit[\ii în care ucenicii sinceri ai adev[rului colaboreaz[ împreun[, iar diferen\ele minore
sunt rezolvate printr-o dedicare
mai larg[ pentru o misiune
comun[.
Dragostea lui Hristos care ne
umple inimile, ne face s[ avem
grij[ de cei pe care Dumnezeu îi
iube=te =i pentru care L-a dat pe
Fiul S[u. Din aceast[ compasiune
se na=te dinamica necesar[ unui
evanghelism irezistibil. Porunca de
a face ucenici din toate neamurile
nu poate fi ignorat[. În acela=i
spirit, este înfl[c[rat[ preocuparea
social[ pentru oamenii asupri\i =i
nec[ji\i. Datoria se transform[ în
bucurie. C`nd inimile sunt pline,
dragostea se revars[ în mod natural în exterior.
În mod inevitabil societatea
simte impactul transform[riii din
vie\ile cre=tinilor. În timp ce
Evanghelia este proclamat[ prin
cuv`nt =i fapt[, lumea observ[ c[
acei oameni <au fost cu Isus>
(Fapte 4:13). P[c[to=ii sunt determina\i s[-L caute pe M`ntuitorul.
Nedrept[\i din trecut sunt îndreptate. Familii desp[r\ite sunt
reunite. Standardele morale publice se îmbun[t[\esc. Integritatea î=i
face loc în guvern. Pe m[sur[ ce
duhul trezirii spirituale se r[sp`nde=te, mila, dreptatea =i neprih[nirea cuprind întreaga \ar[.

OBSTACOLE OMENE+TI
Exist[, desigur, factori umani care
pot împiedica trezirea spiritual[:
de exemplu, materialismul. Sau ar
putea fi o prejudecat[ cultural[,
care refuz[ s[ cedeze noului spirit
de iubire. Din aceast[ cauz[, orice
denaturare a drept[\ii va fi o
piedic[ pentru trezirea spiritual[.
+i pentru c[ societatea este complet îmbibat[ cu stric[ciunea ome-

neasc[, trezirea va avea întotdeauna de dus o b[t[lie dificil[.
Opozi\ia va fi mult mai pronun\at[ din partea celor care nu
doresc o nou[ dimensiune a vie\ii
spirituale. Unii nu vor accepta
schimb[rile morale personale pe
care le implic[ trezirea spiritual[;
al\ii nu vor putea accepta implica\iile sociale ale trezirii.
Mai trebuie s[ ne amintim c[
exist[ sl[biciuni umane chiar =i
printre cei care au parte de trezire.
În mod regretabil, înnoirea spiritual[ nu elimin[ limitele nim[nui:
noi r[m`nem oameni cu sl[biciuni.
De=i trezirea spiritual[ nu este r[spunz[toare de aceste lipsuri, ea
trebuie s[ îndure repro=urile
datorate acestor sl[biciuni.

PECETEA DIVIN{
Cu toate acestea, ori de c`te ori
duhul trezirii spirituale este
sim\it, aten\ia se concentreaz[ nu
asupra sl[biciunilor omene=ti, ci
asupra puterii divine. Oamenii se
retrag pe planul doi, pentru c[
Dumnezeu este Cel care lucreaz[.
D`nd la o parte caracterul artificial al realiz[rilor omene=ti,
trezirea produce o situa\ie în care
harul lui Dumnezeu este pream[rit. Hristos este în[l\at, =i inimile smerite se pleac[ în adorare
în fa\a Lui.
Ceea ce umbre=te totul este
realitatea <prezen\ei Domnului>
(Fapte 3:19), care produce în
acela=i timp un sentiment de
respect =i uimire. Aceasta este
dovada trezirii spirituale care nu
poate fi imitat[—cov`r=itorul
sim\[m`nt al prezen\ei Duhului
Sf`nt care atrage oamenii la
Hristos, =i face din ei instrumente
ale binecuv`nt[rii pentru al\ii.

O M{RTURIE PERSONAL{
Am fost martor la astfel de
prezen\e divine cople=itoare,
experimentate de mul\imi de

oameni. Recentele rev[rs[ri ale
Duhului Sf`nt de la Universitatea
Trinity International îmi vin acum
în minte, amintindu-mi de o
rev[rsare =i mai puternic[ ce a avut
loc la Colegiul =i Seminarul Asbury
din Wilmore, statul Kentucky, din
1970. Totu=i, trezirea spiritual[
care a afectat cursul întregii mele
vie\i a avut loc cu 20 de ani mai
înainte, c`nd am fost studentul
acestui seminar.
Într-o diminea\[, în capela
colegiului, unul dintre studen\ii
rebeli pentru care ne rugasem
mult s-a ridicat în picioare =i ne-a
spus cum îl cercetase Dumnezeu
în timpul nop\ii trecute. M[rturia
lui înso\it[ de lacrimi i-a f[cut =i
pe al\ii s[-=i m[rturiseasc[ nevoile, =i cur`nd zeci de tineri =i
tinere erau îngenunchia\i înaintea
Domnului în rug[ciune. Duhul
S-a manifestat cu o a=a mare
putere înc`t cursurile au trebuit
suspendate, iar sufletele convinse
de vinov[\ia lor L-au c[utat pe
Dumnezeu zi =i noapte, timp de
aproape o s[pt[m`n[.
Foarte cur`nd, înt`mplarea
neobi=nuit[ mi-a atras aten\ia, în
special m[rturisirile colegilor
mei. Venisem la aceast[ universitate destul de sigur în ceea ce
prive=te m`ntuirea mea, de=i existau c`teva lucruri care sem[nau a
laud[ în m[rturisirea mea.
Ascuns[ sub o spoial[ de smerenie
se afla o m`ndrie ad`nc înr[d[cinat[. Îns[, în timp ce i-am ascultat în prima zi de curs pe colegii
mei dezv[luindu-=i inimile =i am
v[zut zdrobirea inimilor lor înaintea Domnului, egoismul meu a
devenit extrem de clar. Urm[toarea diminea\[ devreme, dup[ o
noapte nedormit[, m-am îndreptat spre altar, iar acolo împreun[
cu al\i parteneri de rug[ciune,
mi-am m[rturisit p[catul =i mi-am
deschis via\a pentru plin[tatea
cur[\itoare a Duhului Sf`nt.
În timpul primelor zile ale

trezirii spirituale, prin atmosfera
ei supranatural[, mica comunitate
a colegiului a atras oamenii din
împrejurimi, de la zeci de kilometri dep[rtare. Reporteri care au
venit s[ vad[ cele ce se înt`mplau,
au fost uimi\i de magnetismul
mi=c[rii. Unul din ei a raportat:
<N-am mai v[zut niciodat[ oameni
at`t de ferici\i.> Auzind rug[ciunile, m[rturisirile, m[rturiile =i
c`nt[rile, într-o transparen\[ =i
sinceritate at`t de mare, el a
numit aceast[ experien\[ <o
demonstra\ie
religioas[
de
necrezut>. În timp ce filmau
desf[=urarea evenimentelor, c`\iva
operatori de la postul de televiziune NBC aveau lacrimi în ochi. Se
p[rea c[ reprezentan\ii presei î=i
d[deau seama c[ p[=eau acolo pe
un p[m`nt sf`nt. Un reporter,
neobi=nuit fiind cu astfel de manifest[ri, a afirmat c[ se sim\ea <de
parc[ ar fi fost un intrus acolo>.
Într-adev[r, era ca =i cum ai fi
fost transportat într-o alt[ lume—
o lume în care duhurile noastre
erau cu adev[rat libere. Falsitatea
unei religii superficiale disp[ruse.
Tot ceea ce doream era ca Isus s[
fie în[l\at, =i voia Lui s[ se fac[ în
cer =i pe p[m`nt.

O MINUNAT{ DIVERSITATE
Într-un fel, ceea ce s-a înt`mplat la
Asbury s-ar putea multiplica de
fiecare dat[ c`nd are loc trezirea
spiritual[. Totu=i, modul particular
în care aceasta vine se schimb[.
Spiritul timpului, împrejur[rile
locale, conduc[torii, temperamentul oamenilor =i multe alte condi\ii
naturale se combin[ pentru a da
fiec[rei treziri o culoare specific[.
Tot astfel, metodele folosite în
trezirea spiritual[, pot varia în
diferite timpuri =i între diferi\i
oameni.
În timp ce principiile spirituale
fundamentale sunt comune tuturor trezirilor spirituale, c[ile în
care aceste principii se manifest[

în diferite contexte sociale sunt
at`t de diferite înc`t este imposibil s[ prezici forma lor exact[. Se
pare c[ lui Dumnezeu Îi face
pl[cere s[-l surprind[ pe poporul
S[u cu prospe\imea nea=teptat[ a
apropierii Lui.
Putem fi mul\umitori pentru
aceast[ varietate din providen\a
lui Dumnezeu, pentru c[ ea
demonstreaz[ faptul c[ El caut[
mereu s[-+i fac[ voia tot mai
în\eleas[ de c[tre poporului S[u.
Totu=i, aceasta ne aminte=te de
asemenea c[ Dumnezeu poate,
atunci c`nd dore=te, s[ încurce
planurile oamenilor. Ceea ce face
El în timpul trezirii spirituale este
prin propria Sa putere suveran[,
=i nimeni nu trebuie s[ îndr[zneasc[ s[-=i atribuie vreun merit
pentru aceast[ lucrare.

MO+TENIREA SPIRITUAL{ A
AMERICANILO R
Într-o m[sur[ remarcabil[, trezirile spirituale au modelat cursul
bisericii în America. Peter G.
Mode, de la Universitatea din
Chicago, spune: <Mai mult dec`t
oricare alt fenomen, trezirile spirituale au reprezentat pietre de
hotar ale istoriei noastre religioase>. William Warren Sweet a
numit aceste treziri drept <cascade pe cursul bisericii, ref[c`nd
adev[ratul curs al apelor acesteia.>
Dac[ nu ar fi existat aceste vremuri de înviorare în timpul mai
multor perioade cruciale, c`nd
îns[=i existen\a republicii a fost în
primejdie, este îndoielnic c[ \ara
noastr[ ar fi putut supravie\ui.
Din nefericire, în ultimii ani,
experien\a trezirii spirituale a trecut printr-o perioad[ de declin.
Mul\i ucenici adev[ra\i ai lui
Hristos au p[strat vie aceast[ realitate =i, din c`nd în c`nd, în diferite
zone izolate, au avut loc rev[rs[ri
generale ale Duhului Sf`nt.
(Continuare în pagina 20)
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Astãzi,
diferenþa
dintre voia
Lui perfectã
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Sãu imperfect
a pregãtit
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istorice
care nu pot
fi evitate.
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OAMENI OBI+NUI|I CARE TR{IESC
VIE|I LINI+TITE, ANONIME P~N{
C~ND . . .
În Portland, Oregon, pastorul unei mari
biserici particip[ la o înt`lnire de
rug[ciune împreun[ cu al\i 45 de pastori
din zon[. Ca penticostal, el este
con=tient de permanenta adversitate dintre denomina\iunea lui =i c`\iva dintre
bapti=tii conservatori din zon[.
Dup[ ce au participat la Cina
Domnului, unul dintre pastori, pe care
acesta nu-l cuno=tea, se adreseaz[ grupului: <Vreau s[ v[ m[rturisesc c[ în aceast[
sear[ am participat aici ca reprezentant al
bapti=tilor conservatori din Portland, =i-mi
cer iertare de la fra\ii mei penticostali care
sunt prezen\i aici. Simt c[ noi am f[cut
mai mult dec`t oricare alt grup din ora= ca
s[ stingem Duhul lui Dumnezeu. Dac[
este vreun frate penticostal care dore=te
s[ stea cu mine la Masa Domnului, în timpul acestei p[rt[=ii, a= primi aceasta ca pe
un privilegiu.>
C`teva momente mai t`rziu, pastorul
baptist se bucura de prezen\a al[turi de
el a unui pastor penticostal. Acest om, pe
care cel[lalt nu-l înt`lnise niciodat[
înainte, spuse cu umilin\[ în glas: <Nu
numai c[ v[ accept scuzele, dar v[ cer
scuze din partea bisericii penticostale,
pentru arogan\a =i m`ndria care, într-un
fel, reflect[ o atitudine de superioritate.>
În urma acestui eveniment, cei doi
b[rba\i au devenit prieteni apropia\i =i
s-au hot[r`t s[ se roage împreun[ în
fiecare miercuri diminea\a.
În Philadelphia, 120 de pastori se

adun[ împreun[ pentru un sf`r=it de
s[pt[m`n[ asem[n[tor, de închinare =i
rug[ciune. În primele dou[ zile, mai
mul\i lucr[tori negri îi abordeaz[ pe organizatorii evenimentului cu aceea=i
cerere: <Va trebui s[ discuta\i despre
diferen\ele rasiale.>
<Nu vom discuta despre acestea pentru c[ noi nu avem nici un scop specific>,
a r[spuns unul dintre organizatori.
<Duhul Sf`nt ne va ar[ta nevoile pentru
care trebuie s[ ne rug[m.> În acea sear[,
în timpul serviciului de închinare, pastorii sunt invita\i s[ se apropie singuri de
Masa Domnului, pe m[sur[ ce se simt
preg[ti\i pentru aceasta. F[r[ s[ i se cear[
acest lucru, un pastor asiatic se ridic[ de
pe scaunul s[u, se pr[bu=e=te pe podea =i
începe s[ pl`ng[: <Doamne, iart[-m[ pentru p[catul rasismului împotriva fra\ilor
mei negri.> Imediat, mai mul\i pastori
negri au ie=it ]n fa\[ =i l-au înconjurat, l-au
îmbr[\i=at, =i au început s[ se roage pentru el. În timp ce ace=tia se roag[, unul
dintre pastori se strecoar[ spre marginea
platformei =i îngenunchiaz[ acolo. Cu
capul plecat, el a începe s[ =opteasc[:
<Doamne, iart[-mi p[catul rasismului,
împotriva fra\ilor mei asiatici.>
Serviciul de închinare =i Cina Domnului continu[ ore în =ir. A doua zi, pastorii
m[rturisesc organizatorilor: <Aceasta a
fost cea mai mare realizare din ora=ul
Philadelphia în ultima sut[ de ani.>
Acest articol a fost scris ca tu s[ po\i s[
te apropii mai mult de Dumnezeu. Pe
m[sur[ ce te apropii s[ arunci o privire
asupra noii treziri spirituale, realitatea
începe s[ se iveasc[: Dumnezeu folose=te

o m`n[ de oameni zdrobi\i, smeri\i pentru a conduce la El persoane, comunit[\i
=i chiar o întreag[ na\iune.
Cea mai mare dorin\[ a lui Dumnezeu,
ca Evanghelist suprem, a fost întodeauna
ca oamenii s[-L cunoasc[ în mod personal.
Ast[zi diferen\a dintre voia Lui perfect[ =i
poporul S[u imperfect a preg[tit scena
pentru consecin\e istorice care nu pot fi
evitate.
Pentru prea mul\i ani, canalul, conducta pe care Dumnezeu a ales-o ca s[ duc[
Evanghelia la oamenii din lume—tu =i
eu—a ruginit tot mai mult. Conductele
s-au înfundat. Am fost mul\umi\i s[ ne
continu[m via\a, con=tien\i fiind c[
lucrurile nu sunt chiar a=a cum ar trebui s[
fie, dar prea lene=i ca s[ facem ceva în
leg[tur[ cu aceast[ situa\ie.
Trebuie s[ aib[ loc o cur[\ire înainte ca
Duhul Sf`nt s[ Se reverse peste na\iunile
noastre, peste bisericile noastre =i peste
vie\ile noastre. Ast[zi, primele urme de
rugin[ au început s[ se scurg[ din vasele
vie\ilor noastre. Persoanele despre care a\i
citit cunosc durerea =i promisiunea care îi
a=teapt[ =i pe al\ii. Convingerea lor de
p[cat, m[rturisirile lor, =i întoarcerea lor la
Hristos sunt primul rod al Duhului Sf`nt,
care ne poate duce spre prima trezire
spiritual[ major[ din Statele Unite, din
ultimii 130 de ani.

CE SE ÎNTÂMPL{ CU LUMEA
N OASTR{?
Ceea ce vedem noi acum în Statele
Unite—o reîntoarcere la rug[ciune,
m[rturisire =i o nou[ foame spiritual[—
este mai mult dec`t o lumini\[ aprins[ în
întuneric. Dumnezeu lucreaz[ din nou, nu
pentru a împr[=tia întunericul, ci pentru
a-l str[punge.
În comunit[\ile noastre cre=tinii
demonstreaz[ o nou[ dedicare pentru
rug[ciune =i încredere în Dumnezeu pentru ceea ce El dore=te s[ le descopere at`t
lor, în mod individual, c`t =i bisericilor lor.
În grupurile de p[rt[=ie, m[rturisirea
p[catelor personale c`t =i a celor colective
impulsioneaz[ dorin\a dup[ iertarea lui
Dumnezeu, duce la împ[care între
cre=tini, =i la o unitate minunat[ în
închinare.

În adun[ri, expresia exterioar[ a zdrobirii personale =i dorin\a reînnoit[ de
ascultare =i slujire a lui Dumnezeu, precede o extraordinar[ lucrare a Duhului
Sf`nt, pentru care nu exist[ nici o explica\ie uman[. Astfel de lucr[ri sunt vizibile
în multe locuri, peste tot în \ara noastr[.
Indiferent dac[ crezi c[ se apropie o
mare trezire spiritual[, sau c[ ceea ce se
înt`mpl[ ast[zi este, în cel mai bun caz, o
posibilitate îndep[rtat[, este greu de
negat faptul c[ Dumnezeu îl conduce pe
poporul S[u la El, =i c[ poporul S[u este
gata s[-i c`=tige pe al\ii pentru Hristos.
C`nd întunericul unei na\iuni devine
foarte distructiv, numai Dumnezeu
poate furniza lucrurile de care oamenii
au nevoie pentru a fi adu=i din nou la
via\[. Acestea includ siguran\a iert[rii, a
accept[rii =i a iubirii; bucuria de a-L sluji
numai pe Dumnezeu; =i reîntoarcerea la
o tr[ire sf`nt[. C`nd Dumnezeu aduce
trezirea spiritual[ într-o na\iune, El î=i
binecuv`nteaz[ poporul cu chemarea
de-a se întoarce la cinci dedic[ri specifice, =i anume, dedicarea fa\[ de:
1. autoritatea Scripturii;
2. credin\a în importan\a vital[ a
crucii;
3. cre=terea în ceea ce prive=te via\a
devo\ional[ =i întoarcerea la o via\[
de sfin\enie personal[;
4. m[rturisirea plin[ de putere a lui
Isus Hristos =i facerea de ucenici;
5. schimb[rile sociale, care rezult[ din
transformarea spiritual[ individual[.
Oare faptul c[ vedem dezvoltarea
embrional[ a unuia sau mai multora din
aceste lucruri, înseamn[ c[ \ara noastr[
este cu un pas mai aproape de trezire?
Aceasta este o întrebare gre=it pus[.
Prezicerea oric[rui fel de mi=care a
Duhului lui Dumnezeu este imposibil[—
=i chiar d[un[toare. Putem fi at`t de
prin=i de dorin\a de a =ti c`nd va avea loc
trezirea înc`t s[ uit[m s[ apreciem c`t de
important[ este manifestarea dragostei
lui Dumnezeu în trezire. Lucrul extraordinar de a vedea cum Dumnezeu a trezit
na\iunea de trei ori de-a lungul istoriei
noastre (=i cum l-a trezit pe poporul S[u
ales în Scriptur[) este faptul c[ noi
vedem credincio=ia lui Dumnezeu =i

Dumnezeu
foloseºte
o mânã
de oameni
zdrobiþi,
smeriþi
pentru a
conduce la El
persoane,
comunitãþi,
ºi chiar o
întreagã
naþiune.
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binecuv`ntarea Lui la lucru (vezi
mai jos Cei =apte indicatori ai lui
Finney pentru trezire).

TREI OBSTACOLE
P OTEN|IALE
De=i Dumnezeu este Atotputernic, trezirile spirituale prezente =i
cele în curs de apari\ie din \ara
noastr[ ar putea fi, de fapt, în[bu=ite prematur. Aceast[ mi=care a
Duhului Sf`nt poate fi împiedicat[ de oameni care se împietresc
la orice eveniment neobi=nuit,
care nu se potrive=te cu tradi\ia lor
religioas[ obi=nuit[. Ea poate fi
împiedicat[ de credincio=i c[rora
le este fric[ s[ înve\e adev[rul vulnerabil despre propriile lor inimi
ruginite, p[c[toase care pot fi
cur[\ate numai prin cea mai vulnerabil[ ac\iune dintre toate—
recunoa=terea faptului c[ rugina
noastr[, p[catul nostru împiedic[
rev[rsarea Duhului. +i s-ar putea
ca nu cei de l`ng[ noi s[ fie cei
care împiedic[ trezirea. Cre=tini

bine inten\iona\i—ca mine =i ca
tine—s-ar putea s[ se împotriveasc[ vulnerabilit[\ii fa\[ de Dumnezeu p`n[ acolo înc`t s[ împiedice
lucrarea Duhului Sf`nt, =i astfel s[
împiedice trezirea spiritual[.
Principalele întreb[ri pe care
trebuie s[ ni le punem, sunt
urm[toarele:
<Doresc eu s[ fac parte dintr-o
lucrare extraordinar[ a Duhului
Sf`nt în aceast[ \ar[?>
<T`njesc eu dup[ iertarea =i
vindecarea lui Dumnezeu pentru
aceast[ \ar[, dup[ o mi=care care
poate veni numai de la El?>
Dac[ r[spunsul t[u la ambele
întreb[ri este <Da>, dac[ tu cau\i
o via\[ spiritual[ mai profund[,
atunci fii gata s[ înt`mpini dou[
for\e total opuse =i distincte.
Prima este infinita dorin\[ a lui
Dumnezeu de-a aduce na\iunea
noastr[ la El. Cea de-a doua este
natura ta imperfect[ care te face
s[ te îngrije=ti de tine însu\i.
Piedicile poten\iale împotriva

Cei ºapte indicatori
ai lui Finney pentru

trezirii se afl[ în acest interior
omenesc, =ubred. Ca s[ cuno=ti
cele trei obstacole care te-ar
putea împiedica s[ experimentezi
o trezire spiritual[ personal[—=i
care ar putea împiedica na\iunea
noastr[ s[ cunoasc[ o trezire
adev[rat[—trebuie doar s[ te ui\i
în propria ta inim[.
• Primul mare obstacol pentru
o trezire personal[ =i na\ional[,
este tot at`t de elementar ca
dorin\a de a-L cunoa=te pe
Dumnezeu: nevoia de-a în\elege.
Trezirea nu este o tain[ la care
s[ meditezi =i pe care s[ o contemplezi; aceasta este o lucrare a
Duhului care trebuie experimentat[ cu reveren\[, verificat[ dup[
principiile c[l[uzitoare clare ale
Scripturii, =i apoi oferit[ lui
Dumnezeu, singurul care merit[
laudele noastre.
• Cel de-al doilea obstacol
poten\ial în calea unei treziri
spirituale personale =i na\ionale
este frica foarte real[ de-a nu fi

TREZIRE

Charles Finney nu avea cum sã ºtie cã în vremea aceea el trãia în ultima perioadã a trezirii spirituale pe care a cunoscut-o þara noastrã pânã în prezent. El n-a fost interesat sã prezicã istoria. Oricum, la 130 de ani dupã ce au fost scriºi,
indicatorii lui Finney ar putea sã ne facã sã ne gândim din nou la extraordinarele manifestãri ale Duhului Sfânt din
naþiunea noastrã, care i-au fãcut deja pe mulþi sã spunã: „Habar n-am avut cã s-au întâmplat aceste lucruri.“
Cât de mulþi creºtini sunt de acord astãzi cu Finney, care a spus cã trezirea spiritualã vine . . .
1. Când suveranitatea lui
Dumnezeu aratã cã trezirea este
aproape.

4. Când atenþia lucrãtorilor este
îndreptatã spre deºteptare ºi
trezire spiritualã.

2. Când rãutatea îi întristeazã ºi îi
umileºte pe creºtini.

5. Când creºtinii îºi mãrturisesc
pãcatele unii altora.

3. Când existã un duh al rugãciunii
pentru trezire.

6. Când creºtinii sunt gata sã facã
sacrificiile necesare pentru

realizarea noii miºcãri a
Duhului lui Dumnezeu.
7. Când lucrãtorii ºi membrii
bisericii acceptã ca Dumnezeu
sã promoveze trezirea spiritualã
prin instrumentele pe care El
le alege.

Câþi dintre aceºti indicatori ai putea spune cã sunt reali ºi prezenþi în locul în care trãieºti ºi te închini? Unul? Doi?
Cinci? Despre câþi dintre aceºtia ai citit reportaje în presã sau ai auzit de la cineva din bisericã?
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acceptat (respectiv frica de-a fi
respins).
• Al treilea obstacol poten\ial
în calea unei treziri personale =i
na\ionale este apatia.
Apatia poate lua una din dou[
forme: fie o familiarizare treptat[
cu extraordinara lucrare a
Duhului Sf`nt, fie un dezinteres
f[\i= fa\[ de lucr[rile extraordinare =i de net[g[duit ale lui
Dumnezeu. Prima form[ se manifest[ printr-un confort subtil care
d[ na=tere la plictiseal[ =i
oboseal[ spiritual[. Cea de-a
doua form[ este o desconsiderare
clar[ a lucrurilor evidente.

PREG{TIREA PENTRU
TREZIREA SPIRITUAL{
PERSONAL{
Nici tu, nici eu nu putem crea
trezirea spiritual[—dar ne putem
preg[ti pentru o trezire personal[,
pun`ndu-ne c`teva întreb[ri de
baz[, prezentate în continuare, a=a
cum au ap[rut acestea în revista
Spirit of revival (Spiritul trezirii)
(martie, 1995, paginile 37-39).
Consider[-le ca pe un fel de
chestionar personal pentru inim[,
pentru inima ta.
Înainte de a-\i pune aceste
întreb[ri, pune-\i pe inim[ aceste
c`teva sugestii simple:
• Roste=te rug[ciunea psalmistului: <Cerceteaz[-m[ Dumnezeule,
=i cunoa=te-mi inima; încearc[-m[
=i cunoa=te-mi g`ndurile. Vezi
dac[ sunt pe o cale rea, =i du-m[
pe calea ve=niciei> (Psalmul
139:23, 24).
• Fii foarte sincer, în timp ce
r[spunzi la aceste întreb[ri.
• Fii de acord cu Dumnezeu cu
privire la fiecare nevoie pe care El
o descoper[ în via\a
ta.
M[rturise=te-\i fiecare p[cat, cu
dorin\a de-a te îndrepta =i de-a te
l[sa de el.
• Laud[-L pe Dumnezeu pentru cur[\irea =i iertarea Sa.

• Reînnoie=te-\i mintea =i
ref[-\i via\a prin meditare la
Cuv`ntul lui Dumnezeu, =i aplicarea lui în via\a practic[.
• Recapituleaz[ periodic aceste
întreb[ri pentru a r[m`ne sensibil
la nevoia ta dup[ o trezire spiritual[ continu[.
M`ntuirea adev[rat[
(2 Corinteni 5:17)
A existat vreodat[ un timp în
via\a mea c`nd . . .
1. M-am poc[it cu adev[rat de
p[catul meu?
2. Mi-am pus toat[ încrederea în
Isus Hristos—Singurul care poate
s[ m[ salveze?
3. L-am recunoscut pe Isus
Hristos ca St[p`n =i Domn al
vie\ii mele?
Cuv`ntul lui Dumnezeu
(Psalmul 119:97,140)
1. Îmi place s[ citesc =i s[ meditez la Cuv`ntul lui Dumnezeu?
2. Este p[rt[=ia mea zilnic[ cu
Dumnezeu consecvent[ =i semnificativ[?
3. Aplic eu în mod practic
Cuv`ntul lui Dumnezeu în via\a
de fiecare zi?
Umilin\a (Isaia 57:15)
1. Sunt eu gata s[ recunosc =i s[-I
m[rturisesc lui Dumnezeu p[catul meu, atunci c`nd p[c[tuiesc?
2. Sunt gata s[ recunosc în fa\a
altora atunci c`nd gre=esc?
3. M[ bucur c`nd al\ii sunt
recunoscu\i =i aplauda\i, iar realiz[rile mele trec neobservate?
4. Îi consider pe ceilal\i mai presus de mine însumi?
Ascultarea (Evrei 13:17)
1. Ascult eu în mod constant de
ceea ce =tiu c[ Dumnezeu
dore=te s[ fac?
2. Ascult eu în mod consecvent
de autorit[\ile omene=ti pe care
Dumnezeu le-a pus peste via\a
mea (cele care nu contrazic legea
moral[ a lui Dumnezeu)?

Inima curat[ (1 Ioan 1:9)
1. Îmi m[rturisesc eu p[catele în
mod specific?
2. Îndep[rtez repede p[catul din
via\a mea cu Dumnezeu (adic[,
îmi m[rturisesc eu p[catul de
îndat[ ce El m[ convinge de acesta, =i m[ las de el)?
3. Sunt eu gata s[ renun\ la toate
p[catele pentru Dumnezeu?

Prezicerea
oricãrui fel de miºcare
a Duhului lui Dumnezeu
este imposibilã ——
ºi chiar dãunãtoare.
Con=tiin\a clar[ (Fapte 24:16)
1. Le cer iertare în mod consecvent celor c[rora le-am gre=it
sau pe care i-am ofensat?
2. Este con=tiin\a mea împ[cat[
cu privire la fiecare persoan[?
(Pot eu spune cu sinceritate: <Nu
este nimeni c[ruia s[-i fi gre=it
vreodat[, în vreun fel, =i s[ nu m[
fi dus s[-i cer iertare =i s[ îndrept
acea situa\ie?>)
Priorit[\ile (Matei 6:33)
1. Se vede din programul meu zilnic faptul c[ Dumnezeu se afl[ pe
primul loc în via\a mea?
2. Arat[ portmoneul sau carnetul
meu de cec faptul c[ Dumnezeu
este pe primul loc în via\a mea?
3. Este rela\ia mea cu familia mea
a doua în ordinea priorit[\ilor,
dup[ rela\ia cu Dumnezeu?
Valorile (Coloseni 3:12)
1. Iubesc eu ceea ce iube=te
Dumnezeu, =i ur[sc ceea ce ur[=te
Dumnezeu?
2. Au valoare mare pentru mine
lucrurile care Îl sl[vesc pe
Dumnezeu (de exemplu: d[rnicia, m[rturisirea lui Hristos în
fa\a altora, studierea Cuv`ntului
RESURSE SPIRITUALE
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S[u, rug[ciunea, ajutorarea =i slujirea altora)?
3. Sunt sentimentele =i obiectivele mele îndreptate spre al\ii =i
spre valorile ve=nice?
Sacrificiul (Filipeni 3:7)
1. Sunt eu gata s[ sacrific tot ce
este necesar pentru a-L vedea pe
Dumnezeu la lucru în via\a =i în
biserica mea (timp, lini=te, confort, reputa\ie, pl[cere etc.)?
2. Este via\a mea caracterizat[ de
un sacrificiu adev[rat pentru
cauza lui Hristos, pentru neprih[nire =i dreptate?
Controlul Duhului
(Galateni 5:22-26)
1. Îi permit eu lui Isus s[ fie
Domn în fiecare domeniu al vie\ii
mele?
2. Îl las eu pe Duhul Sf`nt s[-mi
umple via\a în fiecare zi?
3. Exist[ dovezi concrete ale existen\ei roadei Duhului în via\a mea?
Dragostea dint`i
(Filipeni 1:21, 23)
1. Sunt eu tot at`t de îndr[gostit
de Isus cum am fost la început?
2. Sunt eu înc`ntat de Isus, plin
de bucuria =i pacea Lui, =i fac din
El subiectul permanent al iubirii
mele?
Motiva\iile (Fapte 5:29)
1. Sunt eu mai preocupat de ceea
ce crede Dumnezeu despre via\a
mea sau de ceea ce cred al\ii?
2. M[ rog, citesc Biblia, d[ruiesc
=i slujesc la fel de mult, chiar dac[
nu ar observa nimeni aceste
lucruri în afar[ de Dumnezeu?
3. Sunt eu mai preocupat de a-I fi
pl[cut lui Dumnezeu dec`t de a fi
acceptat =i apreciat?

Purita tea moral[ (Efeseni 5:3,4)
1. Îmi p[strez eu mintea liber[ de
c[r\i, reviste sau de alte mijloace
de destindere care ar putea
stimula fantezii senzuale sau
g`nduri necurate, imorale?
2. Sunt purtarea =i vorbirea mea
curate =i mai presus de orice
repro=?
Iert area (Coloseni 3:12,13)
1. Caut eu s[ rezolv conflictele în
rela\iile mele de prietenie c`t mai
repede posibil?
2. Sunt eu dispus s[ iert pe cei
care mi-au gre=it sau m-au r[nit?
Sensibilita tea (Matei 5:23,24)
1. Sunt eu sensibil la mustr[rile =i
convingerile Duhului Sf`nt?
2. Sunt gata s[ r[spund umil =i s[
fiu ascult[tor de convingerile =i
mustr[rile Duhului Sf`nt?
Evanghelizarea (Luca 24:46-48)
1. Simt eu o povar[ pentru cei
care nu-L cunosc pe Hristos?
2. Îl m[rturisesc eu pe Hristos în
mod consecvent?
Rug[ciunea (1 Timotei 2:1)
1. Sunt eu credincios în a m[ ruga
pentru nevoile altora?
2. M[ rog eu specific, cu r`vn[ =i
credin\[ pentru trezire spiritual[
în via\a mea, în biserica mea =i în
\ara mea?

CONCLUZIE
În ultimii 20 sau 30 de ani ploaia
Duhului Sf`nt a fost tot mai rar[
în \ara noastr[. Mul\i cre=tini au
sim\it aceast[ secet[; multe biserici au cunoscut-o. Totu=i, multe
semin\e bune au g[sit loc în
p[m`ntul bun, care se extinde, al

bisericilor centrate în Hristos, al
grupurilor mici, =i al rela\iilor
interpersonale.
Privi\i la ceea ce se înt`mpl[
deja! Rev[rsat[ peste \ara noastr[,
ploaia t`rzie a lui Dumnezeu a început s[ cad[ peste tinerii no=tri,
peste b[rba\ii =i peste pastorii care
cunosc ce înseamn[ adev[rata
zdrobire, m[rturisire =i poc[in\[, =i
care =tiu c[ Dumnezeu face ceva
extraordinar în ei =i prin ei.
În anumite regiuni ale \[rii
noastre, în anumite grupuri de
oameni zdrobi\i, înfometa\i, ploaia Duhului Sf`nt începe s[ cad[.
Trezirile anterioare au cunoscut
aceea=i reîmprosp[tare a Duhului.
Cu toate acestea, ceea ce se
înt`mpl[ azi este deosebit de tot
ceea ce a cunoscut vreodat[ \ara
noastr[ =i este unic, personal pentru fiecare via\[ pe care El o atinge.
• Pastorul care nu poate vorbi
din cauza lacrimilor.
• Liceeni =i studen\i care nu
pot rezista tenta\iei momentului,
=i care totu=i nu uit[ promisiunea
zilnic[ pe care el sau ea o face lui
Dumnezeu.
• Omul de afaceri care dore=te
s[-=i cunoasc[ emo\iile =i pe
Dumnezeul lui.
Dumnezeu î=i str`nge poporul
S[u
împreun[—îngenunchiat.
Adev[rata trezire spiritual[ are la
baz[ o singur[
ac\iune—cheia
trezirii \[rii
noastre, a
trezirii noastre
personale,
este
rug[ciunea. RS
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Trezirea
spiritualÃ acum
nterviu cu Thomas E. Trask,
Superintendentul General al organizaþiei
Assemblies of God, SUA.

u o dorin]@ profund@ de
a vedea trezirea spiritual@ ap@r$nd în bisericile

organiza]iei Assemblies of God
(Adun@rile lui Dumnezeu), }i în
Biseric@ în general, Thomas E.
Trask, superintendentul general
al acestei organiza]ii, discut@ cu
directorul executiv al publica]iei
Enrichment—Wayde I.
Goodall, despre lucrurile de care
avem nevoie ca s@ experiment@m
noi în}ine trezirea spiritual@ }i
apoi bisericile noastre.

CUM A|I DEFINI TREZIREA
SPIRITUAL{?
Trezirea spiritual[ este o reînnoire
a spiritualit[\ii cuiva—at`t individual[ c`t =i colectiv[ în Trupul
lui Hristos—înnoirea zelului =i a
r`vnei acestei persoane în rela\ia
sa cu persoanele Trinit[\ii (Dumnezeu Tat[l, Isus Hristos Fiul =i
Duhul Sf`nt). Trezirea spiritual[
este lucrarea suveran[ a Duhului
Sf`nt.
Biblia spune: <Apropia\i-v[ de
Dumnezeu, =i El se va apropia de
voi> (Iacov 4:8), =i: <Dac[ poporul
Meu, peste care este chemat
Numele Meu, se va smeri, se va
ruga =i va c[uta Fa\a Mea, =i se va

abate de la c[ile lui rele,—îl voi
asculta din ceruri, îi voi ierta
p[catul, =i-i voi t[m[dui \ara> (2
Cronici 7:14). În inima b[rba\ilor
=i femeilor—în inima bisericii—
trebuie s[ existe o dorin\[ de-a se
apropia de Dumnezeu. Ori de c`te
ori oamenii demonstreaz[ acest
lucru, Dumnezeu Se apropie de
noi =i, ca urmare, au loc o mul\ime
de evenimente dar, în mod fundamental, aceasta este înnoirea cuiva
în Duhul Sf`nt.
CE ANUME DECLAN+EAZ{
TREZIREA SPIRITUAL{:
VIA|A DE RUG{CIUNE A
CREDINCIO+ILOR,
CITIREA CUV~NTULUI
LUI DUMNEZEU DE C{TRE
ACE+TIA, SAU FOAMEA
CARE EXIST{ ÎN
INIMILE LOR?
Trezirea implic[ c`\iva factori:
citirea Cuv`ntului, rug[ciunea,
foamea (Biblia o nume=te sete).
C`nd exist[ to\i ace=ti factori,
Dumnezeu r[spunde.
Am studiat trezirile Vechiului
Testament din timpul unor
oameni ca Ezechia, Iosia =i
Neemia. Trezirea spiritual[ s-a
produs atunci c`nd au existat
b[rba\i hot[r`\i care s[ strige c[tre
Dumnezeu, =i care s[ se poc[iasc[.
Poc[in\a este o parte vital[ a
trezirii—cur[\irea personal[.
Psalmul 24 spune ce trebuie s[
se înt`mple înainte ca cineva s[

poat[ experimenta trezirea spiritual[: <Cine va putea s[ se suie pe
muntele Domnului? Cine se va
ridica p`n[ la locul Lui cel Sf`nt?
Cel ce are m`inile nevinovate =i
inima curat[, cel ce nu-=i ded[
sufletul la minciun[, =i nu jur[ ca
s[ în=ele. Acela va c[p[ta
binecuv`ntarea Domnului, starea
dup[ voia Lui, dat[ de Dumnezeul
m`ntuirii lui.>
Trezirea spiritual[ este o manifestare abundent[ a binecuv`nt[rilor lui Dumnezeu (o m[sur[ mai
mare dec`t cea obi=nuit[), iar
aceasta vine atunci c`nd noi Îi
ar[t[m lui Dumnezeu c[ avem
nevoie de trezire spiritual[ =i c[ o
dorim, c[ vrem s[ fim mi=ca\i de
El =i s[-I fim pl[cu\i.
VEDE|I TREZIREA
SPIRITUAL{
MANIFEST~NDU-SE ÎN
MULTE BISERICI, ÎN
TIMPUL C{L{TORIILOR
DUMNEAVOASTR{ CA
LUCR{TOR?
Da, multe din bisericile noastre
experimenteaz[ lucrarea suveran[
a Duhului Sf`nt. Ele sunt gata s[
pl[teasc[ pre\ul trezirii =i s[ se
roage. Nu exist[ nici o scurt[tur[
pentru aceasta—a=a ceva nu a existat niciodat[ =i nici nu va exista
vreodat[. Dac[ ne vom str`nge =i
vom veni la altarul lui Dumnezeu
mijlocind, rug`ndu-ne =i postind
pentru ca Dumnezeu s[ ne vorRESURSE SPIRITUALE
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ulte din bisericile noastre
experimenteazã lucrarea suveranã a
Duhului Sfânt. Ele sunt gata sã plãteascã preþul
trezirii ºi sã se roage.
beasc[, El va r[spunde. El a
r[spuns în trecutul acestei organiza\ii, =i El nu s-a schimbat.
Nu exist[ nici o formul[ secret[, nici o magie. Nimeni nu poate
purta trezirea spiritual[ într-o
serviet[. Fiecare cre=tin poate avea
trezirea în propriul suflet. Fiecare

N

u existã nici o
scurtãturã pentru
aceasta—aºa ceva nu a
existat niciodatã ºi nici
nu va exista vreodatã.
Dacã ne vom strânge ºi
vom veni la altarul lui
Dumnezeu mijlocind,
rugându-ne ºi postind
pentru ca Dumnezeu sã
ne vorbeascã,
El va rãspunde.
biseric[, fiecare comunitate =i
fiecare na\iune poate experimenta
trezirea, dac[ oamenii sunt dornici
s[ umble pe c[ile lui Dumnezeu =i
s[-L urmeze.
CARE SUNT CÂTEVA DIN
SEMNELE SPECIFICE ALE
TREZIRII SPIRITUALE?
În primul r`nd exist[ o dovad[ a
sfin\eniei personale. Oamenii
tr[iesc vie\i curate. C`nd Isus Se
manifest[ într-un mod mai profund, mai extins, con=tiin\ele
devin sensibile la Duhul Sf`nt.
C`nd vine trezirea spiritual[, El ne
face de cunoscut care sunt lucruri12
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le care nu Îi sunt pl[cute. C`nd
suntem m`ntui\i pentru prima
dat[, con=tiin\a noastr[ este sensibil[, dar se poate înt[ri, împietri =i
deveni indiferent[.
Apoi apare o dorin\[ personal[
de a studia Cuv`ntul lui Dumnezeu, de-a te ruga, de-a fi devotat
lui Dumnezeu, împreun[ cu responsabilitatea de-a evangheliza.
Unii oameni cred c[ trezirea spiritual[ înseamn[ st[ri emo\ionale
înalte, f[r[ ca via\a =i caracterul
celor implica\i s[ fie schimbate.
Aceasta este superficialitate, dar o
lucrare suveran[ a Duhului Sf`nt
va avea ca rezultat o preocupare
pentru ceilal\i, a=a cum s-a
înt`mplat în Biserica Primar[.
Acesta este unul dintre semnele
trezirii spirituale de aici, din
America. V[d biserica devenind
sensibil[ la nevoile b[rba\ilor =i
femeilor, =i g[sind c[i pentru a
împlini acele nevoi. Ca =i în Pilda
Samariteanului milostiv, biserica
trebuie s[ fie sensibil[ la nevoile
celor s[raci, a celor f[r[ cas[, a
celor deprima\i, a droga\ilor =i
alcoolicilor. Prin compasiune =i
dragoste, biserica se ocup[ de ei
=i-i c`=tig[ pentru Isus Hristos.
În Biserica Primar[ mul\imi de
oameni erau m`ntuite, =i ca
urmare a trezirii spirituale =i a
lucr[rii suverane a Duhului Sf`nt,
Domnul ad[uga zilnic la biseric[
pe cei care erau m`ntui\i. Va
exista evanghelizare—c`=tigarea
celor pierdu\i—o nou[ compasiune, o nou[ pasiune pentru
c`=tigarea celor pierdu\i, =i toate
acestea se nasc din rela\ii.

Începem s[ vedem, s[ g`ndim =i s[
sim\im ca Isus.
VEDE|I APARI|IA UNEI
TREZIRI SPIRITUALE
MONDIALE?
În acest moment semnele acesteia
sunt pretutindeni. Dumnezeu
cerceteaz[ na\iunile. Timpul pe
care îl alege El este crucial; noi nu
putem face ca trezirea spiritual[ s[
aib[ loc, fiindc[ aceasta este
responsibilitatea lui Dumnezeu.
Dar în lume exist[ locuri în care
b[rba\i =i femei au plantat s[m`n\a, au udat-o, s-au rugat, au muncit
=i au mijlocit pentru o anumit[
comunitate sau na\iune. Acum
este timpul seceri=ului—vremea
recoltei.
Cred c[ va exista o trezire spiritual[ la nivel mondial. Despre
zilele de pe urm[, Dumnezeu a
zis: <Voi turna Duhul Meu peste
orice f[ptur[>—exact a=a cum s-a
înt`mplat în ziua Cincizecimii,
eveniment care a =ocat întreaga
lume cunoscut[ de atunci. C`nd
Duhul a fost rev[rsat, multe
na\iuni au fost prezente, iar ei îi
auzeau pe ucenici vorbind în propriile lor limbi—aceast[ manifestare afect`ndu-i pe to\i. Înainte
de venirea Domnului, eu cred c[
va avea loc o mare trezire spiritual[ =i va fi o recolt[ bogat[; apoi va
veni Domnul.
CUM SE POT PREG{TI

LUCR{TORII NO+TRI
PENTRU O TREZIRE
SPIRITUAL{ PERSONAL{?
Trebuie s[ înceap[ cu cei din conducere. I-a= ruga pe to\i cei care
ocup[ vreo pozi\ie—evanghelist,
pastor, misionar, înv[\[tor sau alte
domenii de slujire—s[-=i asume
responsabilitatea
personal[.
Aceasta este una din caracteristicile oamenilor trezirilor spirituale
din Vechiul Testament care îmi
provoac[ inima—ei =i-au asumat
responsabilitatea personal[. Ei nu
au c[utat s[ se scuze înaintea lui
Dumnezeu. Dac[ vom proceda ca
ei, Dumnezeu va împlini nevoile
noastre, dar aceasta trebuie s[
înceap[ de la conduc[tori.
Apoi intervine disciplina unei
vie\i de rug[ciune, a postului =i a
studierii Cuv`ntului lui Dumne-

N

u existã
nici o formulã
secretã, nici o magie.
Nimeni nu poate
purta trezirea spiritualã
într-o servietã.
Fiecare creºtin poate
avea trezirea în
propriul suflet.
În studiile mele despre trezirea
spiritual[ din 2 Cronici, am
descoperit o afirma\ie extraordinar[, =i anume c[ poporul era mult
mai doritor dup[ o trezire spiritual[ dec`t preo\ii. Aceasta este o
teribil[ acuza\ie pentru conduc[tori. Dorin\a mea este s[ nu se
spun[ acest lucru despre noi—c[
foamea dup[ trezire spiritual[ a
poporului este mai mare dec`t
foamea conduc[torilor lor. Trezirea spiritual[ trebuie s[ porneasc[
de la cap astfel înc`t Dumnezeu s[
o poat[ canaliza cum se cuvine
pentru Împ[r[\ia Sa.

zeu. Credincio=ii din bisericile
noastre vor vedea cum suntem
noi. Dac[ inimile noastre nu sunt
mi=cate—dac[ nu exist[ trezire
spiritual[ în vie\ile noastre—nu ne
putem a=tepta ca aceasta s[ aib[
loc în vie\ile celorlal\i.
DUP{ CE +I-AU PREG{TIT
PROPRIILE VIE|I PENTRU
TREZIRE, CUM POT
P{STORII S{-+I PREG{TEASC{ BISERICA PENTRU
O TREZIRE SPIRITUAL{ ÎN
COMUNITATE?
Concentrarea rug[ciunii =i a predic[rii asupra subiectului trezirii
spirituale, ajut[ la crearea interesului. Trebuie s[ se ofere ocazii
favorabile în care credincio=ii s[ se
a=tepte ca Dumnezeu s[ lucreze,
astfel înc`t El s[ poat[ lucra. Fii
gata s[ renun\i la planurile tale, =i
s[ urmezi planul Lui, s[ împline=ti
voia =i scopurile Sale.
Unul dintre cei mai importan\i
factori ai trezirilor spirituale din
Vechiul Testament a fost faptul c[
liderii chemau poporul la trezire,
la poc[in\[, s[-L caute pe Dumnezeu, s[ se separe de p[cat. Tot a=a
este =i ast[zi.
FRATE TRASK, VRE|I
S{ V{ RUGA|I ACUM
PENTRU LUCR{TORII
DIN BISERICILE NOASTRE?
Tat[, înt`i de toate, recunoa=tem
nevoia noastr[ de trezire. Avem
nevoie de o trezire spiritual[, at`t
ca indivizi, c`t =i împreun[, ca o
colectivitate. Doamne, avem
nevoie s[ cercetezi bisericile în
mod suveran prin Duhul T[u cel
Sf`nt. Doamne, Te rug[m, vino la
noi =i ajut[-ne. Iart[-ne p[catele.
Iart[-ne pentru lipsa noastr[ de
grij[ fa\[ de al\ii, pentru indiferen\a noastr[, pentru egoismul
nostru. Iart[-ne pentru c[ ne
bizuim pe inven\iile noastre
omene=ti, în loc s[ ne bizuim pe
Duhul T[u, pe puterea Ta, pe
harul T[u =i bun[tatea Ta.

U

nii oameni
cred cã trezirea
spiritualã înseamnã
stãri emoþionale înalte,
fãrã ca viaþa ºi
caracterul celor
implicaþi în trezire
sã fie schimbate.
Dumnezeule, m[ rog s[ la=i ca
v`ntul Duhului Sf`nt care a suflat
în ziua Cincizecimii s[ sufle peste
bisericile noastre, aduc`nd înnoire
=i înviorare. Începe cu propriile
noastre vie\i, cu conduc[torii.
Înnoie=te-ne iar[=i în mijlocul
anilor. F[-ne s[ fim b[rba\i =i
femei ai Cuv`ntului, ai sfin\eniei =i
oameni ai rug[ciunii. Fie ca noi s[
fim primi\i înaintea Ta. Apoi, f[ o
nou[ lucrare. Las[ ca lucrarea
Duhului Sf`nt s[ fie at`t de minunat[, proasp[t[, vibrant[ =i puternic[, înc`t atunci c`nd b[rba\ii =i
femeile vin în bisericile noastre
mereu =i mereu, lucrurile s[ nu fie
ca de obicei, ci puterea Duhului
Sf`nt s[-i conving[ pe cei nem`ntui\i. Doamne, nu l[sa ca cei
nem`ntui\i s[ stea în bisericile
noastre, s[pt[m`n[ de s[p[t[m`n[, f[r[ s[ fie convin=i vreodat[ de
p[cat. Fie ca puterea Ta s[-i
cerceteze, =i umple bisericile noastre cu nou-n[scu\i, care s[-L
g[seasc[ pe Hristos ca Domn =i
Salvator.
Doamne, Te rog aceste lucruri,
nu pentru slava bisericilor noastre,
ci pentru slava Împ[r[\iei Tale. F[
ca Biserica s[ fie f[r[ pat[ sau
zb`rcitur[, sp[lat[ în s`ngele
Mielului. Preg[te=te-ne ca biseric[
pentru venirea Ta apropiat[. Fie ca
inimile =i ochii no=tri s[ fie a\inti\i
spre cer. Nu vrem doar s[ ajungem
în cer, ci vrem s[ ducem acolo
RS c`t mai mul\i
împreun[ cu noi
RESURSE SPIRITUALE
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Importanþa crucialã a RUGÃ
de LEWIS A. DRUMMOND

Dacã bãtãtura
unei treziri este
suveranitatea
lui Dumnezeu,
urzeala este
rugãciunea
eficientã.
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n ultimii ani ai deceniului 1780 un
mare val de putere a trezirii spirituale
a m[turat statele nou formate ale
SUA. Dup[ cum Prima Mare Trezire
(1734) a început printre presbiterienii =i
congrega\ionali=tii din Noua Anglie, Cea
de-a Doua Trezire a erupt în cercurile
metodiste =i baptiste din Virginia =i s-a
r[sp`ndit repede în Carolina. De=i aceasta a început în primul r`nd ca o mi=care
baptist[ =i metodist[, prezbiterienii =i
ceilal\i n-au fost exclu=i. Prin=i în aceast[
trezire spiritual[ s-au aflat doi lucr[tori
presbiterieni din Carolina de Nord:

Î

James McGready =i Barton Stone, protejatul s[u.
McGready =i Stone au fost destina\i s[
fie folosi\i într-un mod extraordinar de
Dumnezeu. Dup[ doi sau trei ani petrecu\i în Tennessee, McGready s-a stabilit
în districtul Logan, Kentucky, =i a
început s[ predice la Casa de rug[ciune
din Red River (R`ul ro=u). Stone s-a dus
în districtul Bourbon, tot în Kentucky.
McGready avea o reputa\ie de <predicator pasionat, plin de r`vn[, pastor harnic =i un fierbinte om al rug[ciunii>. În
iunie 1800 el i-a chemat pe oamenii din

ILUSTRAÞIA: THE ART SOURCE

CIUNII în marile treziri
p[r\ile centrale =i sudice ale statului
Kentucky pentru o s[rb[toare prelungit[,
de patru zile, a Cinei Domnului.
Oamenii au venit, a=tept`nd ca Dumnezeu s[-i binecuv`nteze, iar Dumnezeu
le-a r[spl[tit credin\a. Duhul Sf`nt a fost
rev[rsat asupra lor cu putere. Vineri =i
s`mb[t[ au putut fi v[zute curg`nd
multe lacrimi de poc[in\[, precum =i
momente de bucurie exuberant[.
Duminica, Duhul a lucrat chiar mai profund—c`nd s-a dat Cina Domnului.
Punctul culminant a venit în ultima zi,
c`nd John McGee, un lucr[tor metodist,

a avut îndemnul de încheiere. Propriile
lui cuvinte descriu scena:
<Eu . . . i-am îndemnat s[-L lase pe
Dumnezeul cel Atotputernic s[ domneasc[ în inimile lor, s[ se supun[ Lui,
pentru ca sufletele lor s[ tr[iasc[ . . . Am
trecut prin sal[, printre r`nduri, strig`nd
=i îndemn`nd cu toat[ energia =i extazul
posibil, =i podeaua a fost cur`nd plin[ de
cei c[zu\i la p[m`nt sub puterea Duhului
lui Dumnezeu.>
Oamenii veniser[ în foarte mare
num[r, de pe o raz[ de 160 de kilometri
din jurul localit[\ii Red River. Pentru c[

Nu este o
exagerare dacã
spunem cã pãcatul
este singurul
obstacol în calea
unei rugãciuni
eficiente pentru
trezire.
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Concepþia
primilor americani
despre rugãciunea
pentru trezirea
spiritualã
Primii americani au
adoptat cinci principii cu
privire la rugãciunea
pentru trezire:
1. Dumnezeu este un
Dumnezeu personal.
Întruparea lui Dumnezeu
în Hristos este coroana
adevãrului cu privire la
personalitatea lui
Dumnezeu. Astfel, El
poate asculta ºi rãspunde
la strigãtele creaturilor
Sale (Deuteronom 13:17;
Ioan 1:1-12 etc.).
2. Dumnezeu este apropiat
—este aproape de poporul
Sãu ºi are urechea îndreptatã spre cererile acestuia
(2 Cronici 7:14; etc.).
3. Dumnezeu este
Atotputernic. Ca ºi
Creator ºi susþinãtor al
universului, El nu numai
cã poate auzi rugãciunile,
dar ºi acþioneazã cu putere
pentru a rãspunde celor ce
strigã dupã ajutor
(Apocalipsa 19:1).
4. Dumnezeu este influenþat cu adevãrat de rugãciune. În unele situaþii
alese de El, Dumnezeu îºi
limiteazã acþiunile Sale la
cererile poporului Sãu
(Ioan 14:13,14).
5. Poporul lui Dumnezeu
trebuie sã se roage pentru
cã este dependent în mod
absolut de Dumnezeu—de
fapt, acest lucru nici nu
mai este nevoie sã fie spus
(Ieremia 10:23).
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mul\imile n-au putut fi g[zduite în
cl[dirile existente în localitate, oamenii
au adus saltele =i corturi în c[ru\ele lor, =i
prima tab[r[ pentru înt`lniri a fost inaugurat[. Totul a fost neplanificat, dar o
nou[ mi=care =i metodologie s-au n[scut.
McGardy raporta: <Nimeni nu dorea s[
mearg[ acas[—foamea =i somnul se
p[rea c[ nu afecteaz[ pe nimeni—
lucrurile ve=nice erau preocuparea de
c[p[t`i. Aici lucrarea trezirii =i de=tept[rii spirituale putea fi v[zut[ peste tot în
mul\ime . . . Profesori sobri, care predaser[ timp de mul\i ani, acum st[teau cu
fa\a la p[m`nt, pl`ng`nd =i rug`ndu-se:
«O, cum a= fi dispre\uit cu c`teva zile în
urm[ pe to\i cei care s-ar fi comportat
a=a cum m[ comport eu acum. Dar nu
m[ pot ab\ine!» . . . Persoane de toate
categoriile: albi, negri . . . în cea mai
mare nenorocire, pl`ngeau cer`nd mil[.>
Dintre to\i cei prezen\i acolo, nimeni
n-a fost ales =i folosit de Dumnezeu a=a
ca Barton Stone. El predicase la Casa de
rug[ciune din Cane Ridge, districtul
Bourbon, invitat =i îndemnat s[ slujeasc[
acolo de Daniel Boone. Stone a fost at`t
de cople=it de trezirea de la Red River,
înc`t s-a întors acas[ =i, în mai 1801, a
organizat o înt`lnire similar[ cu cea de la
Cane Ridge. Lucrarea a început =i mul\i
au fost binecuv`nta\i. În august, el a
organizat o nou[ înt`lnire de acest gen =i,
spre uimirea tuturor peste 20.000 de
oameni s-au adunat pentru înt`lnirea de
la acel sf`r=it de s[pt[m`n[. A fost un
eveniment incredibil, pentru c[ aceasta
era o zon[ de frontier[ pu\in populat[.
Între miile de converti\i s-a aflat =i
James B. Finley, care mai t`rziu a devenit
un predicator metodist itinerant. El a
scris:
<Zgomotul era ca vuietul Niagarei.
Uria=a mare de oameni p[rea a fi agitat[
ca de venirea unei furtuni. Am num[rat
=apte lucr[tori, to\i predic`nd în acela=i
timp, unii urca\i pe buturugi, al\ii din
tr[suri, iar un altul st[tea pe un copac
r[sturnat care, în c[dere, se pr[bu=ise
peste un alt copac. . . Unii oameni
c`ntau, al\ii se rugau, al\ii pl`ngeau
cer`nd mil[ în cele mai jalnice accente,
în timp ce al\ii strigau f[c`nd un t[r[boi
foarte mare. În timp ce priveam aceste

scene, am avut o senza\ie ciudat[, cum
nu mai cunoscusem niciodat[ înainte.
Inima a început s[-mi bat[ cu putere,
genunchii îmi tremurau, buzele îmi
tremurau =i ele, =i am sim\it c[ trebuie s[
cad la p[m`nt. O putere supranatural[
p[rea c[ str[bate întreaga mul\ime care
era adunat[ acolo . . . M-am urcat pe un
bu=tean de unde puteam vedea mai bine
uria=a mare de oameni. Scena . . . era de
nedescris. La un moment dat am v[zut
cel pu\in 500 de oameni dobor`\i la
p[m`nt într-o clip[, ca =i cum o baterie
cu zeci de arme ar fi deschis focul asupra
lor, iar apoi imediat au început s[ se aud[
\ipetele =i urletele în stare s[ despice
chiar =i cerul.>
Frontiera american[ fusese aprins[.
Prezbiterienii =i metodi=tii au prins imediat focul, =i flac[ra a izbucnit cur`nd între
bapti=tii din districtul Carroll de pe fluviul Ohio. Mari personalit[\i s-au ridicat din
aceast[ trezire, ca Peter Cartwright, precum predicatori metodi=ti itineran\i.
Trezirea spiritual[ baptist[ care continu[
=i în prezent, s-a n[scut din aceast[
mi=care. Ideea taberelor pentru înt`lniri
de evanghelizare s-a r[sp`ndit peste tot în
estul Americii. Întreaga frontier[ a experimentat o transformare radical[. În locul
jocurilor de noroc, al pariurilor de la
cursele de cai =i al viciilor de tot felul,
cre=tinismul =i spiritualitatea adev[rat[ au
caracterizat mi=carea timpurie orientat[
spre apus. Mul\imi de oameni s-au convertit. În Kentuky, în doar trei ani,
num[rul metodi=tilor a crescut de patru
ori, iar al bapti=tilor s-a triplat. Ceasul
magnific al lui Dumnezeu sosise.
Aceasta este trezirea spiritual[ în sensul bogat, istoric =i biblic al cuv`ntului.
Dar toate acestea, ne duc la o întrebare
vital[: Ce anume declan=eaz[ o trezire
spiritual[ de asemenea propor\ii?

SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU
Prima problem[ cu care ne confrut[m în
c[utarea adev[ratei treziri spirituale se
afl[ în realitatea suveranit[\ii lui
Dumnezeu. El este Domn =i numai El
este Cel care trimite trezirea spiritual[. În
spatele tuturor trezirilor adev[rate se afl[
absoluta suveranitate a lui Dumnezeu.

Într-un cuv`nt, El d[ trezirea, atunci c`nd
alege El, a=a cum alege El, =i dup[ bunul
S[u plac. El nu poate fi silit, p[c[lit sau
determinat s[ trimit[ o asemenea
mi=care. Dumnezeu nu poate fi programat a=a cum vrem noi. El alege timpul,
locul =i contextul mi=c[rii. Omene=te
aceasta nu poate fi generat[, indiferent de
ceea ce ar putea face Biserica. Desigur, la
acest principiu se poate replica folosind 2
Cronici 7:14, =i argument`nd c[, dac[
poporul lui Dumnezeu îndepline=te aceste condi\ii, atunci Dumnezeu va trimite
trezirea. Dar aceast[ logic[ este rezultatul
unei în\elegeri gre=ite. C`nd poporul lui
Dumnezeu <se va smeri,> <se va ruga,> <va
c[uta Fa\a Mea,> =i <se va abate de la c[ile
lor rele>, în modul cel mai profund implicat de acest pasaj, atunci are loc trezirea
spiritual[. Ca urmare a acestei treziri,
Dumnezeu <ascult[,> <iart[> =i <vindec[.>
Astfel ajungem din nou la suveranitatea
Dumnezeului harului care d[ trezirea
spiritual[ în timpul ales de El, =i în modul
ales de El.
Totu=i, acesta este doar un aspect al
problemei. Duhul lui Dumnezeu, Autorul trezirii, nu lucreaz[ în vid, în gol. El
folose=te mijloace omene=ti, dar aceste
mijloace nu înseamn[ o c[utare frenetic[
dup[ ultimele tehnici pe care le concep
unii exper\i în programe, de=i programele bune î=i au locul lor în via\a bisericii. Duhul Sf`nt folose=te întotdeauna
o singur[ metod[ pentru a gr[bi trezirea
spiritual[: rug[ciunea fierbinte. Dac[
b[t[tura unei treziri este suveranitatea
lui Dumnezeu, urzeala este rug[ciunea
eficient[. A=a este \esut[ tapiseria trezirii
de c[tre Duhul Sf`nt. Istoria este plin[
de exemplific[ri ale acestui principiu.

TREZIREA +I RUG{CIUNEA
Înainte de rev[rsarea Duhului Sf`nt în
ceea ce noi numim Prima Mare Trezire,
Samuel Torrey scria în 1683: <Nimic nu
ne va face bine, dac[ Dumnezeu nu va
turna Duhul S[u peste noi. Am v[zut
ineficien\a oamenilor de-a ne aduce într-o
form[ bun[ sau la o bun[stare. . .
Judec[\ile n-au f[cut-o . . . Eliberarea n-a
f[cut-o . . . Toate mijloacele obi=nuite s-au
dovedit ineficiente.>

Atunci ce putem face noi, Biserica? Ce
anume aduce Duhul? În 1702, Cotton
Mather a scris urm[toarele cuvinte:
<C`nd =tim c[ timpul pentru extinderea
Împ[r[\iei lui Hristos este aproape, atunci
ar trebui s[ ne punem mai mult pe
rug[ciune st[ruitoare, cer`nd ca s[ se
împlineasc[ acest lucru. +i, dac[ exist[ cu
adev[rat un duh de rug[ciune pentru
acest scop, aceasta va fi un semn binecuv`ntat al faptului c[ timpul este aproape>.
Comunitatea puritan[ a în\eles în mod
corect c[ singurul r[spuns în c[utarea
unei adev[rate treziri spirituale este
rug[ciunea st[ruitoare, =i ei =i-au propus
s[ fac[ acest lucru. Esen\a mi=c[rii de
rug[ciune de la începutul secolului al
18-lea s-a centrat în binecunoscutele
Înt`lniri de rug[ciune, promovate în
principal de Jonathan Edwards. Edwards
a scris o predic[ intitulat[ <Cel Prea
Înalt—Un Dumnezeu care ascult[ rug[ciunea>, inspirat[ din Psalmul 65:2.
Lucrarea lui de predicare av`nd ca
subiect rug[ciunea a avut efect asupra
celor care l-au ascultat, îns[ apoi el a scris
cea mai important[ lucrare a sa: O încercare umil[ de-a promova o în\elegere
explicit[ =i o unire vizibil[ a poporului
lui Dumnezeu în rug[ciunea extraordinar[ pentru trezirea religiei =i înaintarea
Împ[r[\iei lui Dumnezeu pe p[m`nt.
(A=a cum a remarcat cineva în glum[, nu
aceasta este cartea; acesta este doar titlul,
care a fost de mare ajutor pentru îngenunchierea coloni=tilor în rug[ciunea
fierbinte de mijlocire, pentru a c[uta prezen\a lui Dumnezeu în trezirea spiritual[.)
Crez`nd în promisiunile Bibliei,
coloni=tii timpurii s-au unit pentru
Înt`lniri de rug[ciune, =i Prima Mare
Trezire Spiritual[ a ap[rut pe scen[ (vezi
coloana din st`nga de pe pagina al[turat[).
În aceste Int`lniri a fost prins[ nu numai
America timpurie, ci Jonathan Edwards a
corespondat mult cu William M’Culloch
din Cambuslang, un or[=el de la marginea
Glasgow-ului, din Sco\ia. Acesta a creat
de asemenea Înt`lniri de rug[ciune în
comunitatea sa pentru trezire spiritual[.
Tot astfel, Edwards l-a influen\at pe John
Erskine, un misionar sco\ian faimos. +i
trezirea a venit—cu putere mare—peste
Sco\ia. George Whitefield s-a dus la

În ultimã
instanþã,
întreaga noastrã
umblare cu
Dumnezeu
depinde de
tratarea corectã
a pãcatelor
noastre.
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Caracteristicile
rugãciunii eficiente
pentru
trezirea spiritualã
Charles Finney, folosit
într-un mod extraordinar
de Dumnezeu în timpul
Celei de-a Doua Mari
Treziri, a fost convins,
la fel ca Edwards, cã
rugãciunea a ocupat un
loc central în trezirile
spirituale. El a prezentat
câteva atribute ale rugãciunii eficiente pentru
trezire în Discursuri de
teologie sistematicã:
1. Creºtinii trebuie sã se
roage pentru lucruri
concrete.
2. Rugãciunea trebuie sã
fie dupã voia lui
Dumnezeu.
3. Luptãtorul eficient în
rugãciune trebuie sã fie
supus voii lui Dumnezeu.
4. Glorificarea lui
Dumnezeu trebuie sã fie
singura motivaþie pentru
rugãciune.
5. Rugãciunea eficientã
este rugãciunea care în
realitate reprezintã
mijlocirea Duhului
Sfânt prin intermediul
credinciosului.
6. Rugãciunea eficientã
este rugãciunea
stãruitoare.
7. Rugãciunea trebuie
fãcutã în Numele lui Isus.
8. Creºtinul care se roagã
trebuie sã renunþe la toate
pãcatele.
9. Rugãciunea trebuie
fãcutã cu credinþã.
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Cambuslang, a predicat =i, mar\i, 6 iulie,
1742, focul a c[zut. Whitefield spunea:
<Nu s-a mai auzit niciodat[ de vreun zgomot ca cel de la orele 11:00 noaptea.
Asta a dep[=it cu mult tot ceea ce am
v[zut eu în America . . . Dup[ ce am terminat eu, d-l M’Culloch a predicat p`n[
la ora 1:00 diminea\a, =i apoi abia a putut
s[-i conving[ pe cei prezen\i s[ se
despart[. Pe c`mpuri s-au auzit toat[
noaptea voci de rug[ciune =i laud[.>
Despre trezirea de la Cambuslang,
Whitefield a scris: <Niciodat[ înainte nu
am fost în stare s[ predic ca atunci>. +i
toate acestea s-au înt`mplat datorit[
rug[ciunilor de mijlocire pentru trezirea
spiritual[.
Mult mai multe ilustra\ii despre
adev[ratele treziri ar putea fi prezentate
pentru a demonstra principiul importan\ei rug[ciunii în trezire.

RUG{CIUNEA PENTRU TREZIRE
Deoarece rug[ciunea a fost considerat[
esen\ial[ pentru apari\ia trezirii în trecut,
aceast[ concep\ie trebuie s[ o avem cu
siguran\[ =i noi ast[zi. Dumnezeu este
acela=i <ieri, azi, =i în veci> (Evrei 13:8).
Din moment ce acesta este adev[rul,
atunci cum ar trebui s[ se roage biserica?
Cu mul\i ani în urm[, R.A. Torrey, un
om al rug[ciunii, a schi\at dinamica central[ a rug[ciunii eficiente pentru
trezirea spiritual[ în valoroasa sa carte:
Puterea rug[ciunii (<The Power of
Prayer>). El a ar[tat c[ dac[ biserica nou
testamental[ a mijlocit vreodat[ cu succes =i L-a v[zut pe Dumnezeu f[c`nd o
minune, aceasta s-a înt`mplat atunci
c`nd credincio=ii s-au rugat pentru Petru,
ca acesta s[ fie eliberat din închisoare.
Cum s-au rugat ace=tia? <Petru era p[zit
în temni\[, =i Biserica nu înceta s[ înal\e
rug[ciuni c[tre Dumnezeu pentru el>
(Fapte 12:5). Torrey prezint[ principiile
rug[ciunii de mijlocire în felul urm[tor:
1. <C[tre Dumnezeu.> Rug[ciunea eficient[ este îndreptat[ întodeauna c[tre
Dumnezeu. Noi =tim acest lucru, dar
oare îl practic[m? Torrey spunea: <Cred
c[ nici m[car o rug[ciune dintr-o sut[ de
rug[ciuni ale cre=tinilor protestan\i nu

este îndreptat[ <c[tre Dumnezeu.> Asta
s-ar putea s[ fie o exagerare, dar opre=tete =i g`nde=te-te o clip[: Nu ne facem noi
vinova\i de multe ori de a fi mult mai
preocupa\i de con\inutul cererilor noastre sau de felul în care sunt formulate
dec`t de Dumnezeul Cel Atotputernic
c[ruia ne adres[m? Chiar mai mult dec`t
at`t, nu se înt`mpl[ uneori s[ spunem o
serie de fraze care sun[ foarte bine, dar
spun at`t de pu\in? Oare în rug[ciunile
noastre în comun nu se înt`mpl[ deseori
s[ <bolborosim acelea=i vorbe>, o atitudine pe care Domnul nostru ne-a avertizat s[ o evit[m?
C`nd rostim Numele lui Dumnezeu
cu buzele noastre, trebuie s[ fim deplin
con=tien\i cu cine vorbim. El este
Atotputernicul Dumnezeu al unei
sfin\enii care consum[.
De aceea, trebuie s[ ne oprim înainte
de-a ne gr[bi s[ intr[m de-a valma în
prezen\a Lui—trebuie s[ ne oprim suficient de mult timp ca s[ ne întreb[m
dac[ suntem m[car vrednici s[ st[m în
prezen\a Celui în fa\a c[ruia heruvimii
strig[ neîncetat: <Sf`nt, Sf`nt, Sf`nt este
Domnul o=tirilor! Tot p[m`ntul este plin
de m[rirea Lui!> (Isaia 6:3)
2. Rug[ciunea în Numele lui Isus. Abia
c`nd am ajuns la acest punct al unei
inimi poc[ite, Domnul Isus ne poate
spune: <P`n[ acum n-a\i cerut nimic în
Numele Meu: cere\i =i ve\i c[p[ta, pentru ca bucuria voastr[ s[ fie deplin[>
(Ioan 16:24). <În Numele Meu>—aceasta este cheia rug[ciunii ascultate. Noi
cerem în Numele lui Isus. Ce înseamn[
s[ ne rug[m în Numele lui Isus? Aceasta
trebuie s[ implice mult mai mult dec`t
doar o expresie pioas[ ad[ugat[ la
sf`r=itul rug[ciunilor noastre.
De exemplu, dac[ semn[m un cec
pentru cineva, =i avem suficien\i bani în
contul nostru bancar, persoana respectiv[ poate încasa banii de pe cecul
respectiv. În schimb, c`nd mergem la
banca cerului, noi nu avem acolo nici un
cont. Nu putem încasa banii de pe nici
un cec, indiferent de valoarea lui, dac[
acesta poart[ propria noastr[ semn[tur[.
Cu toate acestea, Isus Hristos are resurse
infinite, =i El ne-a dat autoritatea s[ com-

plet[m cecuri în Numele Lui. Noi
punem Numele S[u pe cecul nostru, =i
suma respectiv[ va fi pl[tit[ imediat din
bog[\iile lui Dumnezeu din gloria Sa.
Oricum, noi nu putem avea nici o preten\ie în fa\a lui Dumnezeu. El nu ne
datoreaz[ nimic, iar noi nu merit[m
nimic. Îns[, în Numele lui Isus, care are
toate drepturile înaintea lui Dumnezeu,
fiindc[ este Fiul lui Dumnezeu =i
Salvatorul lumii, noi putem cere orice în
virtutea drepturilor Sale. Cu alte cuvinte
noi ac\ion[m în baza vredniciei =i a
neprih[nirii lui Hristos. De fapt, noi ne
rug[m în virtutea aceluia=i temei prin care
am fost salva\i: neprih[nirea lui Hristos.
De aceea, cu siguran\[ a ne ruga în
Numele lui Isus nu înseamn[ doar o
expresie banal[ pe care s-o ad[ug[m pur
=i simplu la rug[ciune. Aceasta este o
expresie a unei atitudinii =i condi\ii
extrem de importante înaintea lui
Dumnezeu. Noi nu ne rug[m Tat[lui
spun`nd: <În Numele T[u!>, =i niciodat[
nu ar trebui s[ încheiem rug[ciunile
noastre cu un simplu <Amin>. Noi ne
rug[m în Numele lui Isus Hristos, care
ne face vrednici s[ st[m în fa\a lui
Dumnezeu. Datorit[ vie\ii, mor\ii =i
învierii Lui, El este vrednicia noastr[,
neprih[nirea noastr[ =i, în puterea
Numelui lui Isus, noi putem pur =i simplu s[ cerem orice, at`ta timp c`t cerem
lucruri dup[ voia lui Dumnezeu.
3. Rug[ciunea dup[ voia lui Dumnezeu.
<Dup[ voia lui Dumnezeu> este un alt
principiu vital atunci c`nd ne rug[m
<c[tre Dumnezeu>. Cineva a exprimat
acest lucru în felul urm[tor: <Rug[ciunea
cre=tin[ Îl are în centrul ei pe Dumnezeu,
nu eul. Rug[ciunea nu înseamn[ ob\inerea
anumitor lucruri de la Dumnezeu, ci
c[utarea voii lui Dumnezeu, =i d[ruirea
noastr[ pentru a coopera cu aceasta.>
În rug[ciunea c[tre Dumnezeu pentru
o trezire, apare imediat o întrebare: <Este
voia lui Dumnezeu s[ trimit[ o adev[rat[
trezire spiritual[? Cum putem =ti acest
lucru?> Exist[ diferite modalit[\i de a
descoperi voia lui Dumnezeu, printre cele
mai importante fiind studierea Scripturilor =i c[utarea unui cuv`nt din partea lui
Dumnezeu. Ce spune Biblia despre

trezirile spirituale? (Vezi Psalmul 85:1-6;
Habacuc 3:2; 2 Petru 3:9.)
Aceste pasaje împreun[ cu multe altele
ne descoper[ c[ Dumnezeu t`nje=te s[
trimit[ o trezire glorioas[. Deci, întrebarea devine: Ne arat[ providen\a lui
Dumnezeu faptul c[ o trezire spiritual[
este gata s[ se declan=eze? Exist[ vreun
vestitor al unei treziri spirituale la orizontul providen\ei?
În prezent exist[ mult interes pentru
trezire—acesta este un semn bun.
Oamenii î=i dau pretutindeni seama de
nevoie. Avoca\ii trezirii spirituale nu mai
sunt voci singuratice care strig[ într-o
pustie a nep[s[rii. Aceste realit[\i, plus
mul\imea celorlalte semne par a indica
faptul c[ acesta este ceasul ales de
Dumnezeu în suveranitatea Sa pentru
trezirea spiritual[.
Astfel, noi putem s[ ne rug[m cu toat[
încrederea =i siguran\a pentru o trezire
spiritual[ profund[, deoarece =tim c[
<dac[ cerem ceva dup[ voia Lui ne
ascult[> (1 Ioan 5:14,15). Rug[ciunea
dup[ voia lui Dumnezeu ne duce întotdeauna la o rug[ciune sincer[ a credin\ei.
4. Rug[ciunea credin\ei. Rug[ciunea
eficient[ adresat[ lui Dumnezeu, trebuie
s[ fie întotdeauna o rug[ciune f[cut[ cu
credin\[. Prin faptul c[ ne rug[m cu
credin\[, noi Îl onor[m pe Dumnezeu.
Necredin\a este p[cat; aceasta pune sub
semnul îndoielii însu=i adev[rul Cuv`ntului lui Dumnezeu. Biblia este plin[ de
acest principiu al credin\ei. (Vezi Iacov
1:5-8.)
Totu=i, trebuie s[ recunoa=tem c[ nu
este întodeauna u=or s[ ne rug[m cu
credin\[. De obicei, pentru a ne ridica pe
acel t[r`m al încrederii în rug[ciune sunt
necesare dou[ lucruri: (1) Trebuie s[ fim
siguri c[ ceea ce cerem este dup[ voia lui
Dumnezeu. (2) În general, trebuie s[ ne
rug[m destul de mult pentru ca Duhul
Sf`nt s[ ne poat[ da siguran\a interioar[
c[ rug[ciunea noastr[ este ascultat[. Acest
punct trebuie subliniat în aceste zile c`nd
totul are loc instantaneu, inclusiv
rug[ciunea. Poate c[ n-am primit r[spuns
la rug[ciunile noastre pentru simplul fapt
c[ am renun\at prea repede.

Avocaþii trezirii
spirituale nu mai
sunt voci
singuratice
care strigã
într-o pustie a
nepãsãrii.
Aceste realitãþi,
plus mulþimea
celorlalte semne
par a indica
faptul cã acesta
este ceasul ales
de Dumnezeu în
suveranitatea Sa
pentru trezirea
spiritualã.
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TREZIREA?

Ce este

(Continuare din pagina 5)
Cu toate acestea, în timpul vie\ii
noastre, n-a avut loc nici o trezire
spiritual[ la nivel na\ional. Nu ne
mai putem a=tepta s[ plutim în
deriv[ mult timp.

< D OAMNE,
LUCREAZ{ DIN NOU>
Totu=i, în timp ce umbrele devin
tot mai dense, exist[ c`teva semne
încurajatoare ale trezirii. Sarcina
rug[ciunii poate fi sim\it[ pe
inima tot mai multor oameni din
poporul lui Dumnezeu; aceasta se
poate vedea în mul\imile de
b[rba\i care au aderat la organiza\ia <Promise Keepers> (Cei care
î=i \in promisiunea) =i care umplu
stadioanele Americii; aceasta se
poate vedea în înmul\irea grupurilor mici de ucenici serio=i care se
înt`lnesc pentru studii biblice în
case =i =coli; aceasta pulseaz[ în
inimile a mii de studen\i care se
dedic[ pe ei în=i=i împlinirii Marii
Trimiteri. În toate acestea, =i în
nenum[rate alte moduri, putem
sim\i dorin\a arz[toare dup[
trezirea spiritual[ pe tot cuprinsul
\[rii.
Te rogi =i tu ca Dumnezeu s[
lucreze din nou—ca b[rba\ii =i
femeile care cred c[ Dumnezeu
poate face imposibilul, s[ se ridice
pentru aceast[ cauz[, ca num[rul
lor s[ creasc[ p`n[ c`nd o nou[ =i
puternic[ manifestare a dragostei
sfinte se va r[sp`ndi pe tot
cuprinsul \[rii? Dumnezeu s[ fac[
lucrul acesta!
<Nu ne vei
înviora iar[=i,
pentru ca s[
se bucure
poporul
T[u în
Tine?> RS
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5. Rug[ciunea neîncetat[. În
versetul pe care îl analiz[m ni se
spune c[ <Biserica nu înceta s[ se
roage>. Cuv`ntul folosit de Luca
pentru a exprima aceasta este
ektenos—care tradus literal
înseamn[ <prelungit, întins>.
Acesta descrie o persoan[ care se
întinde (ca s[ apuce ceva),
determinat[ de o dorin\[ intens[
atunci c`nd se roag[ lui
Dumnezeu. Într-un cuv`nt, noi
trebuie s[ ne rug[m cu o inim[
fierbinte, fr`nt[, poc[it[ =i care
agonizeaz[ din cauza nevoii pentru care se roag[.
De ce ni se pare at`t de greu
s[ avem acest fel de spirit =i
aceast[ atitudine în rug[ciune?
Biblia arat[ clar preocuparea lui
Dumnezeu pentru inima zdrobit[ =i m`hnit[ (Psalmul 51:17).
David a v[zut limpede acest
lucru. Observa\i cum a în\eles el
principiul—în contextul unei
inimi zdrobite din cauza p[catului. Psalmul 51 este un imn
extraordinar al m[rturisirii
p[catului. Este posibil ca p[catul
s[ ne împiedice s[ avem acea
inim[ zdrobit[ =i rugativ[ care
este at`t de pre\uit[ de
Dumnezeu?
Nu uita niciodat[: <Dac[ a= fi
cugetat lucruri nelegiuite în
inima mea, nu m-ar fi ascultat
Domnul> (Psalmul 66:18). Primul pas spre o rug[ciune serioas[ =i sincer[ pentru trezire este
rug[ciunea poc[in\ei, a m[rturisirii p[catelor. În ultim[ instan\[,
întreaga noastr[ umblare cu
Dumnezeu depinde de tratarea
corect[ a p[catelor noastre.
P[catul este o problem[ real[—
chiar =i pentru credincio=i. Nu
este o exagerare dac[ spunem c[
p[catul este singurul obstacol în
calea unei rug[ciuni eficiente
pentru trezirea spiritual[.
6. Rug[ciunea în Duhul.
Probabil c[ întreaga imagine su-

perb[ a rug[ciunii eficiente c[tre
Dumnezeu poate fi rezumat[ în
expresia lui Pavel, rug[ciunea
<prin Duhul> (Efeseni 6:18). În
=coala de rug[ciune a lui Dumnezeu, Duhul Sf`nt este Înv[\[torul. El este Cel care ne inspir[,
ne înva\[, ne conduce, ne face
vrednici =i direc\ioneaz[ rug[ciunile poporului lui Dumnezeu,
care Îl au pe Dumnezeu în centrul lor, la tronul lui Dumnezeu.
De fapt, Duhul Sf`nt Se roag[
prin intermediul credincio=ilor
supu=i Lui, =i înal\[ at`t rug[ciunea, c`t =i persoana care se
roag[ chiar în glorioasa prezen\[
a lui Dumnezeu. El <mijloce=te
pentru noi cu suspine negr[ite>
(Romani 8:26). De aceea, orice
rug[ciune eficient[ începe =i se
sf`r=e=te cu deschiderea =i supunerea credincio=ilor în rug[ciune, fa\[ de mi=carea Duhului.
Noi trebuie s[ ascult[m de vocea
Lui; El =tie cum s[ Se roage c[tre
Dumnezeu! Iar noi trebuie s[ ne
rug[m cu o dorin\[ profund[.

CONCLUZIE
Un singur lucru mai trebuie
spus: În lumina nevoii presante de trezire spiritual[ din
zilele noastre, noi pur =i simplu trebuie s[ ne rug[m, s[
form[m Înt`lniri de rug[ciune, s[ încuraj[m rug[ciunea personal[, =i s[ ne l[s[m
folosi\i de Duhul lui Dumnezeu pentru a-i aduce pe
oameni pe genunchi. F[r[
rug[ciune nu exist[ trezire.
Mai mult[ rug[ciune, mai
multe binecuv`nt[ri.
De aceea,
haide\i s[
ne rug[m
— asta
este tot. RS

El a dat pãstori

S, i

În cultura modern[ conceptul de pastor/p[stor
poate p[rea
Lucr[torilor li se pot da multe titluri, a fost P[storul b[tut (Zaharia 13:7) a dep[=it, dar
cum sunt predicatori, clerici, preo\i devenit P[storul =i Episcopul suflete- nevoia de un
(parohi), reverenzi etc. Îns[ atunci lor noastre (1 Petru 2:25), Marele astfel de dar
c`nd a fost pe p[m`nt Domnul nostru P[stor al nostru (Evrei 13:20) =i P[s- pentru biseric[
Isus Hristos a ales s[ fie cunoscut torul nostru cel mare (1 Petru 5:4).
n-a fost nicionumai printr-un singur titlu: P[storul
Domnul, P[storul credincios (Psal- dat[ mai mare
cel bun (Vezi Ioan 10:11,14). Cel care mul 23:1) a dat turmei Sale p[stori, ca acum.

de JAMES K. BRIDGES
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P[storul în\elept =tie cum s[-=i conduc[
turma la p[=uni în care o hran[ echilibrat[
face ca turma s[ fie s[n[toas[.
a=a cum ni se spune în Efeseni
4:11: <+i El a dat pe unii . . .
p[stori>. El i-a dat pe p[stori pentru c[ biserica Sa este <turma lui
Dumnezeu> (1 Petru 5:2), =i noi
suntem <poporul Lui =i turma
p[=unii Lui> (Psalmul 100:3). În
cultura modern[ conceptul de
pastor/p[stor poate p[rea dep[=it, dar nevoia de un astfel de dar
pentru biseric[ n-a fost niciodat[
mai mare ca acum.
Rolul pastorului este interpretat în principal în lumina sarcinilor vizibile pe care acesta le îndepline=te (de exemplu, oficierea
c[s[toriilor, înmorm`nt[rilor, botezurilor în ap[, binecuv`nt[rilor
copiilor =i a serviciilor Cinei
Domnului). Acestea sunt elemente foarte importante ale
credin\ei cre=tine. C`nd pastorii
încep s[ lucreze într-un mod
superficial, f[r[ s[ acorde nici o
importan\[ sau semnifica\ie simbolismului, ei au pierdut din
vedere semnifica\ia spiritual[ mai
ad`nc[ a chem[rii lor. Ca exemplu, putem aminti servirea Cinei
Domnului la sf`r=itul unui serviciu divin din biseric[, ca =i cum
=i-ar fi adus aminte prea t`rziu de
aceasta sau ca o anex[ f[r[ nici o
consecin\[.
Pentru a fi eficient în munca
sa, pastorul trebuie s[ se vad[ pe
sine în trei roluri majore: (1) ca
model pentru turm[, (2) ca protector al turmei =i (3) ca cel ce
poart[ de grij[ turmei.

PASTORUL CA MODEL
Epistolele pastorale (1 =i 2 Timotei =i Tit) slujesc drept manuale de
preg[tire pentru lucr[tori, oferind
înv[\[turi cu privire at`t la via\a =i
comportarea personal[, c`t =i la
modul în care s[ slujeasc[ turma.
22
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Primul principiu pentru ca cineva
s[ intre în lucrare este ca persoana
respectiv[ s[ se recunoasc[ pe sine
însu=i ca <o pild[ pentru cei care
vor crede> (1 Timotei 1:16).
Astfel, noi în\elegem sfatul pe
care îl d[ Pavel lui Timotei de a fi
<cu luare aminte asupra ta însu\i =i
asupra înv[\[turii> (1 Timotei
4:16)—=i în aceast[ ordine.
Corectitudinea modului s[u de
via\[ =i de comportare erau tot
at`t de importante ca =i corectitudinea înv[\[turii =i predic[rii
sale. Biserica primului secol a fost
înv[\at[ <s[ privi\i bine pe cei ce
se ostenesc între voi, care v[
c`rmuiesc în Domnul, =i care v[
sf[tuiesc. S[-i pre\ui\i foarte mult,
în dragoste, din pricina lucr[rii
lor> (1 Tesaloniceni 5:12,13).
Mai înt`i, cei care conduc trebuie s[ fie cunoscu\i ca exemple
=i modele spirituale, scripturale,
demne de încredere, mature =i
încercate—în via\a personal[,
c[s[torie, cas[ =i familie, biseric[
=i comunitate: <Aduce\i-v[ aminte de mai marii vo=tri, care v-au
vestit Cuv`ntul lui Dumnezeu;
uita\i-v[ cu b[gare de seam[ la
sf`r=itul felului lor de vie\uire, =i
urma\i-le credin\a!> (Evrei 13:7)
Planul lui Dumnezeu a fost ca
biserica Sa s[ aib[ modele
scripturale.
Modelele bine cunoscute nu
apar peste noapte. Pentru formarea lor este nevoie de timp.
Pavel i-a amintit lui Timotei c[ el
=i-a f[cut cunoscut[ întreaga sa
via\[ =i slujire tuturor celor c[rora
le-a propov[duit Evanghelia (2
Timotei 3:10).
În al doilea r`nd, cei care conduc trebuie s[ fie respecta\i =i
sprijini\i de biseric[ (adic[ s[ fie
<pre\ui\i foarte mult>, =i aceasta
s[ fie f[cut[ în dragoste pentru

slujba pe care o fac ca p[stori ai
turmei). Totu=i, aceast[ onoare
trebuie s[ le fie acordat[ numai
dup[ ce s-au f[cut cunoscu\i
turmei, fiind califica\i pentru
aceast[ lucrare, potrivit cu
Cuv`ntul lui Dumnezeu, în via\[
=i slujire.
P[storii care nu sunt dispu=i s[
fie cunoscu\i de cei de la care se
a=teapt[ s[-i urmeze, nu sunt
vrednici s[ fie aprecia\i (sprijini\i
=i urma\i). În aceast[ categorie se
includ înv[\[torii =i predicatorii
care intr[ în bisericile =i în casele
noastre prin intermediul radioului, televiziunii sau altor mijloace
de difuzare în mas[. Pentru a
respecta standardele Noului Testament trebuie s[ ne a=tept[m la
o expunere complet[ a vie\ilor
lor, nu doar a ceea ce spun ei.
Care este pozi\ia lor în ceea ce
prive=te c[s[toria? Care sunt
motiva\iile lor? În fa\a cui sunt ei
responsabili în ceea ce prive=te
banii pe care îi str`ng? Ce fel de
persoane sunt ei c`nd nu se afl[ la
amvon? C`t de biblici sunt?
Apostolul Petru le-a spus
b[tr`nilor bisericii c[ slujba de
pastor/p[stor înseamn[ mai mult
dec`t a înv[\a cum s[ te achi\i de
datoriile profesiei. Integritatea
prezbiterului trebuie avut[ în
vedere. A fi un p[stor bun
înseamn[ a fi un exemplu bun.
Traducerea Living Bible red[ astfel acest pasaj: <P[stori\i turma
lui Dumnezeu de bun[ voie, nu
de sil[; nu pentru ceea ce a\i
putea c`=tiga din aceast[ slujb[, ci
pentru c[ dori\i s[ sluji\i
Domnului. Nu fi\i tirani, ci conduce\i-i prin exemplul vostru
bun> (1 Petru 5:2-3). Preocupa-

Ca protector al
turmei, pastorul
trebuie s[ =tie care
sunt du=manii care
atac[ biserica.

rea exprimat[ de Petru în urm[
cu 19 secole, trebuie s[ fie =i preocuparea noastr[ de ast[zi. El n-a
vorbit despre tehnici pastorale,
sau despre metode ale slujirii, nu
pentru c[ acestea nu sunt importante. El a abordat o preocupare
mai ad`nc[ care trebuie rezolvat[—duhul p[storului—înainte
ca aspectele de suprafa\[ s[ fie
tratate. Ai un duh voluntar?
Sluje=ti tu de bun[ voie în pastoratul sau slujba ta prezent[, sau
este aceasta o slujire for\at[, pentru c[ nu po\i g[si un alt loc în
care s[ sluje=ti? Îi p[store=ti pe
credincio=i de sil[, av`nd resentimente ad`nci împotriva unor
anumi\i oameni din biseric[?
Continui s[ lucrezi în biserici,
av`nd un duh de condamnare fa\[
de un alt lucr[tor? Eficien\a fiec[ruia const[ în plasarea lucr[rii
în m`inile P[storului cel mare,
a=tept`nd ca El s[ fac[ corecturile
necesare. Dac[ aceast[ îndreptare
se va produce atunci c`nd te
a=tep\i =i a=a cum te a=tep\i, aceasta nu trebuie s[ te preocupe. În
schimb, preocuparea ta trebuie s[
fie îndep[rtarea din duhul t[u a
tot ceea ce te poate împiedica s[
fii p[storul =i supraveghetorul
turmei, care dore=te El ca tu s[ fii.
Verific[-\i duhul =i motiva\iile.
Pentru un p[stor nu exist[ o
ispit[ mai mare dec`t aceea de a
deveni un mercenar, care lucreaz[
numai pentru ceea ce poate
ob\ine din practicarea meseriei
sale. Aceasta implic[, de asemenea, mai mult dec`t considera\iile financiare. Evit[ l[comia,
care este o închinare la idoli.
Alearg[ la P[storul cel mare =i,
cu poc[in\[, pune înaintea Lui tot
ce L-ar putea înlocui pe El ca centru al vie\ii tale. Chiar =i ispita de
a deveni tirani (dictatori)—
dorin\a de a fi ]n centrul tuturor
lucrurilor—poate avea la origine
un duh de zg`rcenie, avari\ie.
R[stigne=te o astfel de l[comie =i
dedic[-te s[ fii un pastor model

pentru turm[, amintindu-\i c[
aceasta este mo=tenirea lui
Dumnezeu; El te va trage la
r[spundere.

Biserica, la fel ca
turma, nu poate fi
împins[ =i nici
îmbr`ncit[;
aceasta poate fi
numai condus[.

P{STORUL CA PROTECTOR
Pastorul ca protector al turmei
trebuie s[ =tie care sunt du=manii
care atac[ biserica =i s[ fie un
p[zitor, un ap[r[tor, un gardian, o
c[l[uz[ =i un eliberator. De aceea,
apostolul Pavel i-a avertizat at`t de
serios pe prezbiterii (conduc[torii/pastorii) din Efes: <Lua\i seama
dar la voi în=iv[ =i la toat[ turma
peste care v-a pus Duhul Sf`nt
episcopi, ca s[ p[stori\i biserica
Domnului, pe care a c`=tigat-o cu
însu=i s`ngele S[u. +tiu bine c[,
dup[ plecarea mea, se vor v`rî
între voi lupi r[pitori, care nu vor
cru\a turma; =i se vor scula din
mijlocul vostru oameni, care vor
înv[\a lucruri stric[cioase, ca s[
trag[ pe ucenici de partea lor. De
aceea, veghea\i> (Fapte 20:28-31).
Prezen\a constant[ a du=manilor care a=teapt[ s[ se n[pusteasc[
asupra turmei îl f[cea pe p[storul
oriental s[ aib[ în permanen\[
ochii larg deschi=i =i s[ scruteze
orizontul, pentru a vedea apropierea acestora. Avantajul principal al
p[storului este faptul c[ =tie din
care direc\ie va veni du=manul.
Pastorii de ast[zi trebuie s[
în\eleag[ semnifica\ia avertismentului lui Pavel. Du=manii bisericii
trebuie s[ fie sub supravegherea

atent[ a p[storului, pentru c[
ace=tia pot ap[rea at`t din interiorul turmei, c`t =i din afara acesteia: < . . . C[ci nu suntem în
ne=tiin\[ despre planurile lui (ale
lui Satan)> (2 Corinteni 2:11).
P[storul trebuie s[ \in[ minte c[
ho\ii =i lupii sunt la fel în fiecare
genera\ie =i, de=i pot folosi
metode diferite, scopul lor este
întotdeauna acela=i: <s[ fure, s[
junghie =i s[ pr[p[deasc[> (Ioan
10:10).
Furtul oilor =i distrugerea bisericii sunt tot at`t de vechi ca r[ul.
L[comia ho\ilor îi justific[ în mod
fals în scopurile lor rele, de a distruge lucrurile pe care altcineva
s-a str[duit s[ le zideasc[. În mod
tragic, oile inocente sunt în=elate
de aspectul lupilor r[i, care se dau
drept predicatori =i înv[\[tori, dar
ei denatureaz[ adev[rul. Ei se
prezint[ într-un mod subtil =i
în=el[tor ca =i conduc[tori adev[ra\i, în timp ce motiva\ia lor real[
este s[ c`=tige ucenici pentru ei
în=i=i. Multe oi nu pot distinge un
lup îmbr[cat într-o piele de oaie.
De aici rezult[ responsabilitatea
pastorului de a veghea asupra
turmei.
Scriitorul Epistolei c[tre Evrei îi
îndeamn[ pe credincio=i s[ fie
ascult[tori =i supu=i liderilor lor
datorit[ faptului c[ obliga\ia pastoral[ a acestora este <s[ privegheze asupra sufletelor voastre, ca
unii care au s[ dea socoteal[ de
ele> (Evrei 13:17). P[storului care
nu î=i asum[ datoria pastoral[ de a
da socoteal[ de oi, nu trebuie s[ i
se încredin\eze responsabilitatea
sau privilegiul pastoral. Pastorii
sunt p[zitori. Vegheaz[ =i
urm[re=te apropierea du=manului.
Ascult[ vocea P[storului cel mare,
care î\i va spune cum s[ îl tratezi
pe du=man.

Furtul oilor =i distrugerea bisericii sunt
tot at`t de vechi ca r[ul . . . Multe oi nu
pot distinge un lup îmbr[cat
într-o piele de oaie.
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P[storului care nu î=i asum[ datoria
pastoral[ de a da socoteal[ de oi, nu
trebuie s[ i se încredin\eze
responsabilitatea sau privilegiul pastoral.
P[storul este un ap[r[tor =i un calitate de lider =i c[l[uz[, deoap[zitor, pentru c[ oile fac parte rece <por\ile Locuin\ei mor\ilor
dintre animalele cele mai lipsite nu o vor birui (pe Biseric[)>
de ap[rare. Nuiaua =i toiagul (Matei 16:18).
p[storului sunt instrumente de
Unii pastori au devenit at`t de
ap[rare pentru protejarea turmei profesioni=ti înc`t nu se mai v[d
(Psalmul 23:4). În cartea sa, pe ei în=i=i implica\i în misiunea
Lucr[torul ca p[stor, Charles de salvare sau eliberare a turmei.
Jefferson a spus: <Noi petrecem Tendin\a oilor de-a se pierde face
prea mult timp încerc`nd s[ necesar[ slujba de eliberator a
aducem din nou la via\[ oi pe p[storului. Isus S-a considerat El
jum[tate moarte, =i prea pu\in Însu=i ca Unul care caut[ oaia
timp ca s[ construim bariere pierdut[ (Luca 19:10). Asemenea
împotriva lupilor.>
Domnului nostru haide\i s[ veCopiii =i tinerii no=tri au nevoie ghem, s[ protej[m, s[ c[ut[m, s[
de protec\ie, de p[zitori care s[-i p[zim, s[ c[l[uzim, s[ ap[r[m =i s[
protejeze împotriva unei genera\ii salv[m întotdeauna. Atunci bisea alcoolului, drogurilor =i perversi- rica nu numai c[ va cre=te datorit[
unii. Pastorii care a=teapt[ ca noilor converti\i, ci ea va cre=te
societatea s[ protejeze biserica se pentru c[ nu i-am permis du=maîn=al[ pe ei în=i=i =i se sustrag de la nului s[ fure =i s[ pr[p[deasc[
propia lor responsabilitate. Casele turma. Noi am fost p[zitorii.
=i familiile noastre trebuie ap[rate
împotriva unei societ[\i care a P{STORUL CA CEL
respins Biblia ca temelie pentru o CE SE ÎNGRIJE+TE
via\[ moral[.
În criza prezent[ nici un p[stor Pastorul/p[storul are rolul impornu-=i poate permite s[ se ascund[ tant de-a se îngriji de turm[—de a
în mijlocul turmei, sau s[ se hr[ni, educa, vindeca =i zidi biseriretrag[ în spatele acesteia, ci ca (vezi Efeseni 4:11).
Pentru a urma exemplul lui
p[storii trebuie s[ fie în fa\[ penIsus,
noi trebuie s[ lu[m în serios
tru a conduce =i c[l[uzi turma.
Biserica, la fel ca turma, nu poate responsabilitatea de a hr[ni turma.
fi împins[ =i nici îmbr`ncit[; Isaia a proorocit: <El Î=i va pa=te
aceasta poate fi numai condus[. turma ca un P[stor> (Isaia 40:11).
P[storul prin exemplul personal =i În timpul propriei Sale lucr[ri, pe
prin lucrarea de la amvon trebuie c`nd a fost pe p[m`nt, Isus i-a
s[ conduc[ biserica <pe c[r[ri înv[\at pe ucenici datoria pastodrepte, din pricina Numelui S[u> ral[ de a conduce turma, =i de a
merge înaintea oilor (Ioan 10:9).
(Psalmul 23:3).
Pavel a îndemnat Biserica astfel:
În timp ce trecem prin apele
<Prezbiterii
care c`rmuiesc bine,
ad`nci ale umanismului, senzualit[\ii =i materialismului, slujitorii s[ fie învrednici\i de îndoit[ cinamvoanelor bisericilor noastre tre- ste, mai ales cei ce se ostenesc cu
buie s[ preia conducerea, =i s[ propov[duirea =i cu înv[\[tura pe
duc[ greul luptei împotriva furtu- care o dau altora> (1 Timotei
nilor pe care Satan le str`rne=te 5:17). Cei care slujesc biserica
împotriva turmei lui Dumnezeu. printr-o lucrare de înv[\are =i preP[storul va conduce ofensiva, în dicare sunt vrednici s[ primeasc[
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un salariu dublu. (Cuv`ntul pentru cinste este stipend, care
înseamn[ <respect =i remunera\ie>.)
Cinstea trebuie ar[tat[ într-un
mod tangibil.
Mesajul din Ezechiel 34 adresat
p[storilor lui Israel, men\ioneaz[
domeniile responsabilit[\ii atribuite celui chemat s[ fie p[stor: (1)
s[ hr[neasc[ turma, (2) s[ înt[reasc[ oile slabe, (3) s[ vindece pe
cele bolnave, (4) s[ lege pe cele
r[nite, (5) s[ aduc[ înapoi pe cele
r[t[cite, (6) s[ caute pe cele pierdute =i (7) s[ le str`ng[ din nou
împreun[ pe cel împr[=tiate (versetele 4,5). Acest capitol începe
cu o acuza\ie serioas[: <Vai de
p[storii lui Israel, care se pasc pe
ei în=i=i! Nu trebuie p[storii s[
pasc[ turma?> (versetul 2).
R[spunsul la aceast[ întrebare este
un <Da> r[sun[tor. P[storii sunt
cei care pasc sau hr[nesc turma. A
proceda într-un alt mod este
caracteristica slugilor pl[tite cu
ziua, nu a unui p[stor adev[rat.
În cartea sa (men\ionat[ mai
sus), Charles Jefferson îi îndeamn[ pe lucr[tori s[ considere predica mai mult dec`t doar o oper[ de
art[. Aceasta trebuie în\eleas[ ca o
por\ie hr[nitoare de m`ncare consistent[, asemenea p`inii =i c[rnii.
P[storul în\elept =tie cum s[-=i
conduc[ turma la p[=uni în care o
hran[ echilibrat[ face ca turma s[
fie s[n[toas[. Un pastor care
predic[ în mod constant din
pasajele sale favorite =i nu predic[
un mesaj echilibrat din Cuv`ntul
lui Dumnezeu, pune în pericol
s[n[tatea spiritual[ a adun[rii.
Mesajul nostru nu trebuie s[
dep[=easc[ capacitatea de în\elegere a ascult[torilor no=tri. Într-un
mesaj cu privire la hr[nirea turmei
lui Dumnezeu, Lemuel Ammons
le-a amintit predicatorilor c[ dac[
p[storii construiesc o iesle prea
înalt[, oile nu vor putea ajunge la
hran[. În plus, el a scos în eviden\[
importan\a transmiterii unui
mesaj <fierbinte> poporului. Oile

nu vor m`nca o hran[ rece. Fie ca pastorii s[ se str[duiasc[ s[ se urce la
amvon, av`nd o ungere puternic[, care
s[ fie aprins[ de focul Duhului Sf`nt.
Oamenii vor primi întotdeauna o astfel
de hran[.
Un studiu al Epistolelor pastorale
arat[ c[ p[storul este r[spunz[tor de
trei domenii majore din via\a turmei:
înv[\[tur[ s[n[toas[, credin\[ s[n[toas[
=i vorbire s[n[toas[ (Tit 2). Lupta\i
pentru înv[\[tura s[n[toas[, av`nd în
vedere o genera\ie a ipocriziei religioase: <C[ci va veni vremea c`nd oamenii
nu vor putea s[ sufere înv[\[tura s[n[toas[; ci îi vor g`dila urechile s[ aud[
lucruri pl[cute =i î=i vor da înv[\[tori
dup[ poftele lor. Î=i vor întoarce urechea de la adev[r =i se vor îndrepta spre
istorisiri închipuite> (2 Timotei 4:3,4).
Un p[stor care urmeaz[ astfel de pofte
nu face altceva dec`t s[ batjocoreasc[
Numele lui Dumnezeu =i înv[\[tura Sa
(1 Timotei 6:1).
Înv[\[tura sau doctrina lui Dumnezeu, despre care este vorba în Scriptur[,
este întotdeauna la singular, în timp ce
doctrinele sau înv[\[turile oamenilor
sunt întotdeauna la plural. Acest aspect
scoate la iveal[ o diferen\[ major[ dintre cele dou[, =i anume, faptul c[ nu
exist[ nici o unitate sau armonie în doctrinele oamenilor sau ale dracilor, îns[
doctrina lui Dumnezeu se potrive=te
împreun[ =i se armonizeaz[ spre beneficiul =i binecuv`ntarea tuturor celor
care o primesc =i ascult[ (1 Timotei
4:6,7; 6:3).
Fie ca pastorii s[ aud[ îndemnul
serios al apostolului Pavel: <Fii cu luare
aminte asupra ta însu\i =i asupra
înv[\[turii pe care o dai altora;
st[ruie=te în aceste lucruri, c[ci dac[ vei
face a=a, te vei m`ntui pe tine însu\i =i
pe cei ce te ascult[> (1 Timotei 4:16).
Voi sunte\i cei care ave\i grij[ de turm[
=i care o hr[ni\i. Fie
s[-L auzim pe
Domnul a=a cum
L-a auzit Petru: <M[
iube=ti? Atunci pa=te
mielu=eii Mei =i oile
Mele.> (Vezi Ioan
21:15-17). RS

Unelte pentru lucrãtori
idei eficiente
ADUCEREA ACAS{ A PRIZONIERILOR
DE R{ZBOI SPIRITUAL (PRS)
Anul trecut o br[\ar[ simpl[ de piele a slujit ca o unealt[ evanghelistic[ eficient[ pentru aducerea oamenilor la Hristos.
Peste 1.700 de br[\[ri PRS—asem[n[toare cu cele pe care le-au
purtat oamenii în timpul r[zboiului din Vietnam pentru a-=i aminti
de cei care au disp[rut în timpul ac\iunilor militare—au fost distribuite în adunare. F`=iile de piele le-am cump[rat de la un artizanat, iar c`\iva voluntari au pus c`te o m[rgea ro=ie =i una alb[ pe
fiecare—cea ro=ie simboliz`nd pata pe care o produce p[catul, iar
m[rgeaua alb[ reprezent`nd albul vie\ilor oamenilor cur[\ite de
s`ngele lui Isus Hristos.
Aceste br[\[ri au slujit membrilor bisericii ca semne de aducere
aminte ca s[ se roage pentru al\ii =i s[-i invite la Por\ile Raiului =i
Fl[c[rile Iadului1, o dram[ prezentat[ de o echip[ de la Asocia\ia
Evanghelistic[ Sunshine, din Phoenix, Arizona.
Br[\[rile au constituit un pod pentru evanghelizare, o modalitate
prin care credincio=ii s[ arate c[ se roag[ pentru prizonierii de
r[zboi spiritual, =i pentru a le aminti acestora de hot[r`rea lor de a
posti =i de-a se ruga. Br[\[rile de asemenea i-au determinat pe
oameni s[-i întrebe pe membrii bisericii noastre de ce poart[ acele
br[\[ri, deschiz`ndu-le astfel credincio=ilor calea pentru a-L
m[rturisi pe Hristos.
Adunarea s-a rugat =i a postit 40 de zile pentru aducerea înapoi
acas[, în Împ[r[\ia lui Dumnezeu, a prizonierilor de r[zboi spiritual.
Credincio=ii au scris pe ni=te c[r\i de vizit[ numele celor
nem`ntui\i pe care s-au g`ndit s[-i invite la aceast[ dram[, am
str`ns toate aceste c[r\i de vizit[ =i le-am prezentat Domnului
înaintea amvonului, amintindu-le în acela=i timp fra\ilor c[ noi particip[m cu to\ii la aceast[ misiune.
Ne-am pus pe inim[ Psalmul 102:19, 20: <Domnul prive=te din
în[l\imea sfin\eniei Lui; Domnul prive=te din ceruri pe p[m`nt, ca
s[ aud[ gemetele prin=ilor de r[zboi, =i s[ izb[veasc[ pe cei ce sunt
pe moarte.>
Adolescen\ii =i al\i membri ai bisericii au cutreierat ora=ul =i i-au
invitat pe oameni s[ participe la una dintre prezent[rile dramei. În
sf`r=it, s-a \inut o noapte de rug[ciune cu întreaga biseric[ înainte
de prima prezentare.
S-a meritat s[ facem aceste eforturi, deoarece 482 de adul\i =i
84 de copii L-au primit pe Isus Hristos. Credincio=ii înc[ poart[
aceste br[\[ri ca semne de aducere aminte c[ =i al\i oameni trebuie
s[ se întoarc[ acas[ la Domnul. Ei nu vor înceta s[ le poarte p`n[
c`nd PRS nu-=i g[sesc libertatea în Cel care ofer[ via\[ din bel=ug.
—Paul Kopenkoskey, Grand Rapids, Michigan
1Aceastã

dramã este disponibilã ºi în România pentru bisericile care vor sã organizeze
prezentarea ei în localitatea lor. Cei interesaþi pot suna pentru informaþii suplimentare la
(059) 419691 sau prin E-mail la adresa: danmitra@medanet.ro.
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Schite
, de predica
REÎNNOIRE sau RESTAURARE
Psalmul 51:10, 12
INTRODUCERE:
(Vezi Psalmul 23:3 =i Isaia 40:31).
Restaurare înseamn[ o întoarcere
înapoi sau o revenire a unui suflet
care s-a îndep[rtat de Dumnezeu;
a aduce înapoi la o surs[ de
s[n[tate =i prospe\ime. Aceasta se
poate aplica unui individ, unei
organiza\ii sau unei biserici.
Biserica are nevoie de reînnoire.
Noi avem nevoie de reînnoire.
Avem nevoie de reînnoire pentru
c[ timpul în care tr[im nu este un
timp obi=nuit. Situa\ia prezent[
nu poate împlini nevoile unei lumi
înnebunite. Du=manul nostru este
turbat. Suntem ataca\i. Biserica va
putea supravie\ui acestui atac violent al r[ului numai prin puterea
lui Dumnezeu.

MESAJ:
Care ar trebui s[ fie obiectivele =i
scopurile bisericii noastre pentru a
experimenta trezirea spiritual[?
1. Aceasta trebuie s[ fie un loc
pentru înviorarea celor înseta\i
(Isaia 44:3; 55:1; 58:1, Matei
5:6).
2. Aceasta trebuie s[ fie un loc
pentru eliberarea celor ap[sa\i
=i lega\i de cel r[u (Luca 4:18;
Ioan 8:32, 36).
3. Aceasta trebuie s[ fie un loc
pentru vindecarea celor bolnavi
=i chinui\i (Marcu 16:15-18;
Luca 7:22; Iacov 5:14-16).
4. Aceasta trebuie s[ fie un loc
pentru instruire =i ucenicizare
(Efeseni 4:11-16).
5. Aceasta trebuie s[ fie un loc al
compasiunii =i preocup[rii pen-

tru cauza lui Hristos din
întreaga lume (Marcu 16:15).
6. Aceasta trebuie s[ fie un loc în
care b[rba\ii =i femeile pierdute s[ fie adu=i la Hristos Isus
care este:
—Calea f[r[ care nu exist[ nici
o c[l[torie;
—Adev[rul, f[r[ care nu exist[
nici o cunoa=tere;
—Via\a, f[r[ care nu exist[ trai.
CONCLUZIE:
Acest fel de biseric[ reînnoit[
apare numai atunci c`nd conducerea acesteia este reînnoit[, =i Îl
c[ut[m pe Dumnezeu a=a cum L-a
c[utat Iacov: <Nu Te voi l[sa p`n[
nu m[ vei binecuv`nta.>
—James R. Swanson, Costa
Mesa, California

+APTE BENEFICII ALE UNEI INIMI MUL|UMITOARE
INTRODUCERE
O inim[ nemul\umit[ este începutul r[zvr[tirii (Romani 1:21).
MESAJ:
1. O inim[ mul\umitoare ne
ajut[ s[ împlinim poruncile
(Romani 13:10).
a. Dragostea produce o inim[
mul\umit[, =i o inim[ mul\umit[ exprim[ dragostea
(Matei 22:36-40).
b. Dac[ Eva ar fi avut o inim[
mul\umitoare fa\[ de purtarea de grij[ a lui Dumnezeu,
ea nu ar fi umblat dup[
fructul oprit (Genesa 3:1-6).
2. O inim[ mul\umitoare va face
ca o persoan[ s[ fie mult mai
dispus[ s[ ierte (Matei 18:
23-35).
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Dac[ apreciem faptul c[ suntem ierta\i, vom fi mai dispu=i
s[ iert[m (Galateni 6:1).
3. O inim[ mul\umitoare ne ajut[
s[ ne concentr[m aten\ia
asupra aspectelor pozitive (1
Tesaloniceni 5:18).
Dac[ vom c[uta motive de
mul\umire în fiecare situa\ie,
atunci ne vom concentra
aten\ia asupra binelui în orice
situa\ie.
4. O inim[ mul\umitoare poate
aduce pacea min\ii (Romani
8:18).
Inima mul\umitoare î=i aminte=te de credincio=ia lui Dumnezeu, care ne va ajuta s[
c[ut[m scopul S[u în fiecare
eveniment.
5. O inim[ mul\umitoare m[re=te

credin\a (1 Tesaloniceni 5:24).
Aducerea aminte a izb[virilor
din trecut cu o inim[ mul\umitoare ne va ajuta s[ anticip[m
izb[virile viitoare.
6. O inim[ mul\umitoare ne ajut[
s[ slujim altora (compar[
Matei 11:28-30 cu Gal. 6:2).
Fiind mul\umitori pentru ce a
f[cut Hristos pentru noi, trebuie s[ ne fac[ s[ dorim a-L
vedea lucr`nd prin noi la împlinirea nevoilor celorlal\i.
7. O inim[ mul\umitoare este o
protec\ie împotriva p[catului
m`ndriei (Proverbe 16:18; 1
Timotei 3:6; 1 Ioan 2:16).
O inim[ mul\umitoare este o
inim[ smerit[.
—David C. Hammerle,
Fallentimber, Pennsylania

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Credeþi-l. Trãiþi-l. Predicaþi-l.

C

reºtinii ºi bisericile de pretutindeni sunt în cãutarea
trezirii spirituale. Thomas E. Trask ºi Wayde I.
Goodall ne împãrtãºesc rãspunsul simplu pentru
aceastã nevoie: Trebuie sã ne întoarcem înapoi la Cuvântul
lui Dumnezeu.
În cartea Întoarcerea la Cuvânt: O chemare la
autoritatea Bibliei, Trask ºi Goodall aratã cã nici
închinarea, nici alte activitãþi dragi nouã nu trebuie SENS UNIC
sã punã la colþ studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ei
subliniazã importanþa rãmânerii în Cuvântul lui
Dumnezeu—a cunoaºterii
acestuia, a trãirii lui,
ºi a cufundãrii în acesta pânã când „însãºi esenþa
•
•
•
•
•
•

Autoritatea Biblei
Convingerile sfinte
Supunerea personalã
Predicarea
Predarea/învãþarea
Ucenicizarea biblicã

• Rugãciunea biblicã
• Studiul sistematic
• Înþelepciunea
dumnezeiascã
• Viaþa neprihãnitã
• Experienþa biblicã

Bibiei va curge din noi“. Subiectele acestei cãrþi cuprind:
Fiecare lucrãtor ºi conducãtor de bisericã va gãsi cãlãuzire ºi
inspiraþie în cartea Întoarcerea la Cuvânt.
„Aceastã carte este ca strãlucirea unei lumini puternice întro încãpere întunecoasã . . . Acesta este un mesaj care a sosit
la
timpul potrivit, ºi care ne cheamã sã ne întoarcem la

Crucea încã este mai
tare decât pumnalul
La aproape 40 de ani dupã convertirea lui Nicky Cruz (despre care aþi citit
probabil în cartea lui David Wilkerson, Crucea ºi pumnalul) ºi fondarea organizaþiei Teen Challange [Provocarea Adolescenþei], vestea bunã a lui Isus
Hristos încã îi mântuieºte pe membrii bandelor de tineri de pe tot cuprinsul
Americii!
Plinã de speranþã pentru cei ce sunt dependenþi de droguri ºi alcool, cartea
Crucea înc@ este mai tare decât pumnalul oferã rãspunsuri pentru „Rãzboiul
drogurilor“—ºi provoacã Biserica sã ducã Evanghelia la „generaþia pumnalului“!
Autorul, Don Wilkerson, cofondator al organizaþiei Provocarea Adolescenþei împreunã cu fratele sãu David, ne vorbeºte despre lucrarea care continuã ºi astãzi în mod miraculos în
mijlocul bandelor de tineri. Din Los Angeles pânã în New York, el actualizeazã povestirea miraculoasã cu
rapoarte ºi mãrturii oculare prezente. Cu cea mai mare „ratã de vindecare“ demonstratã a celor dependenþi
de droguri ºi alcool dintre toate programele din domeniu, prin centrele sale din întreaga lume, Provocarea
Adolescenþei îi ajutã pe tinerii care au probleme.
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ÎN CURÂND

LA

LIFE

PUBLISHERS

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.

Duhul ne ajutã sã ne rugãm: O teologie biblicã a
rugãciunii de Robert L. Brandt ºi Zenas J. Bicket. Rugãciune.
Comuniune cu Dumnezeu. Acest studiu este destinat pentru
credincioºii plini de Duhul Sfânt, care doresc sã vadã puterea rugãciunii
prezentã în mod miraculos în propriile lor vieþi. Examinând dovada clarã
a eficienþei rugãciunii în Biblie, acest studiu cuprinzãtor aratã cã aceeaºi
putere este disponibilã ºi astãzi.
Brandt ºi Bicket includ în cartea lor ºi câteva anexe care examineazã
experienþa contemporanã a rãzboiului spiritual în rugãciune, aplicaþii
privind unitatea în rugãciune ºi mãrturii ale rugãciunilor ascultate.

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\[.

În cartea sa, DESTINUL NOSTRU:
Înv•ñ•turi biblice despre lucrurile de pe urm•,
Stanley M. Horton vorbeåte 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 copii 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•!

AFGANISTAN,
LACRIMILE MELE
de David Leatherberry
=i Bob Abbott
Dac[ v[ întreba\i ce
înseamn[ a-I fi cu adev[rat dedicat lui Dumnezeu, citi\i aceast[ carte.
În ea ve\i afla r[spunsul.
David =i Julie, so\ia sa,
urmeaz[ chemarea lui
Dumnezeu merg`nd <în
valea umbrelor mor\ii>,
pun`ndu-=i literalmente via\a în pericol pentru
Dumnezeu. În acest caz, <valea> este Afganistanul în
timpul ocupa\iei ruse=ti. Ei sunt acolo pentru c[
iubesc poporul afgan =i sunt gata s[ fac[ orice pentru
a ar[ta altora dragostea lui Hristos.

Ce d putere
unei familii?
”O viañ de familie eficient nu este întâmpltoare;
aceasta este rezultatul
voinñei deliberate, al determinrii åi al practicii. Nu
cunosc vreo latur a vieñii
care s poat oferi o mai
bun companie într-o
lume a singurtñii, sau
sentimente de siguranñ åi
scop mai profunde în
vreme de haos, decât
legturile strânse din cadrul unei familii puternice.“
Este într-adevr posibil s te bucuri de o viañ de familie cald åi minunat, dac åtii cum s urmreåti aceasta.
Cele 14 capitole pline de viañ ale crñii lui Charles R.
Swindoll, Familia puternic•, v ofer sugestii pentru a v
umple cminul de iubire, veselie åi respect reciproc . . .
precum åi de o comoar de amintiri nepreñuite.
Înc[ o dat[ pana lui Gene
Edwards a conceput cu
m[iestrie o istorisire
profund mi=c[toare.
PRIZONIERUL DIN CELULA A
TREIA este o carte de consolare pentru cei prin=i ]n circumstan\ele de ne]n\eles
ale vie\ii, o carte ce con\ine
drama de neuitat de neuitat a lui Ioan Botez[torul.

UN PAS MAI DEPARTE
de Joni Eareckson Tada =i
Steve Estes
Pentru to\i cei care au
citit autobiografia lui Joni
Eareckson, cartea Joni, =i
nu numai, aceast[ nou[
carte este a=teptat[ de
mult timp. Av`nd în
vedere titlul extrem de
sugestiv =i faptul c[ Joni
este foarte cunoscut[ cititorilor rom`ni, aceast[
carte aproape c[ nu mai are nevoie de prezentare.
P[r\ile principale ale c[r\ii sunt urm[toarele: Pun`nd
împreun[ piesele mozaicului suferin\ei, În timp ce
lucr[m la mozaic, Vindecarea: o pies[ a mozaicului,
C`nd piesele nu par s[ se potriveasc[ =i C`nd toate se
potrivesc!
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.

PASIUNE PENTRU ISUS,
de Mike Bickle
Dup[ citirea acestei c[r\i
ve\i avea o dorin\[ mai
mare de a-L cunoa=te =i
iubi pe Isus Hristos ca
M`ntuitor =i Domn al
vie\ii dumneavoastr[.

MIKE BICKLE

Toate c[r\ile noastre
le pute\i comanda la adresa:
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(094) 624236, Fax (059) 447180
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Ce s ã f aci c ând v ine t rezirea s piritualã
de Charles E. Hackett
În cei 22 de ani în care am lucrat ca pastor în Lafayette, Indiana, am experimentat
douã treziri spirituale. Fiecare a durat aproximativ 5 ani. Aceste treziri au venit cu
un preþ pe care n-am fost gata sã-l plãtesc: au adus în bisericã oameni de care nu
mi-a plãcut, ºi au cauzat probleme pe care nu le-am putut rezolva. Rezultatele pe
termen lung au fost minunate, dar n-au fost lipsite de durere.
Trezirea spiritualã nu este fãrã probleme, dar este mai bunã decât alternativa.
Iatã câteva sugestii care te pot ajuta sã faci faþã rezultatelor trezirii spirituale—
a trezirii care vine cu siguranþã:
1. Continuã sã faci lucrurile care au declanºat trezirea. Înflãcãreazã focul.
Smereºte-te. Dezvoltã-þi o inimã de slujitor. De obicei, trezirea aduce cu sine
un spirit al dãrniciei; totuºi, nu te îndrãgosti de bani, ci menþine-þi un spirit de
sacrificiu. Satan va încerca sã foloseascã rezultatele trezirii pentru a te abate
de pe cale. Cautã noi ocazii pentru rugãciune ºi post. Rãmâi concentrat asupra
evanghelizãrii. Dezvoltã-þi o atitudine de acceptare a oricãrei persoane pe care
o foloseºte Dumnezeu în trezire, ºi slujeºte-i cu dragoste pe toþi oamenii,
indiferent de culoare ºi de condiþia lor socialã.
2. Instruieºte-i pe noii convertiþi în Cuvântul lui Dumnezeu ºi ucenicizeazã-i.
Aceasta este o muncã grea ºi necesitã rãbdare ºi o bunã planificare. Dintre
metodele cele mai bune sunt clasele de ºcoalã duminicalã ºi grupurile mici de
studiu. Dacã nu se face aceastã lucrare, rãspunsul emoþional la lucrarea Duhului
lui Dumnezeu nu va avea prea mare valoare. Trezirea spiritualã lipsitã de grija
pentru noii convertiþi va produce o stare de dezamãgire în bisericã, deoarece
puþini oameni vor fi adãugaþi bisericii.
3. Instruieºte ºi dezvoltã lucrãtori dintre membrii bisericii. Isus ne-a dat un exemplu
alegând doisprezece bãrbaþi care nu promiteau prea mult, însã investind o mare
parte din timpul Sãu în vieþile lor, El a schimbat lumea prin intermediul a
unsprezece dintre ei. Voia lui Dumnezeu nu este ca pastorul sã alerge înnebunit
încoace ºi încolo, încercând sã se ocupe de toate detaliile lucrãrii, în timp ce
membrii bisericii sã fie doar spectatori. Dezvoltarea unei biserici mari ºi sãnãtoase nu este determinatã de mulþimea lucrãrilor pe care le poate face pãstorul,
ci de cât de mult îi poate el instrui pe alþii sã lucreze.
4. Îngrijeºte-te constant de structura bisericii tale. Nu poþi pãstori o bisericã de 500
de membri având aceeaºi structurã ca ºi când biserica avea numai 200. Am
descoperit cã structura bisericii trebuie modificatã ori de câte ori numãrul membrilor creºte cu 75-100 de credincioºi. Din nefericire, unii conducãtori de biserici
considerã structura bisericii identicã cu doctrina biblicã ºi nu permit schimbãri.
Aceastã atitudine nu poate fi ignoratã, ci trebuie abordatã, rezultatele fiind de
obicei pierderea unor membri vechi ai bisericii. Chiar dacã este dureroasã,
aceasta este uneori o consecinþã a trezirii spirituale.
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Relatãri pline de inspiraþie din marile treziri spirituale din trecut constiruie temelia pentru
învãþãtura privitoare la rugãciunea pentru trezire ºi suveranitatea lui Dumnezeu.
Fãrã rugãciune nu existã trezire. Multã rugãciune aduce mari binecuvântãri.
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Pastorii [pãstorii] sunt darul lui Dumnezeu pentru Bisericã având rolul de modele,
protectori ºi cei care se îngrijesc de turmã. Ei sunt responsabili pentru învãþãtura sãnãtoasã,
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Trezirea spiritualã vine indiferent dacã suntem pregãtiþi pentru ea sau nu.
Rugãciunea mea este ca noi sã ne dovedim a fi slujitori credincioºi, care sã
pãstrãm roadele acesteia.
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