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Î

nchinare ºi laudã

nchinarea este o mãrturie puternicã pentru cei necredincioºi dacã prezenþa lui Dumnezeu este

Î

simþitã ºi dacã mesajul poate fi înþeles. În Faptele Apostolilor 2, în ziua de Rusalii, prezenþa lui
Dumnezeu a fost atât de puternicã în serviciul de închinare a ucenicilor încât a atras atenþia

necredincioºilor din întreaga cetate. Fapte 2:6 spune cã «. . .mulþimea s-a adunat». ªtim cã trebuie
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În timp ce ne pregãtim pentru seceriºul zilelor de pe urmã,
ne va fi de mare folos sã aruncãm o privire asupra dinamicii
ºi rolului muzicii în biserica penticostalã.

sã fi fost o mare mulþime pentru cã 3.000 de oameni au fost mântuiþi în acea zi.
De ce s-au convertit acei 3.000 de oameni? Pentru cã au simþit prezenþa lui Dumnezeu ºi au înþe-
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les mesajul. Aceste douã elemente sunt esenþiale pentru ca închinarea sã fie o mãrturie. În primul
rând, prezenþa lui Dumnezeu trebuie sã fie simþitã în timpul serviciului. Mai mulþi oameni sunt
câºtigaþi pentru Hristos pentru cã simt prezenþa lui Dumnezeu decât datoritã tuturor argumentelor
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iubeascã pe Dumnezeu ºi sã I se închine.

noastre apologetice combinate. Puþini oameni sunt câºtigaþi pentru Hristos pe baza unor temeiuri pur
intelectuale sau poate chiar nici unul. Prezenþa simþitã a lui Dumnezeu este cea care topeºte inimi ºi
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O prezentare concisã a vieþii ºi lucrãrii celui despre care
Martyn Lloyd-Jones a spus: „Prezenþa Duhului Sfânt este
mai proeminentã în scrierile lui Edwards decât la oricare
alt puritan“.

dãrâmã bariere intelectuale.
În acelaºi timp ºi închinarea ºi mesajul trebuie sã poatã fi înþelese. La Rusalii, Duhul Sfânt a tradus
în mod miraculos mesajul în cuvinte pe care toþi cei prezenþi le-au înþeles. Mulþimea de necredincioºi
a spus: «îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate pe care le-a fãcut Dumnezeu!» (Fapte
2:11; NCV, sublinierea ne aparþine). Aceastã abilitate de a înþelege i-a fãcut sã se converteascã. Chiar
dacã prezenþa lui Dumnezeu a fost evidentã în cadrul serviciului, ei nu ar fi ºtiut ce sã facã dacã n-ar
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fi înþeles mesajul.
Existã o strânsã legãturã între închinare ºi evanghelizare. Scopul evanghelizãrii este sã producã
închinãtori ai lui Dumnezeu. Biblia ne spune cã «astfel de închinãtori doreºte ºi Tatãl» (Ioan 4:23).“
Citat din cartea Biserica - o pasiune, o viziune, de Rick Warren,
publicatã de Editura Life Publishers International
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Editorial

Câteva gânduri
despre închinare

onducãtorii creºtini se confruntã continuu cu
obligaþii ºi cerinþe care pot duce la diferite
niveluri de stres. Cum trebuie sã abordãm cerinþele zilnice ale slujirii, familiei, finanþelor ºi relaþiilor? Existã atât de multe lucruri care ne distrag
atenþia încât ne este greu sã gãsim timp „sã stãm
la picioarele Mântuitorului ºi sã ne bucurãm de
pãrtãºia Lui“ (Luca 10:39).

C

În ce mã priveºte, am descoperit cã a petrece timp
cu Dumnezeu în rugãciune ºi închinare este una
dintre cele mai eficiente cãi de a-mi înnoi vitalitatea spiritualã. Deseori când auzim cuvântul
închinare ne gândim la o activitate pe care o
facem ca bisericã într-un serviciu public. Cu toate
acestea, eu cred cã Dumnezeu îi cheamã pe pãstori ºi pe lucrãtorii creºtini sã-ºi dezvolte un mod
de viaþã personal de adorare ºi laudã pentru
Domnul Isus Hristos. Gândiþi-vã numai la beneficiile unei vieþi de închinare.
Închinarea purificã inima. Este dificil sã participãm la o închinare biblicã adevãratã dacã în viaþa
noastrã existã vreun pãcat nemãrturisit sau avem
un duh rãzvrãtit. În timp ce ne închinãm Regelui
regilor, Duhul Sfânt ne aduce aminte de pãcatul
nostru pentru ca sã-l mãrturisim ºi sã ne pocãim
de el.
Închinarea amplificã puterea ºi prezenþa Dumnezeului celui Atotputernic. Deseori în lucrare,
sarcinile ºi îngrijorãrile pe care le purtãm ne
ocupã gândurile ºi timpul. Când începem fiecare
zi cu un timp de închinare, devenim mai

conºtienþi de puterea Sa extraordinarã de a interveni. Pentru Domnul nimic nu este prea dificil ºi
El nu ne va pãrãsi niciodatã.
Închinarea ne oferã perspectiva lui Dumnezeu
asupra oricãrei probleme. Dumnezeu are controlul ultim asupra oricãrei situaþii. El ne va
cãlãuzi ºi ne va da înþelepciune când Îi cerem ajutorul. El este Pãstorul cel Bun. Deseori când ne
închinãm în duh ºi în adevãr El ne aratã rãspunsul la o nevoie specificã.
Închinarea permite ca pacea lui Dumnezeu sã ne
inunde inimile. Siguranþa cã „toate lucrurile sã
lucreze spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu“
chiar dacã s-ar putea sã nu înþelegem în totalitate
procesul prin care trecem dã pace inimii noastre.
Este posibil ca acesta sã fie cel mai mare beneficiu al închinãrii pentru conducãtorul creºtin.
De asemenea, adevãrata închinare înseamnã
sã mulþumim lui Dumnezeu pentru cine este El.
Cu cât ne închinãm mai mult lui Hristos cu atât Îl
vom iubi mai mult ºi vom cãuta mai mult voia Sa.
Ce îþi spune Dumnezeu în timp ce citeºti aceste
rânduri? Cât timp a trecut de când nu ai petrecut
timp singur cu Domnul închinându-te ºi cântându-I laude. Existã victorie în laudã! Cred cã acest
numãr important al Resurselor spirituale având
ca temã închinarea va fi o mare binecuvântare
pentru tine ºi lucrarea ta.
Bill L. Williams
Responsabil LIFE Publishers
în Europa de Est
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Muzica

penticostalã
ºi pãstorul
În timp ce ne pregãtim pentru seceriºul
zilelor de pe urmã, ne va fi de mare folos
sã aruncãm o privire asupra dinamicii
ºi rolului muzicii în biserica penticostalã.
D E

C H A R L E S

r fi dificil sã accentuãm prea mult importanþa
muzicii în viaþa bisericii. Prin natura ei, muzica atinge sufletul ºi are o influenþã inerentã ºi
puternicã pentru bine sau rãu. Scriptura prezintã muzica drept un instrument de laudã ºi

A

T .

C R A B T R E E

închinare înaintea lui Dumnezeu. Oricum, acest dar
extraordinar poate fi folosit greºit ºi poate fi transformat în una dintre uneltele Satanei. Cu alte
cuvinte, muzica este o forþã spiritualã ºi trebuie
privitã ºi folositã ca atare.
RESURSE SPIRITUALE
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În aceastã vreme Biserica începe
sã experimenteze cea mai mare
trezire spiritualã din istorie. În
timp ce ne pregãtim sã culegem
roadele zilelor de pe urmã, ne va
fi de mare folos sã aruncãm o
privire asupra dinamicii ºi rolului
muzicii în biserica penticostalã.
MUZICA COMUNICÃ
ATÂT MESAJELE VERBALE
CÂT ªI NONVERBALE
Versurile unui cântãri sunt vitale
pentru cã oamenii le memoreazã
dupã un timp. Acestea nu numai
cã vor fi repetate, dar vor continua
sã influenþeze viaþa spiritualã
atâta timp cât cântarea este cântatã. Mari adevãruri teologice pot
fi învãþate prin imnuri ºi coruri,
dar ºi doctrine false ºi compromise pot fi comunicate prin muzica religioasã greºitã.
Pãstorul trebuie sã se întrebe
tot timpul: „Ce transmit muzicienii credincioºilor noºtri dincolo
de cuvinte?“ Cuvintele pot fi adevãrate, dar limbajul trupului sãu,
duhul poate fi amãgitor. Muzicienii trimit mesaje greºite când:
- prezentarea devine un lucru în
sine mai degrabã decât o laudã la
adresa lui Dumnezeu;
- nu au nici o ungere din partea
Duhului ºi au eºuat în a-ºi pregãti
inimile pentru lucrare;
- cei care conduc adunarea sunt
apatici ºi slab pregãtiþi.
Ca pãstor, eºti liderul executiv
al închinãrii ºi preotul muzicii.
Trebuie sã-þi iei în serios responsabilitatea în ce priveºte muzica.
Mai mult, trebuie sã ºtii ce este
bine pentru credincioºii bisericii
ºi sã cunoºti direcþia spiritualã pe
care muzica trebuie sã o ia pentru
lauda lui Dumnezeu.
Cum trebuie sã îþi asumi rolul
de lider în muzicã; ce direcþii trebuie sã urmezi pentru a proteja
biserica, chiar dacã încã permiþi
muzicienilor sã se exprime cu
bucurie ºi libertate?
2
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PATRU CHEI PENTRU A
MENÞINE EFICACE O
SLUJIRE MUZICALÃ
Cultura
Câteodatã unii pãstori de succes
preiau o nouã adunare ºi se
lovesc de necazuri chiar din
prima zi. Pur ºi simplu nu se pot
adapta. În acelaºi fel, alþii acceptã un pãstor nou ºi încep sã facã
schimbãri radicale care duc la
haos ºi diviziune. Cei mai mulþi
dintre slujitorii implicaþi sunt sinceri ºi capabili, dar nu înþeleg
sufletul sau cultura sau biserica.
Cuvântul „culturã“ înseamnã
totalitatea modelelor de comportament uman îngemãnate în
gândire, vorbire ºi muzicã. Este
tradiþia distinctã ºi credinþa
obiºnuitã specifice unui grup
anume.
Biserica nou testamentalã a
fost sensibilã la diversele culturi
din cadrul bisericii. În probleme
de mântuire, apostolii au fost
neschimbaþi. Dar când a venit
vorba de caracteristici standardizate care nu erau în conflict cu
Cuvântul lui Dumnezeu, ei au
arãtat o nemaipomenitã flexibilitate ºi deschidere.
Când tãierea împrejur a devenit o problemã ce afecta mântuirea (Fapte 15), Pavel a fost de
neclintit. A refuzat sã cedeze presiunii liderilor iudei. El nu a permis unei tradiþii sã schimbe
mesajul harului.
Când tãierea împrejur nu mai
era o problemã de salvare, ci era
doar culturalã (Fapte 16), Pavel
l-a rugat pe Timotei sã fie tãiat
împrejur pentru ca predicarea
Evangheliei sã nu fie împiedicatã.
În acel context, Pavel nu a compromis Evanghelia, ci s-a conformat culturii pentru a îndepãrta o
barierã din calea Cuvântului.
Fiecare bisericã are cultura ei
proprie ºi unicã. Cei care nu se pot
adapta ºi nu sunt de acord cu ea
sunt punctul de pornire a diviziu-

nii. De cele mai multe ori când
muzica supãrã, nu este o problemã de bine sau rãu, spiritual sau
nespiritual, ci este o problemã de
neasemãnare cu adunarea.
Echilibrul
Este acceptabil sã introducem
muzica nouã sau adaptãri ale
muzicii vechi în viaþa spiritualã a
bisericii. Chiar Biblia ne încurajeazã sã cântãm Domnului o
cântare nouã (Psalmul 96:1), însã
ea nu spune: „Nu cântaþi Domnului cântãri vechi“. Cartea Psalmilor este un fel de carte de
imnuri care se vrea folositã
mereu. Cheia este echilibrul.
Biblia spune cã o persoanã
înþeleaptã, care este instruitã în
Împãrãþia cerurilor „este ca un
gospodar care scoate din vistieria
lui lucruri noi ºi lucruri vechi“
(Matei 13:52). Aplicarea acestui
adevãr biblic este de la sine înþeleasã. Un muzician înþelept, care
se ocupã de muzicã în bisericã va
face ca atât cântãrile noi cât ºi
vechi sã fie ca o bogãþie adusã în
faþa bisericii.
Muzica nu ar trebui sã fie doar
pentru o parte a bisericii. Muzica
spiritualã are multe expresii. Un
pãstor înþelept se va asigura cã
existã un echilibru în muzica
unsã – mai rapidã, mai lentã,
tradiþionalã, contemporanã, ceremonialã
ºi
neceremonialã.
Dumnezeu este un Dumnezeu al
varietãþii ºi primeºte lauda
printr-o varietate de expresii.
Ungerea
Muzica joacã un rol important în
trezirea spiritualã. Aceastã trezire
a zilelor de pe urmã nu este o
excepþie. Pentru cã Dumnezeu Îºi
revarsã Duhul Sãu, singura muzicã eficientã va fi cea care are
ungerea lui Dumnezeu.
Multe coruri ºi muzicieni
individuali care nu au ungerea
Duhului Sfânt ar face bine sã

anuleze repetiþiile pentru o lunã ºi
sã se uneascã în post ºi rugãciune. Un cor care cântã „Mãreþul
har“ în unitate sub ungerea
Duhului va fi mult mai eficace
decât un aranjament super
orchestrat cântat cu abilitãþi proprii ºi din mândrie.
Pãstorul are responsabilitatea
de a modela o slujire penticostalã. El trebuie sã stea în
ascultare de Duhul ºi sã se concentreze asupra formãrii unor
oameni spirituali prin muzicã.
Scopul nu este spectacolul sau
oportunitatea de a scoate în evidenþã abilitãþile muzicale ale
cuiva. Scopul este de a-L lãuda
pe Domnul în duh ºi în adevãr.
Putem avea ºi ungerea ºi abilitatea de a cântã bine, dar prioritatea trebuie sã fie ungerea lui
Dumnezeu. Existã o tendinþã
printre oamenii talentaþi de a
depinde de abilitatea lor pentru a
face ceea ce numai Dumnezeu
poate face. Predicatorii, învãþãtorii, administratorii ºi vorbitorii
sunt uºor atraºi în aceeaºi cursã,
dar adevãrul este de netãgãduit –
fãrã puterea lui Dumnezeu, nu
putem face nimic trainic sau valoros din punct de vedere spiritual.

calitate. Suntem chemaþi sã
studiem mereu ºi sã luptãm pentru desãvârºire. Ni se cere sã cântãm desãvârºit înaintea Domnului. Dumnezeu foloseºte unelte
disciplinate. Dincolo de abilitãþile
tehnice ºi talentul muzical, cei
care conduc muzica penticostalã
trebuie sã exceleze în duh ºi sã
înveþe sã se lase cãlãuziþi de
Duhul Sfânt. Trebuie sã înveþe sã
curgã o datã cu Duhul.
Nevoia de calitate nu poate fi
accentuatã prea mult. Muzica este
mediul în care se reveleazã atitudinea ºi duhul aproape instantaneu. Pãstorul ºi muzicienii trebuie sã fie în armonie spiritualã,
sau nici o fãrâmã de practicã sau
abilitate nu va fi în stare sã ne
þinã departe de discordie. Este o
mare bucurie ºi libertate când toþi
cei din conducere sunt într-un singur duh.
În închinarea penticostalã,
când Duhul lui Dumnezeu începe
sã lucreze printr-un imn sau un
cor, liderul înþelept va distinge
atingerea lui Dumnezeu ºi va continua sã foloseascã acea cântare
pentru a edifica Trupul ºi a-L
lãuda pe Domnul. În momentele
acelea, liderul trebuie sã punã
deoparte muzica planificatã ºi sã
Calitatea
lase
Duhul
Domnului
sã
Calitatea nu este în conflict cu foloseascã un cântec sau cântece
ungerea. Duhul Domnului cere cu aceeaºi temã. În cazul în care
nu se
lucreazã
cu
muziPastorul Petricã ºtia cum
cieni
sã încheie o predicã cu
extraordiun bang!
nari, este
foarte
greu sã
schimbi
gama ºi
sã laºi
Duhul sã
curgã.
Atât pãstorul cât
ºi
liderul
„ªi, în concluzie...“

de închinare trebuie sã fie
deschiºi la atingerea Duhului
Sfânt dincolo de programul stabilit. Trebuie sã fie flexibili. Un
lider muzical plin de Duhul Sfânt
va simþi credinþa pentru mântuire
sau vindecare ºi va cere un
rãspuns.
Calitatea în pregãtire ºi practicã este o necesitate absolutã
pentru ca muzica sã fie o sursã
consistentã de edificare ºi binecuvântare. Muzicienii trebuie sã
cunoascã bine muzica pentru a
conduce cu autoritate. Nimic nu
rãneºte duhul ca un lider muzical
nepregãtit, care nu cunoaºte
cântarea, sau un cor nepregãtit
care nu cunoaºte aranjamentul
muzical, sau un solist care
falseazã. Duhul Sfânt nu alege sã
ungã lenea sau lipsa de pregãtire.
Când învaþã o cântare nouã,
liderul nu numai cã trebuie sã ºtie
muzica bine, dar trebuie sã se
asigure cã cei care acompaniazã ºi
toþi muzicienii sunt familiarizaþi
cu ea. O cântare nouã trebuie
repetatã în aºa fel încât adunarea
sã prindã cât mai uºor spiritul
cântãrii. De asemenea, trebuie sã
se aibã în vedere alegerea noilor
cântãri, care sã nu fie doar excelente din punct de vedere liric, dar
ºi excelente din punct de vedere
muzical. Unele cântãri transmit
un mesaj extraordinar, dar nu au
o melodie. Acestea nu ar trebui
cântate, ci recitate.
Toatã muzica adusã lui Dumnezeu trebuie pregãtitã ºi prezentatã cât mai bine posibil. Scopul
muzicii este slujirea lui Dumnezeu, a bisericii ºi a lumii prin
puterea Duhului Sfânt. _
Charles T.
Crabtree este
superintendent
general asistent
al Assemblies of
God, Springfield,
Missouri, SUA.
RESURSE SPIRITUALE
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xprimarea salvãrii noastre prin
mãrturie ºi cântare a fost semnul
distinctiv al Bisericii Domnului
Isus Hristos. Când psalmistul a
spus: „Aºa sã zicã cei rãscumpãraþi de Domnul“ (107:2), el
identifica una dintre caracteristicile celor care L-au gãsit pe
Domnul ca Salvator al lor. Inima
eliberatã de pãcat prin sângele lui Isus
Hristos poate spune împreunã cu
psalmistul: „Voi cânta Domnului cât voi
trãi, voi cânta laude Domnului cât voi fi“
(Psalmul 104:33).
Cântarea a devenit o parte importantã
a închinãrii din biserica de azi, dar în
unele locuri a ajuns ceva comercial, ceva
ce nu a fost cunoscut în secolele trecute.
Este important ca trupul lui Hristos sã
þinã aceastã parte a închinãrii în limitele
scopului pentru care a fost creatã ºi sã nu
i se permitã sã devinã un instrument al
carnalitãþii care sã ne conducã la practici
nescripturale.
Existã câteva principii biblice pentru
cântare ºi muzicã, care trebuie respectate
pentru a ne asigura cã închinarea ajutã
biserica sã-ºi împlineascã scopul pentru
care existã. Aceste principii includ concepte

E

biþe, chimvale ºi instrumentele muzicale
pe care David le-a fãcut pentru Domnul)
s-au unit „într-un glas ca sã mãreascã ºi
sã laude pe Domnul“.
Aceastã unire a cântãreþilor ºi muzicienilor cu adunarea a produs un sunet al
unitãþii care este plãcut Domnului. Acesta
este scopul cântãrilor ºi muzicii într-un
serviciu de închinare. Unitatea aceasta
este ceea ce cartea Faptele Apostolilor
numeºte „într-un singur gând“ (2:1) ºi
este vitalã pentru prezenþa Domnului în
serviciile noastre.
Cântarea corului ºi a orchestrei trebuie
sã se îmbine cu vocile adunãrii aºa încât
lauda cu o singurã inimã ºi un singur
cuget sã ajungã la Domnul nostru. Aceste
grupuri nu sunt cântãreþi izolaþi; scopul
corului ºi al orchestrei este de a crea o
atmosferã de închinare care sã ducã biserica în prezenþa lui Dumnezeu. Cântarea
ºi muzica din bisericã nu este un spectacol dat de cãtre niºte cântãreþi pentru un
public spectator. Aceastã atitudine nu va
produce închinarea spiritualã care sã aibã
ca rezultat o recoltã spiritualã.
PROFUNZIMEA
Cântarea ºi muzica pot deveni închinare
numai când trec dincolo de nivelul superficial al emoþiilor ºi manifestãrilor fizice.

Existã
câteva
principii
biblice
pentru
cântare
ºi muzicã,
care trebuie
respectate
pentru a ne
asigura cã
închinarea
ajutã biserica
sã-ºi împlineascã scopul
pentru care
existã.

d DOMNULUI
ca: unitatea, profunzimea, echilibrul, doctrina ºi spiritul.

UNITATEA
Unitatea este un adevãr central exprimat
în 2 Cronici 5:13, în timpul dedicãrii
primului templu al lui Israel. Aici ni se
spune cã muzicienii ºi cântãreþii (trâm-

Deºi emoþiile ºi manifestãrile fizice pot fi
punctul de plecare pentru închinare,
totuºi nu ne putem aºtepta ca aceasta sã
ajungã la omul dinlãuntru dacã rãmâne
la acest nivel. Reînnoirea minþii, modelarea voinþei, transformarea duhului trebuie sã ajungã la nivelul în care „un val
cheamã un alt val“ (Psalmul 42:7) – pro-
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Fie ca
Biserica
sã-L caute pe
Dumnezeu
pentru
prezenþa Lui
atotputernicã,
dar ºi
sã cânte
cântãri
prin care
sã invitãm
prezenþa
Duhului
Sfânt în
mijlocul
nostru.
Dacã Îl
vom înãlþa
pe Mielul lui
Dumnezeu
prin cântare,
Porumbelul
Duhului
Sfânt
va veni.
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funzimea lui Dumnezeu atinge profunzimea din om.
În Efeseni 5:19 apostolul Pavel
vorbeºte despre „psalmii ºi imnurile ºi
cântãrile duhovniceºti“ pe care biserica le
folosea în închinarea ei. Este evident din
aceste titluri cã biserica mãsura profunzimea muzicii ºi cântãrii mai degrabã decât
popularitatea, noutatea sau aranjamentul
muzical ale acestora. Apoi iarãºi, în 1 Corinteni 14:15, apostolul ne reaminteºte cã
existã un nivel de cântare „cu mintea“ ºi
altul mai profund, „cu duhul“.
Închinarea penticostalã este adevãrata
formã de închinare „în duh ºi în adevãr“
(Ioan 4:23) ºi avem nevoie ca muzicienii
ºi cântãreþii noºtri sã ne ajute sã atingem
acea profunzime a închinãrii biblice în
care aceasta devine o jertfã duhovniceascã „plãcutã lui Dumnezeu, prin Isus
Hristos“ (1 Petru 2:5).
ECHILIBRUL
În 1 Corinteni 14 apostolul Pavel ne-a
învãþat cã existã niºte ingrediente spirituale care formeazã o adevãratã slujbã
penticostalã. Învãþãm cã fiecare ingredient are locul sãu ºi nu se poate folosi în
locul sau în timpul altor componente ale
închinãrii. De exemplu, vorbirea în limbi
ºi interpretarea lor au un loc în închinare,
dar nu trebuie sã consume majoritatea
timpului. Acestea sunt limitate la douã
sau trei pentru un echilibru în serviciul de
închinare ºi pentru a face loc tuturor

exprimãrilor vitale pe care Domnul le-a
avut în vedere.
Dacã muzica ºi cântarea consumã atât
de mult din timpul închinãrii încât nu
mai rãmâne timp adecvat pentru rugãciune, prezentarea Cuvântului sau pentru
chemarea oamenilor în faþã pentru a-L
cãuta pe Dumnezeu, atunci nu mai existã
echilibru. Închinarea implicã mai mult
decât muzicã ºi cântare.
Lipsa unui echilibru în Bisericã va crea
subnutriþie spiritualã din cauza lipsei
predicãrii ºi învãþãrii din Scripturi. Biserica penticostalã este o bisericã echilibratã.
DOCTRINA
Mult mai important decât cântãrile pe
care le cântãm este conþinutul a ceea ce
cântãm. Cineva m-a întrebat : „Cum poate
fi greºitã o cântare ce conþine cuvinte din
Scripturã?“. Desigur, rãspunsul este cã nu
poþi sã greºeºti cu Biblia. Totuºi, Scripturile pot fi folosite greºit când motivul
folosirii lor este doar profitul. Marile
afaceri cu casete, CD-uri ºi drepturi de
autor fac din Casa lui Dumnezeu o casã
de afaceri.
Ceea ce lipseºte multor coruri ºi cântãri sunt multe adevãruri doctrinare care
sunt specifice bisericilor penticostale. În
prezent folosirea Scripturii a fost limitatã
foarte mult la subiecte de mulþumire
adresatã lui Dumnezeu. Multe coruri au
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„Nu mi-am
dat seama
cât de gravã
era problema
schimbãrii
pastorului la
noua mea
bisericã pânã
când am
organizat
o masã
aniversarã
la sfârºitul
primei mele
sãptãmâni.“

Închinarea pe care
nu o vede nimeni
D e

T

u ai scos laude din gura pruncilor ºi din gura celor ce sug“
(Matei 21:16; citat din Psalmul
8:2). Lauda prin muzicã ºi lauda ce
venea din gura copiilor la tronul
lui Dumnezeu, a fost rânduitã de
Dumnezeu.
În alte pasaje biblice existã
expresii precum: „Lãsaþi copilaºii
sã vinã la Mine,“ ºi: „dacã . . . nu
vã veþi face ca niºte copilaºi. . .“.
Domnul nostru i-a iubit pe
bebeluºi ºi pe copii. El a vãzut în ei
inocenþa ºi sinceritatea care adesea
le lipsesc adulþilor.
Când copiii sunt învãþaþi sã
laude pe Domnul, ei o fac fãrã sã

„

P a u l

L-a întrebat pe Dumnezeu: „De
ce, Doamne, din cele 100 de voci
de la cor ºi cele din bisericã, aud
doar o singurã voce?“
Domnul i-a rãspuns: „Singura
voce care ajunge la cer este cea
care vine din inimã. Orice altceva
se pierde pe drum“.
Slujitorul s-a uitat mai atent ºi
a vãzut cã singura voce care a
ajuns la cer era cea a unui bãieþel
– care nici nu era în cor – ce cânta
cu toatã inima, cu plãcere ºi sinceritate. Este important sã-i
învãþãm pe copii cã pot sã-L laude
ºi sã-L iubeascã pe Dumnezeu cu
toatã inima lor.

Corurile de copii sunt un mijloc excelent prin care
copiii pot fi învãþaþi nu doar muzicã, ci ºi modul în
care sã-L iubeascã pe Dumnezeu ºi sã I se închine.
se prefacã ºi cu deplinã încredere.
Minþile lor încã nu au ajuns sã fie
contaminate de mizeria acestei
lumi. Pentru ei este uºor sã-L laude
pe Dumnezeu cu inimile, sufletele
ºi minþile curate.
Un slujitor al Domnului dintr-o
bisericã modernã a avut un vis în
care s-a vãzut stând lângã tronul
lui Dumnezeu. În timp ce se uita
jos pe pãmânt a vãzut adunarea sa
ºi corul de 100 de persoane ce
cânta duminica în timpul de laudã
ºi închinare. Chiar dacã vedea
buzele celor ce cântau în cor ºi
biserica intrând în cântare, singurul sunet care ajungea la cer era cel
al unei singure voci.

LUCRAREA CORULUI
PE GRUPE DE VÂRSTÃ
Corurile de copii sunt un mijloc
excelent prin care copiii pot fi
învãþaþi nu doar muzicã, ci ºi
modul în care sã-L iubeascã pe
Dumnezeu ºi sã I se închine.
Aceasta îi pregãteºte pentru închinarea de la ºcoala duminicalã ºi
pentru serviciile de adulþi. Nu mã
refer doar la programele speciale
de Crãciun ºi de Paºti, ci la un timp
neîntrerupt de învãþãturã. Dacã
ºcoala voastrã duminicalã are
clase pe grupe de vârstã, puteþi
avea ºi un cor pe vârste. ªcoala
duminicalã a copiilor ºi programul
corurilor pe vârste pot lucra mânã

F e r r i n

în mânã pentru a-i echipa pe copii
cu iubire, laudã ºi închinare pentru
Dumnezeu, învãþându-i totodatã
bazele muzicii.
În 1989, Randy Quackenbush,
care este acum liderul de închinare
la James River Assembly of God
din Springfield, Missouri, m-a ajutat la departamentul de muzicã de
la Capital Christian Center, Sacramento, California. Una dintre
sarcinile lui Randy a fost sã dezvolte corul de copii pe vârste. Peste
500 de copii s-au înscris în acel an.
Scopul acestei lucrãri este sã-i
înveþe pe copii sã aibã o inimã pentru închinare, o dragoste pentru
muzicã ºi capacitatea de a fi buni
cântãreþi. Dupã 8 ani, 100 dintre
membrii corului de copii pe vârste
au devenit parte a corului de adolescenþi, iar alþii 100 dintre ei au
format corul de tineri. Toþi aceºtia
au crescut în acel cor de copii ºi
pentru ei a fost natural sã continue
sã cânte Domnului când au ajuns
mari. În prezent, cinci dintre ei
sunt studenþi la muzicã – mãrind
astfel la 9 numãrul total de credincioºi de la Capital Christian Center
care s-au specializat în muzicã.
Acum câþiva ani am aranjat 10
imnuri cunoscute ºi cântãri gospel
pentru un mare publicist. Proiectul
respectiv a inclus înregistrarea
acestor aranjamente de cãtre un
binecunoscut cor de bisericã din
Houston, Texas. Când am fost
anunþat cã aceste 10 aranjamente
au fost înregistrate de cãtre corul
respectiv în douã seri, fãrã sã fi
vãzut notele dinainte am fost
copleºit de mirare.
RESURSE SPIRITUALE
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Când l-am întrebat pe liderul
muzical despre acest lucru, rãspunsul lui a fost: „Paul, aproape
toþi membrii corului au crescut în
corul de copii ºi toþi sunt acum
cântãreþi foarte buni, care pot citi
orice aranjament muzical“. În acel
cor au fost demonstrate stabilitatea, muzicalitatea ºi dãruirea.
Ceea ce au învãþat în acei ani de
început, producea acum, dupã
mulþi ani, rezultate extraordinare.
În ce priveºte corul, muzicalitatea ºi devotamentul sunt desigur
importante. Totuºi stabilitatea a
fost demonstratã în ceva mult mai
important. Aceºti cântãreþi au
învãþat sã-L laude pe Dumnezeu
cu vocile lor ºi sã-L slujeascã din
toatã inima lor. Poate cã în timp ce
au înfruntat ispite ºi încercãri,
Duhul Domnului le-a adus în
inimi cuvintele învãþate cu ani în
urmã, pe când erau copii.

MATERIAL MUZICAL
PENTRU COPII
Aproape la orice societate creºtinã
existã o mare varietate de materiale pentru copii. Cãutaþi diverse
stiluri ºi subiecte, dar nu uitaþi sã
includeþi câteva melodii contemporane alãturi de alte imnuri ºi
cântãri mai vechi. Mai jos sunt
prezentate câteva sugestii pentru
cãutarea dumneavoastrã:
1. Cântãri contemporane de
mare succes aranjate pentru copii
ºi cântate de ei.
2. Muzicã de Crãciun care
foloseºte diferite personaje pentru
a relata întâmplãrile cunoscute.
3. Aranjamente proaspete ºi
noi ale unor cântãri vechi. Unele
includ relatãri despre cum au fost
scrise aceste cântãri.
4. Materiale care vor face
învãþarea muzicii mai plãcutã.
Adesea acestea includ jocuri care
sã uºureze procesul de învãþare.

5. Diferite piese bazate pe
povestiri biblice. Acestea vor încuraja implicarea adiþionalã în
drame ºi scenete.
Implicarea copiilor dumneavoastrã în serviciile divine, fie
muzical sau doar cu un cântec,
este o modalitate minunatã pentru
câºtigarea pentru Hristos a pãrinþilor necredincioºi ºi a membrilor
acestor familii. Când copiii spun
povestiri de Crãciun, dau viaþã
povestirilor Bibliei, participã la
misiuni, cântã muzicã creºtinã
contemporanã sau prezintã nemuritoarele cântãri vechi ale bisericii,
vieþile lor nu vor mai fi la fel ºi nici
ale celor din familiile lor.
Acest lucru insuflã în inimile
copiilor noºtri ºi nevoia ºi privilegiul de a-L lãuda pe Dumnezeu. Paul Ferrin este directorul Departamentului naþional de muzicã
din Springfield, Missouri, SUA.

COPII CARE EXPERIMENTEAZÃ ÎNCHINAREA
„Copiii nu pot sã se închine ºi nici sã experimenteze prezenþa lui Dumnezeu“. Deºi puþini sunt de acord cu aceastã afirmaþie în
principiu, mulþi sunt de acord cu ea în practicã. Ca pãstor, când v-a spus ultima oarã liderul corului de copii cã aceºtia au fost
atinºi cu adevãrat de cãtre Dumnezeu? Dacã nu vã puteþi aminti, iatã câteva cãi prin care acest lucru se poate întâmpla:
1. Recunoaºteþi cã, copiii pot sã-LL laude pe Dumnezeu ºi sã-II experimenteze prezenþa. Dumnezeu doreºte o relaþie intimã cu
toate fiinþele umane, indiferent de vârstã sau dezvoltare mintalã ori spiritualã. Isus a spus sã hrãnim nu numai oile Sale, ci ºi
mieluºeii Lui.
2. Permiteþi ca închinarea copiilor sã fie diferitã de cea a adulþilor. Una dintre cãile principale de învãþare a copiilor este timpul de joacã. Folosiþi activitãþile din timpul de joacã pentru a încuraja îndemânãrile specifice închinãrii cum sunt împãrtãºirea
lucrurilor pe care le au, arãtarea bunãtãþii, generozitatea – oferind o canã cu apã rece. De asemenea, lumea unui copil include
multã miºcare. Copiilor le place sã-L laude pe Domnul în timp ce îþi miºcã mâinile. În timp ce copiii participã activ la închinare,
noi îi pregãtim sã participe în mod activ, ca adulþi.
3. Împliniþi nevoile lor în închinare. Copiii înþeleg ºi rãspund la idei concrete. Cu cât un concept este mai abstract, cu atât
copilul se va raporta mai puþin la el. În loc sã spui: „Sã ne închinãm Domnului!“ mai bine spune: „Sã mulþumim fiecare pe rând
lui Dumnezeu pentru un lucru pe care l-a fãcut pentru noi“.
Copii au nevoie sã fie învãþaþi forme ºi expresii potrivite ale închinãrii. Fiþi modele de comportament pe care îl doriþi imitat.
La început nu te vor prea copia. Treptat înþelegerea lor va creºte pânã când acel comportament va deveni propria lor expresie.
Cheia este sã-i învãþaþi pe copii tot timpul. Nu aºteptaþi pânã când credeþi cã sunt pregãtiþi; lãsaþi asta în grija Duhului Sfânt.
4. Apreciaþi încercãrile lor. Spuneþi-le cã sunteþi mulþumiþi de ei ºi cã Dumnezeu este ºi El fericit. Subliniaþi importanþa închinãrii ca mod de viaþã, nu doar ca un eveniment. Când alegem sã ne închinãm, Dumnezeu este lãudat, iar noi suntem îmbogãþiþi.
În timpul închinãrii canalele de comunicare sunt cele mai deschise între Domnul ºi închinãtor.
Modelul ºi practica unei închinãri sãnãtoase dau cele mai bune rezultate dacã se începe devreme. Ca lideri spirituali, haideþi
sã-i învãþãm pe copiii noºtri sã se închine într-un mod activ.
John H. Morton este consultant de muzicã ºi închinare
a copiilor pentru Departamentul de muzicã al Assemblies of God, Springfield, Missouri, SUA.
8
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Biserica

o pasiune, o viziune
Creºterea ei fãrã compromiterea misiunii ºi a mesajului
de RICK WARREN
„Aceasta este cea mai bunã carte despre creºterea bisericii
pe care am vãzut-o pânã acum. Este biblicã, practicã ºi vizionarã; este
cristocentricã, se concentreazã asupra sãnãtãþii bisericii, îndepãrteazã miturile cu privire la creºterea
bisericii, oferã un ajutor real ºi un model scriptural pentru slujire. Fiecare pãstor ºi lider de bisericã
trebuie sã o citeascã – ºi spun asta despre puþine cãrþi.“
Lewis Drummond, profesor de evanghelism, Beeson Divinity School, Samford University
„Rick Warren a scris o carte pe care orice pãstor înþelept trebuie s-o citeascã de trei ori. Citiþi-o
repede, ca sã-i înþelegeþi strategia. Citiþi-o ºi meditaþi la ea, ca sã-i înþelegeþi principiile. Apoi citiþi-o
cu scopul de a pune în practicã principiile ei strategice.“
Haddon Robinson, profesor emerit de omileticã, Gordon-Conwell Seminary
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UN OM CARE ARDEA
PENTRU DUMNEZEU
În iulie 1741, Jonathan Edwards
a acceptat invitaþia de a predica
în oraºul vecin Enfield, Connecticut. Era apogeul perioadei
Marii Treziri (1740-1742), una
dintre cele mai însemnate
revãrsãri ale Duhului Sfânt din
istoria Americii. Focul lui
Dumnezeu „cãdea peste tot“. În
pofida faptului cã predica sa intitulatã „Pãcãtoºii în mâna unui
Dumnezeu mânios“, þinutã în
biserica sa, nu a avut rezultatele
la care se aºtepta, s-a simþit
cãlãuzit sã o foloseascã din nou
în Enfield.
Nu avea un mod impresionant
de-a se manifesta. Întotdeauna
îºi citea predicile cu voce monotonã, dar cu o mare putere de
convingere. Evita strigãtele ºi
gesturile teatrale. Scopul lui
Edwards era ca ascultãtorul sã
fie impresionat de puterea adevãrului ºi sã-ºi conºtientizeze
nevoia disperatã de Dumnezeu.
Nimic din stilul sau prezentarea sa nu poate explica ceea ce
s-a întâmplat în acea zi în
Enfield. Un martor ocular,
Stephan Williams, a scris în jurnalul sãu: „Am mers la Enfield
unde l-am întâlnit pe stimatul
domn Edwards din Northampton, care, predicând din Deuteronom 32:35, a avut cel mai
bun mesaj de trezire spiritualã.
Înainte ca predica sã se sfârºeascã, jalea ºi plânsul au umplut
Casa de rugãciune: «Ce trebuie sã
fac pentru a fi salvat?», «Vai de
10
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mine, o sã merg în iad!», «Ce sã
fac pentru Hristos?»,…ºi aºa mai
departe. Din aceastã cauzã predicatorul a trebuit sã se opreascã
din vorbire. Da, strigatele ºi
plânsetele erau atât de copleºitoare de parcã te strãpungeau.“
Williams a notat în continuare:
„Dupã un timp, în adunare s-a
fãcut liniºte. Domnul W. a fãcut o
rugãciune, apoi am coborât de la
amvon ºi am vorbit cu oamenii,
în mod individual sau adunaþi în
grupuri mici. În mod uimitor ºi

surprinzãtor, puterea lui Dumnezeu a putut fi vãzutã la lucru
ºi mai multe suflete au fost salvate în acea searã, bucuria ºi
pacea putându-se citi pe feþele
lor.“

REACÞII FAÞÃ DE EDWARDS
Jonathan Edwards - puþine nume
provoacã reacþii controversate.
Unii îl considerã cel mai mare
filosof al Americii, însã Edwards
ar fi râs dacã ar fi auzit aceastã
descriere a sa. Pentr u el

expunerea biblicã a fost sufletul,
puterea ºi esenþa vieþii ºi scopului lui. Nu era interesat de
filosofie doar de dragul filosofiei.
„Edwards a stârnit controverse
în timpul vieþii sale ºi nu în micã
mãsura continuã ºi la biografii
sãi“, scria Iain Murray.
Martyn Lloyd-Jones a fost de
aceeaºi pãrere: „A provocat
apariþia multor opinii divergente.
A fost criticat foarte aspru.“
Oliver Wendell Holmes era
sigur cã „dacã Edwards ar fi trãit
o sutã de ani mai târziu ºi ar fi
respirat aerul libertãþii nu ar mai
fi scris folosind stilul barbar al
lumii vechi pe care îl întâlnim în
predicile sale vulcanice“.
John Newton (1725–1807) a
fost întrebat cine a fost cel mai
evlavios om din vremea sa. El a
rãspuns fãrã nici o ezitare:
„Edwards“.
Marele predicator scoþian
Thomas Chalmers, a scris:
„Niciodatã nu s-a mai întâlnit
aºa o combinaþie fericitã între o
mare putere ºi o mare smerenie“.
Semnificative sunt ºi cuvintele
lui Samuel Davies, unul dintre
fondatorii colegiului Princeton,
care a spus cã Edwards a fost „cel
mai profund gânditor ºi cel mai
mare sfânt pe care l-a dat vreodatã America“.
Cine a fost Jonathan Edwards,
de ce provoacã asemenea reacþii
ºi de ce este el atât de important
pentru noi astãzi?

tate, el a avut o experienþã profundã a convertirii, care i-a
transformat radical viaþa ºi a pus
temelia pentru întreaga roadã
profundã ºi minunatã de mai
târziu.
Dupã absolvire s-a cãsãtorit cu
cea mai deosebitã fatã din Noua
Anglie [o regiune din Statele

Nu dupã mult timp, Jonathan
s-a mutat în Northampton, Massachusetts, ca pastor asistent al
bunicului sãu, Solomon Stoddard. Câþiva ani mai târziu, Stoddard a murit ºi Jonathan a rãmas
pastor principal în locul acestuia.
Aici, în Northampton, a trudit
timp de 21 de ani.

Pentru Edwards expunerea biblicã
a fost sufletul, puterea ºi esenþa
vieþii ºi scopului lui.
Unite, formatã din statele Connecticut, Maine, Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island ºi
Vermont; n.tr.], Sarah Pierrepont,
de 17 ani. Au avut 11 copii, iar
moºtenirea lãsatã posteritãþii
este fenomenalã. Cu toate cã s-au
scris multe cãrþi despre cãsãtoria
ºi viaþa lor de familie, ceea ce-l
pune pe Jonathan alãturi de cei
mai mari gânditori creºtini este
înþelegerea sa profundã a Scripturii.

Între 1735-1737, o trezire
spiritualã a cuprins oraºul
Northampton. Despre aceasta
Edwards scrie: „O preocupare
extraordinarã ºi serioasã pentru
lucrurile spirituale ºi viaþa
veºnicã a cuprins tot oraºul…
lucrarea de convertire se
desfãºura în cel mai uimitor mod
ºi s-a dezvoltat din ce în ce mai
mult; sufletele veneau cu grãmada la Isus Hristos“.

O SCURTÃ BIOGRAFIE
Edwards s-a nãscut în East
Windsor,
Connecticut,
în
octombrie 1703. Tatãl sãu, Timothy Edwards, a absolvit Universitatea Harvard ºi a fost pastor de
þarã. La fel ca toþi tinerii timpului
sãu, Jonathan a fost educat
acasã. Pentru cã era foarte
inteligent, tatãl sãu l-a înscris la
Yale pe când avea 13 ani. În timpul cât a fost student la universi-

K. Spear
„În sfârºit mi-am descoperit darul spiritual.
Sunt destinat sã fiu un proroc care sã vestesc nenorocirea.“
RESURSE SPIRITUALE
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Oraºul a fost transformat peste
noapte. Locuitorii cântau imnuri
de laudã pe stradã. Cârciumile se
închideau, mulþi tineri veneau la
Dumnezeu ºi era imposibil sã
gãseºti un loc în bisericã dacã nu
mergeai cu câteva ore mai
devreme.
Apoi, în 1740, asemenea unei
revãrsãri de ape, Marea Trezire a
cuprins toatã Noua Anglie, ºi
bineînþeles oraºul Northampton.

oamenii experimentau fenomene
spirituale foarte neobiºnuite.
Uneori, în timpul predicilor, unii
þipau sau cãdeau inconºtienþi la
pãmânt. Chiar soþia lui Edwards
a stat nemiºcatã într-un colþ al
camerei lor perioade îndelungate
de timp, incapabilã sã se miºte,
cu totul copleºitã de dragostea lui
Dumnezeu.
Jurnalul reverendului Wheelock din octombrie 1741 este

Edwards a înþeles micimea ºi
nimicnicia omului. A înþeles
adevãrul cã omul trebuie sã
devinã mic în proprii ochi pentru
ca sã fie fericit sau sã poatã fi
folositor Domnului.
În aceastã vreme Edwards a
predicat la Enfield mesajul „Pãcãtoºii în mâinile unui Dumnezeu
mânios“, cu rezultate spirituale
atât de remarcabile. S–a estimat
cã atunci s-au convertit 10 la
sutã din locuitorii Noii Anglii.
Imagineazã-þi cã astãzi se convertesc 28 de milioane de oameni
în 2 ani. Imagineazã-þi cã toate
bisericile din oraºul tãu ºi-ar
dubla sau tripla numãrul de
membri în urmãtorii 2 ani ºi astfel îþi poþi forma o idee despre
incredibilul eveniment care a
avut loc atunci.

CONFLICTUL SPIRITUAL
Oriunde este foc existã ºi fum.
Trezirea spiritualã a fost însoþitã
de multe excese, în timp ce
12

• IARNA 2002

reprezentativ: „Zelul unora este
prea mare: spun vedenii, revelaþii
ºi multe alte impresii puternice
pe care le-au simþit . . . Am predicat de douã ori, oferind multe
explicaþii. Mulþi plângeau; unii
stãteau în picioare ºi tremurau;
toatã adunarea era foarte solemnã“. Dupã o altã întâlnire, el
scrie: „Treizeci plângeau. Aproape toþi negrii din oraº au fost
atinºi (convinºi de pãcat)… Am
fost obligat sã-mi întrerup predica înainte de-a o termina, atât de
mari erau strigãtele.“
La fel ca în oricare trezire spiritualã, unele dintre aceste manifestãri erau de la Dumnezeu,
altele erau fireºti, omeneºti, iar
altele demonice.
Acest amestec de manifestãri a

dat naºtere la multe critici.
(Fiecare epocã îºi are proprii
pompieri ai Duhului Sfânt).
Edwards a crezut cã lucrarea în
sine a fost de la Dumnezeu, dar
ºi-a dat seama cã întreaga lucrare
poate fi discreditatã ºi abandonatã, dacã biserica nu învaþã sã
separe grâul de neghinã. A scris
mult pe tema aceasta, cea mai
importantã lucrare fiind Despre
sentimentele religioase, o operã
creºtinã clasicã, publicatã ºi în
prezent de cel puþin trei edituri.

DISCREDITAREA ªI
MOARTEA SA
La opt ani dupã miºcarea de
trezire spiritualã, o neînþelegere
asupra Cinei Domnului, a
împãrþit adunarea lui Edwards.
Spre ruºinea lor veºnicã, peste 90
la sutã dintre membri au votat în
favoarea înlãturãrii lui Edwards.
Pe atunci, acesta era în vârstã de
47 de ani, mai avea opt copii
acasã ºi nu ºtia sã facã altceva
decât sã predice. Singura slujbã
pe care a obþinut-o a fost aceea
de misionar într-un trib indian, la
frontiera de vest a statului Massachusetts. Complet izolat, a slujit
în aceastã micã comunitate ºi a
folosit cu credincioºie aceºti ani
pentru a scrie cel mai cuprinzãtor
dintre tratatele sale teologice
extraordinare.
Dupã încã alþi opt ani, la vârsta de 55 ani, a acceptat invitaþia
Seminarului Teologic din Princeton, de a fi urmãtorul preºedinte
al acestuia. La câteva luni dupã ce
s-a mutat acolo, dar înainte ca
Sarah ºi copiii sã poatã sã i se alãture, s-a îmbolnãvit de variolã ºi a
murit. Era în 1758.

PÃSTORUL DE ASTÃZI
ªI EDWARDS
De ce este aºa important pentru
noi, cei de astãzi, acest teolog
care a trãit acum 250 de ani? În
primul rând, Edwards a fost un
remarcabil teolog al trezirii spirituale. La nimeni altcineva nu se
mai întâlneºte o atât de mare
putere de înþelegere. Când este
vorba despre trezirea spiritualã,
numeroºi scriitori, începând cu
Michael Brown pânã la J.I. Packer, îl citeazã pe Jonathan
Edwards. Slujirea lui Edwards a
fost modelatã în cuptorul trezirii
spirituale ºi el a scris sute de
pagini analizând ºi apãrând
trezirea. „A fost figura proeminentã a Marii Treziri . . . teologul
experienþei sau, aºa cum a spus
cineva, «teologul inimii»“, scria
Martyn Lloyd-Jones. Cartea sa,
Despre afecþiunile religioase,
analizeazã natura convertirii.
„Stai foarte bine dacã, dupã ce
citeºti cartea aceasta, încã mai
crezi cã eºti creºtin“ concluzioneazã editura Banner of Truth
Trust.
În al doilea rând, Jonathan
Edwards este important pentru
cã veºnicia i-a umplut gândirea.
El îl conduce în mod constant pe
cititorul sãu în cer, iad sau în faþa
scaunului de judecatã a lui Hristos. Perspectiva sa este eternã ºi
înþelegerea acestuia este uimitoare. Cei care îl citesc pe
Edwards scapã de frica de
moarte. Ei sunt plini de speranþa
cã vor avea parte de gloria lui
Dumnezeu ºi tremurã îngroziþi de
ororile condamnãrii veºnice.
Scrierile lui Edwards îþi vor
îmbogãþi concepþia despre veºnicie ºi îþi vor transforma slujirea.

În al treilea rând, Edwards a
cunoscut ºi a iubit un Dumnezeu
mare. Indiferent ce crezi acum
despre Dumnezeu, dupã ce-l
citeºti pe Edwards, Dumnezeu va
fi mai mare, mai puternic ºi mai
în mãsurã sã-þi împlineascã
nevoile. Unii oameni merg în
concediu ca sã se relaxeze; eu mã
întorc în secolul al 18-lea ºi îl
citesc pe Edwards, pentru cã
acolo Îl gãsesc pe Dumnezeul

sofisticat al scrierilor lui Edwards
este apreciat de admiratorii sãi, ci
puterea sa de pãtrundere. Scrierile sale pãtrund pânã acolo încât
despart „sufletul ºi duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã
simþirile ºi gândurile inimii“,
redirecþionându-i pe oameni de la
ei înºiºi spre Dumnezeu ºi suficienþa prezenþei Lui.
Descoperã-l pe Jonathan
Edwards. El este teologul penti-

Neobositele sale deducþii biblice
îi încolþesc pe cititorii sãi pânã
când aceºtia exclamã:
„O, Doamne!“ ºi îºi recunosc
pãcãtoºenia, în timp ce se bucurã
tot mai mult de bunãtatea
lui Dumnezeu.
Suveran, Atotputernic ºi Atotºtiutor, care este îndurãtor ºi
bun, mai presus de puterea de
înþelegere omeneascã. Când
venea vorba despre Dumnezeu,
adjectivul preferat al lui Edwards
era „dulce“.
Iar în al patrulea rând,
Edwards a înþeles micimea ºi
nimicnicia omului. A înþeles adevãrul cã omul trebuie sã devinã
mic în proprii ochi pentru ca sã
fie fericit sau sã poatã fi folositor
Domnului. Neobositele sale
deducþii biblice îi încolþesc pe cititorii sãi pânã când aceºtia
exclamã: „O, Doamne!“ ºi îºi
recunosc pãcãtoºenia, în timp ce
se bucurã tot mai mult de bunãtatea lui Dumnezeu. Nu stilul

costalilor. „Prezenþa Duhului
Sfânt este mai proeminentã în
scrierile lui Edwards decât la oricare alt puritan“, concluzioneazã
Lloyd-Jones.
Conþinutul scrierilor lui
Edwards este întãritorul extraordinar de care au nevoie bisericile
noastre. Istoria este povestea Lui.
Cautã-i comorile. Nu vei fi
dezamãgit. William P. Farley este redactorul
revistei The Raven [Corbul], o
publicaþie lunarã gratuitã a
cãrei misiune este sã proclame
credinþa ºi doctrina reformatorilor, punând un accent deosebit
pe puterea simþitã a Duhului
Sfânt, revistã publicatã de Pinnacle Communications,
Spokane, WA, SUA.
RESURSE SPIRITUALE
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Cântând DOMNULUI
C O N T I N U A R E D I N PA G I N A 6
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PSALMUL 150

Noi am
folosit
întotdeauna
slujirea
prin cântare
pentru a
cânta
despre
experienþele
noastre în
Hristos.
Ne place
sã cântãm
despre
sângele
care ne-a
spãlat
pãcatele
ºi despre
puterea
Duhului
Sfânt.

omis temele centrate pe salvarea noastrã
prin sângele lui Hristos, botezul în Duhul
Sfânt, vindecarea divinã prin credinþa în
Isus, a doua venire a Domnului ºi alte
doctrine biblice. Unele dintre cântãrile
contemporane creeazã un fel de închinare
genericã care aproape cã ne fac sã ne
închinãm închinãrii.
Ca ºi penticostali, noi am folosit întotdeauna slujirea prin cântare pentru a
cânta despre experienþele noastre în Hristos. Ne place sã cântãm despre sângele
care ne-a spãlat pãcatele ºi despre puterea
Duhului Sfânt. Cântãrile noastre sãrbãtoresc felul în care Domnul ne-a ridicat de
pe un pat de suferinþã ºi despre speranþa
binecuvântatã – Rãpirea Bisericii – de
care vom avea parte când Isus Se va
întoarce.
Trebuie sã avem cântãri care promoveazã o doctrinã sau învãþãturã corectã.
Nu ne putem permite sã cântãm cântãri
pentru cã au o muzicã melodioasã sau versuri atractive sau pentru cã un mare artist
penticostal le-a lansat pe piaþã. Avem
nevoie de cântãri ºi muzicã care sunt nãscute din dorinþa de a conduce biserica la închinare, dedicare ºi slujire. Dorim sã avem
compozitori penticostali care sã scrie cântãri sub ungerea Duhului Sfânt, proaspãt
aduse de pe un altar al rugãciunii; scriitori
care vor sã-L vadã pe Isus înãlþat, ºi care sã
nu fie mânaþi de dorinþa de popularitate ºi
câºtigare de bani. Duhul Sfânt îi va inspira
pe muzicieni sã scrie cântãri care sã fie o
binecuvântare pentru bisericile noastre
penticostale, dacã aceºti muzicieni nu se
vor lãsa influenþaþi de muzica lumii.
1

SPIRITUL
Sfatul apostolului Pavel referitor la
cântare pe care îi adreseazã bisericii se
gãseºte în cel puþin douã locuri în Noul
Testament. În Efeseni 5:19, el spune:
„cântaþi ºi aduceþi din toatã inima laudã
Domnului“, iar în Coloseni 3:16 el scrie:
„cântând lui Dumnezeu cu mulþumire în
inima voastrã“. Cu alte cuvinte, cântarea
în comun este importantã, dar dacã nu ai
în inima ta o melodie datoratã lucrãrii
Duhului Sfânt care împarte harul lui
Dumnezeu, nu vei fi niciodatã capabil sã
cânþi Domnului.
Cântarea penticostalã este o cântare
din inimã. De aceea este atât de
înflãcãratã. O bisericã penticostalã care
ºi-a pierdut cântarea L-a întristat pe
Duhul Sfânt ºi are nevoie de trezire spiritualã. Chiar ºi atunci când lucrurile nu
merg bine, credinciosul penticostal poate
cânta „poþi avea o cântare în inima ta!“
Fie ca Biserica sã-L caute pe Dumnezeu
pentru prezenþa Lui atotputernicã, dar ºi
sã cânte cântãri prin care sã invitãm
prezenþa Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Dacã Îl vom înãlþa pe Mielul lui Dumnezeu prin cântare, Porumbelul Duhului
Sfânt va veni. -

James K. Bridges este
contabilul ºef al
Assemblies of God.

Lãudaþi pe Domnul! Lãudaþi pe Dumnezeu în Locaºul Lui cel sfânt, lãudaþi-L în
întinderea cerului, unde se aratã puterea Lui!
2
Lãudaþi-L pentru isprãvile Lui cele mari, lãudaþi-L, dupã mãrimea Lui nemãrginitã!
3
Lãudaþi-L cu sunet de trâmbiþã, lãudaþi-L cu alãuta ºi arfa!
4
Lãudaþi-L cu timpane ºi cu jocuri, lãudaþi-L, cântând cu instrumente cu coarde ºi
cu cavalul.
5
Lãudaþi-L cu chimvale sunãtoare, lãudaþi-L cu chimvale zângãnitoare!
6
Tot ce are suflare, sã laude pe Domnul! Lãudaþi pe Domnul!

P O S T U L

S I

R U G A C I U N E A

ngajamente practice pentru rugãciune

unt postul ºi rugãciunea irelevante ºi
nepractice astãzi? Nu, câtuºi de puþin!
Dumnezeu cheamã trupul lui Hristos sã punã
un nou accent pe acest mandat biblic. Scriptura ne aminteºte: „Dar chiar acum, zice
Domnul, întoarceþi-vã la Mine cu toatã inima,
cu post, cu plânset ºi bocet!“ (Ioel 2:12).
„...Sã vã îndeletniciþi cu postul ºi cu rugãciunea“ (1 Corinteni 7:5).
Acest subiect este prioritar pentru organizaþia Denominaþional Prayer Leaders Network. Reprezentanþi din 30 de organizaþii de
rugãciune se întâlnesc anual pentru a prezenta diferite rapoarte, pentru a se încuraja unii
pe alþii cu viziuni despre viitor ºi pentru a se
sprijini reciproc în lucrarea continuã de rugãciune de mijlocire. La o astfel de întâlnire,
Dee Duke, pastorul unei biserici din statul
Oregon ºi-a prezentat mãrturia.
În 1976, Dee pãstorea o bisericã de vreo
20 de persoane. Biserica ºchiopãtase ani de-a
rândul ºi, în anul 1988, el a fost atât de descurajat încât ºi-a prezentat scrisoarea de
demisie.
În acelaºi timp, a participat la o conferinþã
de rugãciune a pãstorilor, unde aceºtia s-au
întâlnit timp de 4 zile pentru a se ruga specific unii pentru alþii. Când Dee s-a întors
acasã de la conferinþa respectivã a spus: „Mã
simt ca ºi cum aº fi fost mântuit iarãºi“. Domnul l-a cercetat într-un mod atât de deosebit
încât ºi-a amânat demisia ºi ºi-a luat înaintea
Domnului ºapte angajamente de rugãciune,
care au schimbat nu numai viaþa lui, ci ºi
viaþa bisericii sale. Iatã care au fost cele ºapte
angajamente:
1. Sã petreacã în fiecare zi o orã în rugãciune personalã neîntreruptã.
2. Sã petreacã cel puþin o orã pe zi rugându-se împreunã cu cel puþin o altã persoanã.
El se roagã de la 6:00 la 7:00 dimineaþa ºi de
la 9:00 la 10:00 seara, la bisericã, cu oricine
doreºte sã i se alãture. Pentru aceste ore speciale de rugãciune, întotdeauna ia cu sine pe
unul dintre cei 8 copiii ai lor, ºi alþi vreo 50 de
credincioºi li se alãturã.

S

3. Sã se roage, pe nume, pentru fiecare
membru al bisericii în fiecare sãptãmânã. Ca
ajutor pentru acest angajament el îºi
foloseºte calculatorul unde are pozele ºi
cererile de rugãciune ale tuturor credincioºilor din biserica sa.
4. Sã se roage cel puþin o datã pe lunã
împreunã cu un alt pãstor din zonã. În
prezent se roagã de douã ori pe lunã cu alþi o
sutã de lucrãtori.
5. Sã þinã numeroase predici despre rugãciune în fiecare an.
6. Sã organizeze în fiecare an un eveniment major având ca temã rugãciunea. De
exemplu, cu 10 zile înainte de Paºti, membrii
bisericii fac o listã cu numele oamenilor pe
care doresc sã-i invite la bisericã, dintre cei
care nu frecventeazã regulat biserica. Apoi se
roagã pentru aceºti oameni în întâlniri de
rugãciune de 24 de ore. Prima datã când pastorul Duke ºi biserica sa au procedat în felul
acesta, 57 de oameni au fost mântuiþi. În
prezent, într-un orãºel de 1.700 de locuitori,
numãrul celor care frecventeazã biserica a
crescut de la 20 la 1.300.
De patru ori pe an, fiecare casã din zonã
primeºte o scrisoare ºi un apel telefonic prin
care oamenii sunt informaþi de faptul cã biserica este interesatã de ei ºi cã vrea sã se roage
pentru nevoile lor.
7. Sã facã biserica pe care o conduce
cunoscutã ca o bisericã rugativã. Credincioºii
care sunt implicaþi în rugãciunea de mijlocire
se plimbã în jurul ºcolilor, spitalelor ºi
firmelor locale ºi se roagã pentru cei aflaþi
înãuntru.
Când a fost întrebat care a fost motivul
pentru care biserica sa a avut un succes atât
de mare, pastorul Duke a spus: „Pentru cã
rugãciunea noastrã se concentreazã asupra
celor pierduþi ºi nu asupra problemelor.
Motoul bisericii noastre este: „Multã rugãciune, multã binecuvântare. Puþinã rugãciune,
puþinã binecuvântare. Lipsa rugãciunii
înseamnã lipsa binecuvântãrii.“ -

„Multã
rugãciune,
multã
binecuvântare.
Puþinã
rugãciune,
puþinã
binecuvântare.
Lipsa
rugãciunii
înseamnã
lipsa
binecuvântãrii.“

Sandra G. Clopine este coordonatoarea
Centrului naþional de rugãciune al lui
Assemblies of God, Springfield,
Missouri, SUA
RESURSE SPIRITUALE
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D A R U R I L E

D U H U L U I

S F Â N T

arurile spirituale în biserica de astãzi
PARTEA a 3-a: Darurile de putere
arurile de putere gãsite în 1 Corinteni 12:9,10 – „credinþa“, „darurile
tãmãduirilor [vindecãrilor]“ ºi „puterea
de a face minuni“ în Noul Testament
sunt de obicei incluse în categoria mai
generalã a „semnelor ºi minunilor“. În 1
Corinteni 12 discuþia se concentreazã
asupra funcþiei lor în trupul lui
DE DOUGLAS A. OSS
Hristos, deºi acest cadru nu
exclude posibilitatea facerii vindecãrilor
ºi a altor minuni cu scopul de a fi o mãrturie pentru necredincioºii prezenþi la o
adunare a credincioºilor pentru închiMinunile
nare comunã (de exemplu, 1 Corinteni
14:20-25).
atrag atenþia

D

observatorului
cu forþa lor
uimitoare ºi
copleºitoare –
îndreptând
atenþia observatorului spre
gloria lui
Dumnezeu ºi
solicitând din
partea acestuia
un rãspuns
imediat.
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DEFINI|IA DARURILOR
DE PUTERE
• „Darul credinþei“ (pistis) din aceastã
listã nu se referã la credinþa mântuitoare, ci mai degrabã la credinþa miraculoasã care poate face minuni (de exemplu, credinþa care poate „muta munþii“).
Credinþa în acest sens este baza pentru
facerea oricãrei minuni, dar se deosebeºte de vindecãri ºi puterea de a face
minuni. Aici, este vorba despre încrederea neclintitã pe care o dã Dumnezeu
unui credincios, ºi anume, cã Dumnezeu
va lucra într-adevãr într-o împrejurare
specificã ºi-ªi va arãta puterea gloriei
Sale printr-o lucrare supranaturalã,
total separatã de mijloacele obiºnuite
sau pur omeneºti. Credinþa se deosebeºte de celelalte minuni prin definiþia ei,
însã în ce priveºte funcþia, aceasta face
parte integrantã din categoria vindecãrilor ºi a puterii de a face minuni.
• „Darurile vindecãrilor“ (charismata
iamat•n), în acest context se referã la
minuni ale vindecãrii fizice. În accepþiunea generalã, transformarea minþii ºi a
duhului, care începe cu spãlarea naºterii
din nou (de exemplu, Tit 3:5-7) ºi

continuã cu înnoirea (de exemplu,
Coloseni 3:10, 11) este asociatã uneori
cu ideea vindecãrii (de exemplu, 1 Petru
2:24, 25). Însã în acest cadru, este mult
mai probabil cã Pavel a avut în vedere
acel fel de minune care este o manifestare a puterii lui Dumnezeu (de exemplu,
Fapte 10:38). În originalul grecesc atât
cuvântul „daruri“ cât ºi „vindecãrile“
sunt la plural, fapt care ar putea arãta
cã fiecare vindecare este un dar deosebit. Eliberarea de boalã reprezintã harul
ºi puterea infinitã al lui Dumnezeu care
pãtrund în creaþia blestematã ca sã arate
cã numai El aduce noua creaþie pentru
rasa lui Adam. Mai mult, în timp ce vindecãrile fizice sunt temporale în acest
veac, în veacul care va veni noua creaþie
va fi veºnicã (de exemplu 1 Corinteni
15:44-57).

Minunile îndreaptã atenþia
oamenilor spre Domnul Isus,
în al cãrui Nume ºi pentru a
cãrui glorie s-a fãcut
minunea respectivã.
• „Puterea de a face minuni“ (energemata duname•n) include probabil toate
faptele miraculoase în afarã de vindecãri. În Noul Testament cea mai
cunoscutã minune din aceastã categorie
este scoaterea dracilor. La fel ca în cazul
vindecãrilor, facerea minunilor este o
lucrare a puterii infinite a lui Dumnezeu,
fãcutã în creaþia Sa pentru a manifesta
într-un mod tangibil ºi supranatural
Împãrãþia ºi gloria Sa înaintea oamenilor. ªi aceºti doi termeni sunt la plural

în greacã, fapt care ar indica
iarãºi posibilitatea ca fiecare minune sã fie consideratã ca un dar
distinct.
CUM CONTRIBUIE DARURILE
DE PUTERE LA SLUJIRE
În cadrul închinãrii contemporane, darurile de putere sunt tot
mai evidente, fapt care ne sileºte
sã rãspundem la întrebarea referitoare la contribuþia acestor
daruri la slujire.
1. Evenimentele miraculoase
aduc glorie Creatorului (la fel ca
toate actele creatoare ale lui
Dumnezeu, de exemplu, Psalmul
19:1-6). În ce priveºte slujirea,
minunile atrag atenþia observatorului cu forþa lor uimitoare ºi
copleºitoare – îndreptând atenþia
observatorului spre gloria lui
Dumnezeu ºi solicitând din
partea acestuia un rãspuns imediat. Deseori rãspunsul observatorului ºi /sau a celui ce beneficiazã de minunea respectivã este sã
dea slavã lui Dumnezeu (cf.
Marcu 2:1-12; Ioan 2:1-11; 9:141; 1 Corinteni 14:24, 25), în contrast cu rãspunsul general al
oamenilor faþã de Tatãl (de exemplu, Romani 1:18-32).
Rãspunsul celor care sunt martori la manifestarea gloriei lui
Dumnezeu nu este întotdeauna
recunoaºterea faptului cã Dumnezeu este cel care lucreazã. Deseori, în rãzvrãtirea lor, oamenii
religioºi din vremea lui Isus L-au
denunþat ca pe un eretic care avea
puteri demonice (de exemplu,
Ioan 8:1-9:41), chiar dacã El a
fãcut mari semne ºi minuni în
mijlocul lor, scoþând astfel în evidenþã propria lor orbire ºi mândrie spiritualã (Ioan 9:39-41).
2. Minunile confirmã Evanghelia. Prin intermediul minunilor se
realizeazã o concentrare mai
mare a atenþiei oamenilor asupra
mesajului Evangheliei, asigurându-se astfel ocazii favorabile de

a-i conduce pe oameni în Împãrãþia lui Dumnezeu, prin credinþa în
Hristos. Minunile îndreaptã atenþia oamenilor spre Domnul Isus,
în al cãrui Nume ºi pentru a cãrui
glorie s-a fãcut minunea respectivã. Prin puterea minunii, inimile necredincioºilor care sunt prezenþi sunt deschise pentru a primi
Duhul lui Hristos.

Minunile ne asigurã
cã Dumnezeu lucreazã
pentru noi prin
puterea Sa de Domn
Atotputernic ºi
Suveran al universului.
3. Minunile încurajeazã ºi
mãresc credinþa poporului lui
Dumnezeu. Minunile ne asigurã
cã Dumnezeu lucreazã pentru noi
prin puterea Sa de Domn Atotputernic ºi Suveran al universului.
În lumina lucrãrilor Sale pline de
putere noi suntem mai conºtienþi
de prezenþa Sa în mijlocul nostru.
Minunile au ca rezultat o bucurie
crescândã, o închinare mai înflãcãratã prin laudã ºi o dedicare
mai mare faþã de Hristos ºi
Evanghelia Sa.
CUM S{ PRIMIM DARURILE DE
PUTERE
Principiile generale prezentate în
articolul anterior din aceastã serie
se aplicã ºi la darurile de putere. În
plus, existã câteva consideraþii
care sunt deosebit de importante
pentru aceste daruri specifice.
Când a fost la Efes, locul în care a
fãcut cele mai mari minuni, Pavel
a învãþat care cerinþe trebuiau
îndeplinite pentru ca puterea lui
Hristos sã se manifeste prin el.
Lecþiile vitale pe care Pavel le-a

învãþat în Asia sunt rezumate în
2 Corinteni 12:7-10. Cei care vor
sã fie folosiþi de cãtre Dumnezeu
în facerea minunilor trebuie sã se
dea pe ei înºiºi în întregime lui
Dumnezeu (citeºte 2 Corinteni
10–13) – sã caute sã-L cunoascã
mai presus de orice altceva ºi sã
facã numai voia Sa. Mai mult, ei
trebuie sã-I permitã lui Dumnezeu sã-i modeleze pânã când
Hristos ajunge sã fie totul în toþi
ºi ei se bazeazã exclusiv pe puterea lui Dumnezeu (cf. 2 Corinteni
1:8-10). Puterea lui Dumnezeu se
manifestã doar în slãbiciune.
Când noi devenim nimic, atunci
El poate lucra cu putere prin noi –
atunci ne bazãm pe suficienþa
absolutã a puterii ºi harului Sãu.
Pentru a umbla prin puterea lui
Dumnezeu trebuie plãtit un preþ.
Preþul este predarea absolutã a
eului ºi a lumii temporale. Puterea
lui Hristos se manifestã exclusiv
prin vase predate.
REZUMAT
Dumnezeu doreºte ca poporul
Sãu sã umble prin puterea Sa,
predicând Evanghelia cu îndrãznealã ºi fiind însoþiþi de minuni.
În Noul Testament nu existã conceptul prezenþei Duhului Sfânt
fãrã manifestarea Duhului prin
facerea de minuni. Primii creºtini
n-ar fi conceput Duhul Sfânt
separat de minuni ºi semne; acestea fãceau parte din experienþa
lor obiºnuitã în Hristos (cf.
Galateni 3:5; Evrei 2:4). Dumnezeu doreºte aceleaºi lucruri
pentru poporul Sãu de astãzi. Noi
încã trãim în zilele de pe urmã ºi
avem încã nevoie de puterea
zilelor de pe urmã. Douglas A. Oss, Ph. D., este
misionar în Salt Lake City,
Utah, SUA.
RESURSE SPIRITUALE
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S T U D I U P E C U V Â N T: ( A V O D A H )

uncã/închinare
vodah este cuvântul ebraic pentru
închinare ºi muncã. V-aþi gândit
vreodatã la aceastã legãturã? Este
închinarea muncã? Este munca
închinare?
Cuvântul rãdãcinã înseamnã a munci
sau a servi. Grupul de cuvinte derivate
din rãdãcinã ne dezvãluie natura
ambilor termeni: închinare ºi muncã.
Un oved este un muncitor. Un evid
este un sclav. Avdut înseamnã sclavie.
Cuvântul muncã implicã ideea de a servi
sau sluji pe cineva. Avodat Elohim
înseamnã slujirea sau închinarea înaintea adevãratului Dumnezeu. Avodah
zara înseamnã literal închinare strãinã
(este de asemenea titlul uneia dintre
cãrþile Talmudului [colecþia de legi ºi
tradiþii ebraice, alcãtuitã din Miºna ºi
Ghemara; n.tr.], care discutã subiectul
idolatriei ºi al închinãrii corupte ºi false).
Avodat Elillim înseamnã idolatrie,
închinarea la dumnezei falºi. Într-adevãr, falsa închinare sau idolatria este în
esenþã slujirea diavolului ºi duce la legãtura avdut, prin care cineva ajunge rob
sau sclav al lui Satan.

A

DE WILLIAM D.
BJORAKER

Avodah este
cuvântul ebraic
pentru închinare
ºi muncã. V-aþi
gândit vreodatã
la aceastã

Închinarea înaintea adevãratului
Dumnezeu în Isus Mesia, prin Duhul
Sfânt ºi în adevãr este o muncã grea.
Aceasta necesitã multã energie. A te
închina nu înseamnã sã cânþi lângã un
foc de tabãrã. Închinarea cere sã ne concentrãm întreaga fiinþã în aceastã
lucrare: „Opriþi-vã ºi sã ºtiþi cã Eu sunt
Dumnezeu“ (Psalmul 46:10).
Închinarea necesitã o smerenie interioarã, o abandonare a propriei voinþe, o
pocãinþã de pãcate, ºi încredere. Aceasta
necesitã cultivarea prezenþei lui Dumnezeu. Îi atribuie Lui suprema valoare a
ceea ce este El ºi Îi recunoaºte meritele
în ceea ce privesc cuvintele, faptele ºi
poziþia. Închinarea este o muncã grea.
Munca înseamnã întotdeauna slujire.
Pentru cel ce se închinã lui Dumnezeu,
pentru cel ce crede în Isus, aceasta
înseamnã a sluji lui Dumnezeu: „ªi orice
faceþi, cu cuvântul sau cu fapta, sã faceþi
totul în Numele lui Isus“ (Coloseni
3:17).
Una dintre cele mai mari reveniri ale
Reformei protestante a fost afirmarea
demnitãþii a tuturor ocupaþiilor oneste ºi

Este închinarea
muncã?
Este munca
închinare?
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legãturã?

a muncilor manuale practicate ca
meserii (literal, chemãri). În trecut, tatãl
evreu era considerat iresponsabil dacã
nu-l învãþa pe fiul lui o meserie. Cei mai
mulþi rabini erau implicaþi în diferite
munci (de exemplu, rabinul Moshe,
pantofarul sau rabinul Saul, fãcãtorul
de corturi).
Munca este o parte esenþialã ºi o
expresie a umanitãþii noastre. Aceasta
nu este, aºa cum se înºalã unii, un
rezultat al cãderii omului. În Eden,
munca fãcea parte din activitatea lui
Adam ºi a Evei, înainte ca ei sã pãcãtuiascã. Ei trebuiau „s-o lucreze ºi s-o
pãzeascã“ (Genesa 2:15). Munca este o
expresie a creativitãþii inerentã în natura umanã, fãcutã dupã „chipul [imaginea] lui Dumnezeu“. La urma urmei,
Dumnezeu lucreazã continuu, dupã cum
a spus Isus: „Tatãl Meu lucreazã pânã
acum; ºi Eu, de asemenea, lucrez“ (Ioan
5:17).
Numai munca neplãcutã, care este o
corvoadã este o consecinþã a cãderii
omului în pãcat. În Mesia noi putem
experimenta o importantã eliberare de
corvoadã, acea muncã neplãcutã ºi sã
avem parte de o muncã plãcutã, cu rost
ºi împlinire. Oricare ar fi munca ta, ea
poate fi o expresie a închinãrii, dacã o
faci ca pentru Domnul.
În ebraica modernã, cuvântul uv-dah
înseamnã fapt. Un fapt are de-a face cu
realitatea pentru cã este ceva real. De
asemenea, în ebraica modernã, u-vad
înseamnã adaptat - ceva prelucrat ca sã
corespundã realitãþii.
Mai trebuie spus încã un lucru: „Isus
le-a rãspuns: «Sã iubeºti pe Domnul
Dumnezeul tãu cu toatã inima ta, cu tot
sufletul tãu ºi cu toatã mintea ta
[închinare].» Aceasta este cea dintâi, ºi
cea mai mare poruncã. Iar a doua,
asemenea ei, este: «Sã iubeºti pe

aproapele tãu ca pe tine însuþi»“ (Matei
22:37-39). Aceste porunci sunt prezentate întotdeauna în aceastã ordine. Dacã
le inversezi, te vor distruge. Acesta este
un fapt. Nu poþi face aºa ceva; nu este
real. Dacã te dãruieºti mai întâi pe tine
însuþi dragostei de aproapele tãu, vei
descoperi cã nu dispui de resursele necesare pentru a face acest lucru. Te vei
epuiza. Numai dragostea de aproapele
tãu, izvorâtã din dragostea ta principalã
faþã de Dumnezeu are putere ca sã
reziste în timp. Dragostea faþã de
aproapele tãu este posibilã atunci când
izvorãºte dintr-o viaþã de închinare.
Închinarea are prioritate asupra
muncii, dar totuºi adevãrata închinare
este o muncã grea. Munca poate fi o
formã de închinare, ºi munca închinãrii
are prioritate asupra tuturor celorlalte
munci.
Apostolul Pavel ne îndeamnã:
„Sporiþi totdeauna în lucrul Domnului,
cãci ºtiþi cã osteneala voastrã în Domnul
nu este zadarnicã“ (1 Corinteni 15:58).
De asemenea, sã ne aducem aminte cã
„vine noaptea, când nimeni nu mai
poate sã lucreze“ (Ioan 9:4).
Sã ne închinãm dar lui Dumnezeu ºi
sã trecem la treabã. -

Acest studiu pe cuvânt este adaptat din
Hebrew Nuggets, o serie de studii de
cuvinte ebraice de William D. Bjoraker.
William D. Bjoraker este misionar al
organizaþiei Assemblies of God între
evreii israeliþi din Los Angeles,
Operation Ezechiel.

Închinarea
înaintea
adevãratului
Dumnezeu în Isus
Mesia prin Duhul
Sfânt ºi în adevãr
este muncã grea.
Cere multã
energie.
Închinarea nu
este cântec lângã
un foc de tabãrã.
Ea cere
concentrarea
capacitãþilor
noastre:
„Fiþi tari ºi sã
ºtiþi cã Eu sunt
Domnul“
(Psalmul 46:10).
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ABORDAREA PROBLEMELOR CONTEMPORANE

e trebuie sã ºtie pãstorii
despre religii false
DE KERRY D. MCROBERTS
Susan Strom a fost ademenitã
pentru prima datã de învãþãturile
ezoterice ale sectei Porþii Cerului
printr-un tractat pe care l-a vãzut
la Universitatea statului Oregon.
Do – aºa cum era numit acesta
de cãtre adepþii sãi – îi asigura pe
discipoli de speranþa unei salvãri
extraterestre dintr-un dezastru
mondial iminent. (Religiile false
reuºesc adeseori în eforturile lor
de a specula îngrijorãrile fundamentale pe care le au oamenii cu
privire la viitor.)
Expert în manipularea oamenilor, Do i-a ademenit pe adepþii
lui în realitatea sa virtualã ºi
amãgitoare – o realitate falsã
peste care stãpânea el însuºi.
(Revelaþii care nu pot fi verificate,
pretinse de întemeietorul sau conducãtorul unei religii false, sunt
folosite cu scopul de a controla
minþile ºi inimile adepþilor loiali ai
respectivei religii.)
Adepþii lui credeau cã Do este
un nou „reprezentant“ trimis de
Tatãl pentru a finaliza lucrarea
neterminatã a lui Isus Hristos:
„Pentru societatea din ziua de
astãzi eu deþin aceeaºi poziþie pe
care a avut-o Isus în vremea când
a fost pe pãmânt“, a anunþat
autoproclamatul mesia al spaþiului cibernetic, Marshall Herff Applewhite, pe site-ul acestei secte.
Hrana spiritualã mortalã servitã de Do i-a pregãtit pe adepþii
ademeniþi de acesta sã înghitã
supuºi desertul sãu mortal: budincã ornatã cu fenobarbital. Trupul
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Susanei a fost unul dintre cele 39
de cadavre descoperite de ºeriful
districtului San Diego, în data de
26 martie 1997.

PUNCTUL DE SEPARARE: ISUS HRISTOS
Care este caracteristica principalã
a unei religii false? Cum putem
distinge sursa puterii spirituale
din spatele pretenþiilor ºi lucrãrilor lui Marshall Applewhite, Jim
Jones, David Koresh, Joseph
Smith, Jr., Mary Baker Eddy, Marishi Mahesh Yogi, Sun Myung
Moon ºi alþii?
O sectã este un grup de oameni
adunaþi în jurul interpretãrii date
Bibliei de cãtre o anumitã persoanã, ºi caracterizatã de abateri
majore de la creºtinismul adevãrat
în ceea ce priveºte doctrinele cardinale ale credinþei creºtine, în
particular faptul cã Dumnezeu a
devenit om în Isus Hristos.“ Deseori o religie falsã apare pur ºi simplu atunci când oamenii încearcã
sã îmbunãtãþeascã felul de a lucra
al lui Dumnezeu.
Avertizarea solemnã a apostolului Pavel expune planul greºit
ºi totuºi metodic al arhitectului ºi
al forþei principale a sistemelor
religiilor false de a introduce un
Hristos mincinos (fals): „un alt
Isus pe care noi nu l-am propovãduit“, urmat de o sursã falsã de
putere spiritualã „un alt duh pe
care nu l-aþi primit“, care îºi are
originea într-o autoritate cu o
temelie falsã, o „altã Evanghelie pe
care n-aþi primit-o“ (2 Cor. 11:4).
Punctul principal de separare
între religiile false ºi creºtinismul

istoric este Persoana, natura ºi
lucrarea Domnului Isus Hristos.
De aceea, criteriul ultim de evaluare a învãþãturilor oricãrei biserici,
secte, grup sau religii false – sau
în determinarea clasificãrii primelor ºi, mult mai important, în
deosebirea „duhului adevãrului ºi
a duhului rãtãcirii“ (1 Ioan 4:6) –
trebuie sã rãmânã urmãtorul: Ce
credeþi voi despre Hristos? Al cui
Fiu este? (Matei 22:42). Care este
rãspunsul împãrãþiei sectelor la
aceastã investigare divinã?
Martorii lui Iehova pretind cã
Isus este arhanghelul Gavril,
prima ºi cea mai importantã
creaþie a lui Dumnezeu Iehova,
care a murit ºi a înviat ca un duh
invizibil ºi s-a întors în mod
invizibil pe pãmânt (cu excepþia
„turmei credincioase“, adicã a
conducerii organizaþiei martorilor
lui Iehova) în anul 1914.
Biserica lui Isus Hristos a
sfinþilor zilelor de pe urmã (mormonii) rãspund cu pretenþia cã
Isus este descendentul nelegitim
al lui Adam, omul înviat ºi glorificat. (Ei cred cã toþi bãrbaþii mormoni pot ajunge la îndumnezeire
prin pretenþia lor exclusivã la posesiunea preoþiei lui Melhisedec.)
Secta intitulatã ªtiinþa creºtinã
considerã cã Isus din Nazaret este
o „idee divinã“, iar Biserica unificatã a lui Sun Myung Moon afirmã cã Isus a eºuat în îndeplinirea
misiunii Sale pãmânteºti deoarece
a fost rãstignit înainte de vreme.
Isus trebuia sã se cãsãtoreascã ºi
sã întemeieze „familia perfectã,
fãrã pãcat“ ºi acum, „domnul celei
de-a doua veniri“, Sun Myung

Moon, trebuie sã sfârºeascã
lucrarea neterminatã a lui Isus
Hristos.
Bahaii susþin cã Isus Hristos nu
este altceva decât una dintre cele
nouã manifestãri mondiale care Îl
reprezintã pe Dumnezeu. Pentru
unitarieni, Nazarineanul a fost un
om bun ai cãrui urmaºi L-au zeificat din greºealã. Potrivit spiritiºtilor, Isus Hristos este un medium
avansat în a ºasea sferã a
proiecþiei astrale, iar pentru
ªcoala unirii creºtinismului, Fiul
lui Dumnezeu este un om care a
perfectat un „ideal divin“.
Rosicrucianiºtii cred cã Isus
este o manifestare a conºtiinþei
cosmice, iar Marishi Mahesh Yogi
de la Meditaþia transcedentalã
insistã cã deºi Hristos este un
guru iluminat, El nu a suferit
niciodatã pentru nimeni. Isus-ul
miºcãrii New Age se dovedeºte a fi
un impostor panteist care pozeazã
ca ºi conºtiinþã înviatã a omenirii.
Aceste câteva exemple demonstreazã zelul sistemelor religiilor
false de a introduce „un alt Isus“
în vieþile adepþilor lor imprudenþi,
care duce în cele din urmã la distrugerea lor: „Aceastã perversiune
s-a extins de-a lungul istoriei nu
numai la învãþãtura Domnului, ci
mult mai important, la Persoana
lui Isus Hristos, pentru cã este evident cã dacã doctrina despre Hristos Însuºi, adicã despre Persoana,
natura ºi lucrarea Sa sunt pervertite, în aºa fel încât identitatea
Dãtãtorului vieþii este alteratã,
atunci viaþa pe care a venit s-o
aducã El este negatã corespunzãtor.“
Religiile false atribuie într-un
mod viclean ºi înºelãtor noi înþelesuri terminologiei creºtine într-o
încercare de a prinde în mrejele lor
pe cei lesne crezãtori. Deºi religiile
false promit adepþilor lor bogãþii
spirituale, Hristosul mincinos pe
care îl predicã ele este lipsit de
puterea de a mântui.

DISCERNEREA SURSEI
DE PUTERE
Adepþii religiilor false ºi ai practicilor oculte nu duc lipsã de putere
spiritualã. Vindecãri false, vorbiri
în alte limbi, prorocii, minuni,
cuvinte de înþelepciune, toate
acestea sunt experimentate în
cadrul împãrãþiei religiilor false
(cf. 2 Tesaloniceni 2:8-12). În fiecare epocã, Biserica a avut nevoie
sã ia aminte la avertizarea Domnului nostru referitoare la impostorii spirituali (Matei 7:15-23), la
Hristoºii mincinoºi ºi la prorocii
mincinoºi care vin fãcând „semne
mari ºi minuni“ (Matei 24:4,5,
23,24).
Apostolul Ioan ne oferã o înþelegere inspiratã în mod divin pentru
expunerea sursei false de putere
care se aflã în spatele religiilor
false: „Copilaºilor, este ceasul cel
de pe urmã. ªi, dupã cum aþi auzit
cã are sã vinã anticrist, sã ºtiþi cã
acum s-au ridicat mulþi anticriºti.
...Cine este mincinosul, dacã nu
cel ce tãgãduieºte cã Isus este
Hristosul? Acela este Anticristul,
care tãgãduieºte pe Tatãl ºi pe
Fiul“ (1 Ioan 2:18-22).
Epistola lui Ioan este o apãrare
a credinþei creºtine împotriva
amestecului înºelãtor al gnosticismului docetic în Evanghelie. Docetismul învãþa cã Hristos nu S-a
întrupat în mod real, ci doar pãrea
sã fie om. Numai cei iluminaþi –
cei care posedau o cunoaºtere
secretã, disponibilã doar pentru
iniþiaþi – îºi dãdeau seama cã, în
realitate, Isus din Nazaret a fost
numai o fantomã, nu Dumnezeu
întrupat.
Ioan a scris „în ceasul cel de pe
urmã“. Se poate cã Ioan se gândea
la etapa finalã de dinaintea
sfârºitului, deºi primii creºtini
considerau cã „zilele de pe urmã“
cuprindeau întreaga perioadã dintre prima venire a lui Isus Hristos
ºi cea de-a doua. De asemenea
Ioan vorbeºte despre „anticrist“
(la singular) ºi despre „mulþi anti-

criºti“ (la plural). Falsurile spirituale marcheazã „ceasul cel de pe
urmã“.
Cuvântul anticrist este un
cuvânt grecesc compus. Prepoziþia
anti înseamnã în locul a ceva sau
al cuiva, ºi rãdãcina christ
înseamnã Unsul. Astfel intenþia
atât a anticristului cât ºi a anticriºtilor este rezumatã în nume:
Sã-L înlocuiascã sau sã-L schimbe
pe Hristosul biblic cu un Hristos
mincinos, fals.
Ce are în comun „anticristul“ cu
„anticriºtii“? Forþa motivatoare a
„duhului lui anticrist“ (1 Ioan
4:3). Ioan prezintã 4 semne distinctive ale duhului lui anticrist.
Duhul lui anticrist:
1. Începe în asociere cu biserica
(1 Ioan 2:9; cf. Fapte 20:28-31).
Prin însãºi natura lui, duhul lui
anticrist opereazã acolo unde este
predicatã Evanghelia, pentru cã
scopul lui este sã-L înlocuiascã pe
Isus – Cel pe care ni-L reveleazã
Biblia – cu un impostor.
2. Neagã faptul cã Isus Hristos
este Mesia. În consecinþã, acesta
neagã unicitatea lui Hristos ca
singurul Mântuitor al omenirii din
toate epocile (Ioan 1:18; 1 Ioan
2:22).
3. Neagã doctrina Trinitãþii –
în special în ceea ce priveºte
relaþia dintre Tatãl ºi Fiul.
4. Neagã faptul cã Mesia „a
venit în trup“ (1 Ioan 4:2,3). Acesta nu recunoaºte întruparea Dumnezeului adevãrat în Persoana lui
Isus din Nazaret. Ca slujitori ai
Evangheliei Fiului lui Dumnezeu,
noi trebuie „sã apãrãm creºtinismul însuºi – credinþa predicatã de
apostoli, atestatã de martiri,
inclusã în crezuri, expusã de
pãrinþii Bisericii.“ Mai întâi trebuie sã verificãm sursa oricãrei
puteri spirituale prin Cuvântul
infailibil al lui Dumnezeu ºi apoi
sã ne bucurãm de efectele puterii
respective. -
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PA G I N A C O N S I L I E R U L U I

jutorarea oamenilor din bisericã
Partea 2: Un model biblic de consiliere în secolul XXI
n articolul anterior din aceastã serie
am afirmat cã pãstorul secolului 21
trebuie sã fie ancorat ºi înrãdãcinat în
adevãrurile ºi principiile neschimbãtoare ale Cuvântului lui Dumnezeu
pentru a putea face faþã problemelor
de consiliere din bisericã care devin tot
mai complexe. Evanghelizarea (mântuirea celor pierduþi) ºi grija pastoralã
(vindecarea celor mântuiþi) reprezintã
cele douã responsabilitãþi ale bisericii.
De asemenea, în articolul precedent au
fost examinate calitãþile personale ale
pãstorului/consilierului împreunã cu o
structurã simplã pentru relaþia de consiliere.

Î

DE DONALD A.
LICHI

Pãstorul
sau consilierul
trebuie sã
colaboreze cu
cel consiliat
ca sã evalueze
corect situaþia
prezentã, sã
facã o schiþã
clarã a ceea
ce se doreºte ºi
apoi sã dezvolte
strategii pentru
o acþiune
corespunzãtoare.

ISUS . . . MINUNATUL
CONSILIER
Credincioºii apeleazã la ajutorul pãstorului lor atunci când trec printr-o
crizã sau experimenteazã unele dificultãþi previzibile ale vieþii – acelaºi fel
de preocupãri cu care oamenii au venit
ºi la Domnul Isus. El a fost un ascultãtor foarte bun ºi a rãspuns în conformitate cu preocupãrile oamenilor. Tot
aºa pãstorul sau consilierul trebuie sã
colaboreze cu cel consiliat ca sã evalueze corect situaþia prezentã, sã facã o
schiþã clarã a ceea ce se doreºte ºi apoi
sã dezvolte strategii pentru o acþiune
corespunzãtoare. Pe scurt, pãstorul în
calitatea lui de consilier asigurã o
evaluare realistã a ceea ce poate face
consiliatul, ajutã la identificarea potenþialului neutilizat ºi îl ajutã pe consiliat sã foloseascã oportunitãþile
nevãzute de el.
RELATIA DE
CONSILIERE/AJUTORARE
Calitatea relaþiei dintre pãstor ºi consiliat derivã din empatia sincerã, cãl-
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dura ºi autenticitatea pãstorului. În
plus, consiliatul trebuie sã fie încredinþat cã pãstorul are credibilitatea ºi
experienþa necesarã pentru a înþelege
preocuparea care i se prezintã. „Prezenþa“ pãstorului în relaþia de consiliere este rezultatul evlaviei, înþelepciunii, caracterului, integritãþii ºi a unei
reputaþii personale a acestuia de a fi
unul care pãstreazã lucrurile care i
s-au încredinþat.
Relaþia de consiliere are urmãtoarele etape:
1. Etapa deschiderii. În aceastã
etapã se stabileºte raportul dintre cei
doi, se oferã acceptarea, sunt definite
responsabilitãþile în relaþia de consiliere ºi sunt identificate problemele.
2. Etapa explorãrii. În aceastã etapã
sunt determinate natura, istoria ºi
complexitatea problemei. Sarcinile
majore ale acestei etape sunt rezolvarea problemei, luarea deciziilor ºi
planificarea scopurilor.
3. Etapa încheierii. Aceasta include
un plan al aplicaþiei, tema de casã, un
rezumat al principalelor lucruri învãþate, schimbãrile necesare de comportament ºi rugãciunea.
Pentru ca fiecare etapã sã fie eficientã pãstorul trebuie sã-ºi însuºeascã
câteva deprinderi sau îndemânãri elementare referitoare la participare,
ascultare ºi rãspuns.
DEPRINDERI DE PARTICIPARE
Participarea în acest context înseamnã
folosirea de cãtre pãstor a corpului
sãu, a timpului ºi spaþiului pentru a
arãta cã acordã atenþie consiliatului.
Participarea aratã cã suntem interesaþi
de cealaltã persoanã. Dintre elementele acestei participãri amintim:
sinceritatea, o atitudine deschisã,

înclinarea corpului spre consiliat, contactul privirilor ºi o atitudine relaxatã.
Deprinderile de participare ajutã la
stabilirea unui echilibru al puterii în
relaþia de consiliere ºi permit pãstorului sã observe limbajul non-verbal al
corpului consiliatului. Participarea
începe din clipa în care consiliatul
intrã pentru prima datã în birou. Pentru a-l ajuta pe consiliat sã se simtã
relaxat, este bine sã dai mâna cu el ºi
sã-i oferi un pahar de apã sau o cafea.
Pastorul înþelept va fi atent la limbajul corpului consiliatului. De exemplu, privirea directã ajutã la stabilirea
relaþiei. Cum se comportã consiliatul
când discutaþi subiecte stânjenitoare:
te priveºte drept în ochi, are o privire
îndrãzneaþã sau priveºte în altã parte?
Ce comunicã poziþia corpului consiliatului: vigilenþã fizicã, dorinþa de a
rezolva problema sau oboseala? Sunt
expresiile feþei acestuia în concordanþã
cu subiectul discutat?
Urmãreºte tonul vocii consiliatului,
rapiditatea cu care vorbeºte ºi modul
în care respirã. De exemplu, o persoanã foarte neliniºtitã s-ar putea sã
respire scurt ºi repede, în timp ce o persoanã deprimatã s-ar putea sã parã cã
abia mai respirã. Deseori o persoanã
mânioasã respirã intens când
vorbeºte.
Distanþa potrivitã dintre cei care discutã este de aproximativ un metru–un
metru ºi jumãtate. Am avut cupluri
care au venit pentru consiliere ºi s-au
aºezat la capetele opuse ale canapelei,
punând perniþele grãmadã între ei.
Acest aspect mi-a spus multe despre ei,
chiar înainte de a rosti vreun cuvânt.
Într-un alt caz de consiliere a unui
cuplu, soþul i-a spus soþiei sale sã se
aºeze pe canapea, iar el ºi-a tras un
scaun ºi s-a aºezat alãturi de mine.
Comportarea sa a arãtat cã noi, în calitate de „consilieri-colaboratori“ ne
vom ocupa de problema soþiei lui.
DEPRINDERI DE ASCULTARE
Iacov 1:19 îi îndeamnã pe credincioºi
sã fie „grabnici la ascultare, înceþi la
vorbire, zãbavnici la mânie“. Pãs-

torul/consilierul trebuie sã asculte cu
atenþie cuvintele care se spun ºi modul
în care sunt spuse acestea.
1. Urmãreºte cuvintele relevante.
Care subiecte sunt importante pentru
consiliat? Îºi împãrtãºeºte acesta viaþa
interioarã, gândurile, sentimentele ºi
alte lucruri semnificative?
2. Urmãreºte referirile consiliatului
la propria persoanã. Cât de des se
referã acesta la sine însuºi? Urmãreºte
cuvinte-cheie de tipul: „dar“, „nu pot“,
„nu vreau“ ºi „am nevoie“. Deseori
afirmaþia „nu pot“ înseamnã, de fapt,
„nu vreau“.
3. Urmãreºte concepþia lui despre
Dumnezeu. Cum Îl vede consiliatul pe
Dumnezeu: ca un Dumnezeu aspru,
pretenþios ºi greu de mulþumit? Sau ca
unul care acceptã, iartã ºi iubeºte?
Ajutându-l pe un consiliat sã ºtie cã,
potrivit lui Dumnezeu, el este demn de
iubit ºi valoros, cã poate fi iertat ºi cã
se poate schimba înseamnã a-i prezenta o concepþie mult mai corectã referitoare la cine este Dumnezeu cu adevãrat.
4. Urmãreºte aspecte semnificative
din trecut. Care au fost experienþele
formative din viaþa consiliatului:
oameni, evenimente ºi experienþe semnificative care au contribuit la modelarea concepþiei sale despre Dumnezeu, despre sine însuºi ºi despre
lume?
DEPRINDERI DE RASPUNS
Modul în care rãspunde pãstorul/consilierul la informaþiile prezentate de
cãtre consiliat va ajuta sau va împiedica procesul de consiliere. Deprinderile
de a rãspunde ºi de a pune întrebãri
utile în relaþia de consiliere includ:
1. Tãcerea. În mod uimitor, de multe
ori când tãcem, consiliatul continuã sã
ne ofere informaþii utile fãrã ca pãstorul/consilierul sã fie nevoit sã punã
„20 de întrebãri“. Cât de confortabil te
simþi în momentele de tãcere? Te surprinzi încercând sã umpli fiecare clipã
tãcutã cu o altã întrebare?

Ajutându-l pe
un consiliat sã
ºtie cã, potrivit
lui Dumnezeu,
el este demn
de iubit ºi
valoros, cã
poate fi iertat
ºi cã se poate
schimba
înseamnã
a-i prezenta o
concepþie mult
mai corectã
referitoare
la cine este
Dumnezeu
cu adevãrat.
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Schiþe de predicã

R{D{CINA LUI DAVID
Apocalipsa 5:1-5
INTRODUCERE:
Cuvântul rãdãcinã vorbeºtre despre
un plan. Rãdãcinile sunt sub pãmânt,
la fel ca fundaþia unei clãdiri. Textul
din Apocalipsa aratã împlinirea
tuturor lucrurilor viitoare. Ioan îl
numeºte pe Isus Rãdãcina lui David.
Venirea lui Isus nu a fost o adãugire
la planul lui Dumnezeu, ci fiecare
detaliu a fost pregãtit ºi planificat de
la întemeierea lumii (Apoc. 13:8).
MESAJ:
Rãdãcinile vorbesc despre:
1. Începuturi.
a. Planul lui Dumnezeu de la întemeierea lumii.
(1) Prorocia fãcutã Evei (Genesa
3:15)
(2) Continuat prin descendenþii
lui Avraam (Genesa 22:18)
(3) Reînnoit prin Iacov (Numeri
24:17)
(4) Prorocia referitoare la seminþia lui Iuda (Genesa 49:10)
(5) Legat de arborele genealogic
al lui Isai (Isaia 11:1)
(6) Focalizat prin casa lui David
(Ieremia 23:5)

(7) Legat specific de o fecioarã
(Isaia 7:14)
b. Începuturi nesemnificative
(Zaharia 4:10)
(1) Planul lui Dumnezeu a
început cu un gând
(2) Ecoul acestuia rãsunã de-a
lungul secolelor
2. Dezvoltarea
a. Planul dezvoltat (Matei 1:1;
Galateni 4:4)
(1) Împlinit în prorocia referitoare la Iacov (Luca 3:34)
(2) Împlinit în prorocia referitoare la Iuda (Luca 3:33)
(3) Împlinit în prorocia referitoare la Isai (Luca 3:32)
(4) Împlinit în prorocia referitoare la David (Luca 3:31)
(5) Împlinit în prorocia referitoare la fecioarã (Matei 1:18,24)
(6) Planul lui Dumnezeu pentru
fiecare persoanã (Ioan 3:16)
b. Opoziþie faþã de plan
(1) Irod (Matei 2:1-8)
(2) Iuda Iscarioteanul (Matei
10:4; Psalmul 41:9)
(3) Trãdat pentru 30 de arginþi
(Zaharia 11:12; Matei 26:15)
(4) Pãrãsit (Zaharia 13:7;
Marcu 14:50)

c. Rãspunsul lui Dumnezeu în
mijlocul opoziþiei
(1) David ºi Goliat
(2) Copiii lui Israel care au trecut Marea Roºie
(3) Cãderea Ierihonului
(4) Golgota
(5) Ucenicii care au întors
lumea pe dos
3. Împlinirea în „Rãdãcina lui
David“ (Apocalipsa 5:5)
a. A împlinit procesul rãscumpãrãrii.
b. A deschis uºa spre viaþa veºnicã
c. Isus a cumpãrat lumea cu sângele Sãu
CONCLUZIE:
Dumnezeu are un plan pentru
fiecare viaþã – un plan înrãdãcinat în
începuturi slabe, în etape de dezvoltare. Scopul Sãu ultim pentru
fiecare este o viaþã de dãruire: „În dar
aþi primit, în dar sã daþi.“ Rãdãcina
nu are nici un scop, dacã din aceasta
nu creºte o plantã. Planta nu are nici
un scop, dacã nu furnizeazã viaþã
pentru altcineva; altfel este o plantã
parazitã.
—David Cawston, Philadelphia,
Pennsylvania

MISIUNE IMPOSIBIL{
Ioan 4:27-38
INTRODUCERE:
În acest pasaj Isus a introdus scopul
misionar al Bisericii – facerea voii lui
Dumnezeu: „Mâncarea Mea este sã
fac voia Celui ce M-a trimis, ºi sã
împlinesc lucrarea Lui“ (versetul 34).
MESAJ:
1. Facerea voii lui Dumnezeu
necesitã supunere.
Isus a fãcut ceea ce voia Tatãl (versetul 34)
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2. Facerea voii lui Dumnezeu
necesitã cooperare.
Cooperarea este voia lui Dumnezeu
(versetul 37)
3. Facerea voii lui Dumnezeu este
eficientã.
Isus a vorbit cu o femeie ºi un
întreg sat a fost mântuit. Noi avem
nevoie de aceastã abilitate a unei
conversaþii eficiente (versetele
27-30)
4. Facerea voii lui Dumnezeu
oferã satisfacþie, împlinire.

Poþi lucra pentru tine însuþi, dar
nu vei fi satisfãcut, nu te vei simþi
împlinit pânã când nu vei lucra
pentru Dumnezeu (versetele 34,
36).
CONCLUZIE:
Unii privesc sarcina misiunii ca pe
o misiune imposibilã, însã noi ne
putem îndeplini aceastã sarcinã dacã
rãmânem supuºi voii lui Dumnezeu
ºi ascultãtori de el.
—Jay Herndon, Burlingame,
California

IUBE+TE SUFICIENT CA S{ DAI SUFICIENT
Ioan 3:16
INTRODUCERE:
Dumnezeu a iubit – apoi a dat.
Dacã învãþãm sã iubim, învãþãm sã
dãm.
Se poate cã noi nu iubim suficient?
Ne motiveazã dragostea sã-i câºtigãm
pe alþii pentru Hristos?
MESAJ:
1. Iubeºte suficient de mult
pentru a auzi.
a. Ascultã cu atenþie Marea Trimitere (Matei 28:18-20; cf. Matei
11:15; 13:13; 1 Corinteni
12:17). Oare auzim atât de
mult încât nu mai reuºim sã
ascultãm?
b. Ascultã strigãtele generaþiilor
de oameni pierduþi.
2. Iubeºte suficient de mult
ca sã-þi pese.
a. O lume pierdutã strigã: „O! voi,

care treceþi pe lângã mine, priviþi ºi vedeþi dacã este vreo
durere ca durerea mea. . .“
(Plângeri 1:12) Este biserica
insensibilã la cei pierduþi?
b. Dragostea reprezintã o dedicare
costisitoare. Dragostea L-a
costat pe Isus ceva.
c. Biserica trebuie sã fie dedicatã
purtãrii de grijã a celorlalþi:
(1) Bisericii trebuie sã-i pese cã
majoritatea populaþiei
lumii nu a citit niciodatã
mãcar o paginã din Biblie.
(2) Trebuie sã-i pese cã mii de
oameni mor zilnic din
cauza foametei.
(3) Trebuie sã-i pese cã majoritatea oamenilor nu au
auzit niciodatã planul de
mântuire a lui Dumnezeu.
d. Dragostea are o calitate
rãscumpãrãtoare.
(1) Dragostea L-a trimis pe

Hristos la cruce.
(2) Dragostea te determinã sã-i
vezi pe oameni.
(3) Modul în care îi vezi pe
oameni determinã modul în
care îi tratezi pe oameni.
3. Iubeºte suficient de mult
pentru a împãrtãºi.
a. Iubeºte suficient de mult ca sã
dai.
b. Iubeºte suficient de mult ca sã
dai mai mult decât media.
c. Iubeºte suficient de mult ca sã
dai pânã când te doare.
d. Iubeºte suficient de mult ca sã
dai pânã când înceteazã sã te
mai doarã.
CONCLUZIE:
Când vom ajunge la punctul în
care am dat destul? (cf. Matei 24:24).
—Howard Cummings, Aurora,
Colorado

ASPECTE ALE SECERI+ULUI
Luca 4:18, 19
INTRODUCERE:
„Anul de îndurare al Domnului“ se
referã la anul de graþie. În Vechiul
Testament acesta a fost Anul de
veselie – al 50-lea an dupã 7 cilcuri
de 7 ani. În timpul Anului de veselie,
datoriile erau anulate, robii sau
scalvii erau eliberaþi ºi proprietãþile
se înapoiau la proprietarii lor iniþiali.
Anul de veselie oferea fiecãruia o
ºansã de a lua-o de la capãt.
Hristos a proclamat „anul de îndurare“ drept era sau epoca mântuirii –
vremea seceriºului.
MESAJ:
Pentru sarcina strângerii recoltei

Duhul Sfânt ne împuterniceºte sã:
1. Discernem nevoile ºi oportunitãþile.
a. Existã muncã de fãcut (Matei
9:36-38; Ioan 4:34).
b. Timpul este limitat (Ioan 4:35).
c. Rãsplãtirile sunt veºnice (Ioan
4:36-38).
2. Declarãm adevãrul dragostei
lui Dumnezeu.
a. Noi suntem purtãtorii mesajului lui Dumnezeu (Marcu
16:15-16).
b. Noi suntem îmbrãcaþi cu
autoritate divinã (Marcu
16:17-18).
c. Noi suntem încurajaþi de
prezenþa Sa (Matei 28:19-20).

3. Învingem strategiile lui Satan.
a. Noi cunoaºtem planurile lui
Satan (Ioan 10:10; 2 Corinteni
2:11; 11:14).
b. Avem acces la arme spirituale
(Efeseni 6:10-15; Apocalipsa
12:10,11).
c. Avem putere sã ne împotrivim
atacurilor lui Satan (Iacov 4:7;
1 Petru 5:8,9).
CONCLUZIE:
Acesta este un timp de graþie, de
har. Trebuie sã facem lucrãrile pe care
le-a fãcut Isus, ºi lucrãri chiar ºi mai
mari (Ioan 20:21).
—Roberta Bonnici, Chesapeake,
Virginia

Când a vãzut gloatele, I s-a fãcut milã de ele,
pentru cã erau necãjite ºi risipite, ca niºte oi care n-au pãstor.
Atunci a zis ucenicilor Sãi: „Mare este seceriºul, dar puþini sunt
lucrãtorii! Rugaþi, deci, pe Domnul seceriºului sã scoatã lucrãtori
la seceriºul Lui.“ (Matei 9:36-38)
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AJUTORAREA CELOR CARE SUFER{
Luca 4:14-21
INTRODUCERE:
Planul de lucrare a Domnului Isus
a fost sã predice Evanghelia la cei
sãraci, sã propovãduiascã robilor de
rãzboi eliberarea ºi sã vesteascã anul
de îndurare a Domnului. El i-a atins
pe cei care sufereau – cei cu inima
zdrobitã, cei orbi ºi cei apãsaþi.
MESAJ:
Pentru a participa la îndeplinirea
planului de lucrare al lui Isus noi nu
numai cã vom predica dar îi vom ºi
ajuta pe cei care suferã în urmãtoarele moduri:
1. Participând la satisfacerea
nevoilor omeneºti (Matei
25:35-40).
a. Isus a vorbit despre chestiunile
de bazã ale vieþii (versetele
35,36).
b. Atitudinea noastrã faþã de cei
care suferã reveleazã atitudinea
noastrã faþã de Hristos (versetul 40).
c. Participarea la satisfacerea
nevoilor omeneºti este o carac-

teristicã a celor neprihãniþi
(versetul 37).
d. Acceptarea ºi aprobarea
Împãratului însoþesc activitatea
de binefacere.
2. Practicând religiunea curatã ºi
neîntinatã (Iacov 1:27).
a. Vãduvele ºi orfanii – cel lipsiþi
de drepturi – se bucurã de o
mare prioritate înaintea lui
Dumnezeu (Marcu 16:15-16).
b. Necazurile sunt experienþe
obiºnuite pentru cei neajutoraþi.
c. „A cerceta“ înseamnã a te
îngriji de ei sau a-i ajuta.
3. Dovedind realitatea credinþei
(Iacov 2:14-16).
a. Credinþa plus muncã înseamnã
profit.
b. Cuvintele lipsite de acþiune
sunt un rãspuns obiºnuit dat
nevoilor.
c. Oamenii care suferã rãspund
rareori la Evanghelie, dacã
aceasta nu este însoþitã de
vreun ajutor tangibil.
d. Nu trebuie sã existe nici un
conflict între împlinirea

nevoilor spirituale ºi a celor
fizice.
4. Dând dovadã de o compasiune
asemãnãtoare cu cea a lui
Hristos (Romani 12:20; 1 Ioan
3:17).
a. Tensiunea apare între cei ce au
ºi cei care nu au.
b. Domnul aºteaptã ca poporul
Sãu sã rãspundã la nevoi atunci
când sunt conºtienþi de ele.
c. Lui Dumnezeu Îi place sã
lucreze în viaþa celor care dau
dovadã de compasiune.
d. Urmaºii lui Isus sunt chemaþi
sã ofere ajutor atât credincioºilor ºi necredincioºilor care trec
prin greutãþi.
CONCLUZIE:
În lumea noastrã existã mulþimi de
oameni care suferã – oameni fãrã
speranþã. Credincioºii au oportunitatea sã le ofere ajutor ºi speranþã
prin Evanghelie care atinge întreaga
persoanã.
—Earl Baldwin, Lutherville,
Maryland

C O N T I N U A R E D I N PA G I N A 2 3
2. Acceptarea. O miºcare afirmativã a capului, un „da“ sau
„înþeleg“ îl ajutã pe consiliat sã
îºi dea seama cã este ascultat. Nu
uita cã acceptarea nu înseamnã
în mod necesar cã eºti de acord cu
consiliatul sau cã îi aprobi alegerile. Deseori Isus a fost un
model al acceptãrii oamenilor,
chiar ºi atunci când El le-a dezaprobat comportarea.
3. R e f l e c t a r e a / r e f o r m u l a r e a .
Mulþi consiliaþi vorbesc fãrã a
auzi, de fapt, ceea ce tocmai au
spus. Reflectarea sau reformularea de cãtre consilier a ceea ce a
spus consiliatul (prin simþãminte
ºi ton) îi permite acestuia din
urmã sã confirme sau sã-ºi modifice afirmaþiile.
4. Clarificarea. Afirmaþii sau
26
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întrebãri de felul: „Explicã-mi ce
înþelegi prin . . .“; „În ce mod?“;
„Tocmai ai spus cã erai furios. Ce
înseamnã asta pentru tine?“;
„Spune acelaºi lucru într-un mod
diferit“, sunt toate exemple prin
care se poate obþine o clarificare.
5. Rezumatul. Rezumatul are
rolul de a lega gânduri, sentimente ºi comportãri importante ºi
probabil este partea cea mai eficientã a unei sesiuni de consiliere. Rezumatul este folosit la
începutul sesiunilor urmãtoare,
în timpul sesiunii de consiliere ºi
la sfârºitul sesiunii. Regula este
urmãtoarea: nu lãsa sã fie
prezentat mai mult material decât
poate fi rezumat într-un mod
corespunzãtor. Rugãciunea de la
sfârºitul unei sesiuni serveºte

drept rezumat al chestiunilor
importante abordate în timpul
consilierii ºi îl ajutã pe consiliat
sã simtã cã nu este singur în procesul schimbãrii.
Deprinderile de participare,
ascultare ºi rãspuns te vor ajuta
extraordinar de mult în lucrarea
ta importantã de consiliere. În
urmãtorul numãr vor fi prezentate douã modele importante de
schimbare a comportãrii: rugãciunea (în legãturã cu rãni trecute) ºi
dezbrãcarea de omul cel vechi/
îmbrãcarea cu omul cel nou (pentru abordarea pãcatelor ºi ispitelor obsedante). Donald A. Lichi, Ph.D., este
vicepreºedintele executiv al organizaþiei EMERGE Ministries, Inc.,
Akron, Ohio, SUA.
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ale lucrãtorilor din bisericã. Începând din toamna aceasta colaborarea noastrã s-a extins ºi, ca urmare,
putem sã ºi distribuim cãrþile pe care le-am publicat pentru EQUIP. Prezentãm mai jos aceste cãrþi
împreunã cu preþurile lor individuale precum ºi pentru seturi.
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Stimate pãstor sau lucrãtor,
Fie ca binecuvântarea ºi harul Domnului sã vã însoþeascã întotdeauna.
Pentru noi este o bucurie sã vã putem trimite cel de-al unsprezecelea numãr al revistei
RESURSE SPIRITUALE despre importanta temã a Închinãrii ºi laudei. Suntem
încredinþaþi cã articolele vã vor încuraja ºi inspira în credinþa cã Dumnezeu poate face
o lucrare extraordinarã prin Duhul Sfânt în biserica voastrã. În prezent revista
RESURSE SPIRITUALE este distribuitã la 2.000 de pãstori, conducãtori creºtini ºi
studenþi de la institutele biblice din întreaga Românie.
Pentru a vã sluji mai bine, noi, cei de la Life Publishers, am luat recent decizia de a
expedia revista RESURSE SPIRITUALE direct la fiecare lucrãtor din lista de adrese de care
dispunem. În felul acesta veþi primi mai repede propriul exemplar al revistei. De asemenea
vom continua sã trimitem mai multe exemplare institutelor ºi colegiilor biblice precum ºi
celor care solicitã exemplare ale revistei pentru diaconi ºi conducãtorii de biserici.
Unii ne-au întrebat cum ar putea participa la sprijinirea tipãririi acestei reviste.
Dacã faceþi parte din aceastã categorie, puteþi trimite o donaþie de 15.000 lei pentru
urmãtorul numãr al revistei care va avea tema CONDUCEREA SLUJITOARE. Dãrnicia
dumneavoastrã ne va încuraja foarte mult sã continuãm sã publicãm aceastã revistã ºi vom
aprecia sprijinul dvs. la efortul de edificare a lucrãrii lui Dumnezeu din România.
Donaþia poate fi depusã în contul nr. 874.1/ROL al lui LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL,
deschis la BCR Oradea.

Pentru cei care doresc sã împãrtãºeascã aceste articole cu lucrãtorii creºtini din biserica lor
suntem gata sã le trimitem exemplare suplimentare ale revistei, în limita stocului disponibil.
Pentru aceasta ne puteþi suna sau scrie la adresa urmãtoare:
LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL
Str. Ady Endre, nr. 33, 3700 Oradea, România
Tel. (0259) 136264, (0744) 624236, Fax (0259) 447180
E-mail: liferom@rdslink.ro, Web site: www.liferomania.ro

În încheiere, dorim sã vã mulþumim pentru înþelegerea dumneavoastrã ºi pentru sprijinul
acordat acestui efort spiritual. Singura noastrã dorinþã este sã putem contribui la zidirea ºi
îmbogãþirea cititorilor revistei RESURSE SPIRITUALE.
Colectivul de redacþie




Volumul VI, Numãrul unu

ÎNCHINAREA
POATE FI O MÃRTURIE

ESURSE SPIRITUALE
I A RNA 2002

Î

nchinare ºi laudã

nchinarea este o mãrturie puternicã pentru cei necredincioºi dacã prezenþa lui Dumnezeu este

Î

simþitã ºi dacã mesajul poate fi înþeles. În Faptele Apostolilor 2, în ziua de Rusalii, prezenþa lui
Dumnezeu a fost atât de puternicã în serviciul de închinare a ucenicilor încât a atras atenþia

necredincioºilor din întreaga cetate. Fapte 2:6 spune cã «. . .mulþimea s-a adunat». ªtim cã trebuie

Muzica penticostalã ºi pãstorul . . . . . . . . . . 1

Charles T.
Crabtree

În timp ce ne pregãtim pentru seceriºul zilelor de pe urmã,
ne va fi de mare folos sã aruncãm o privire asupra dinamicii
ºi rolului muzicii în biserica penticostalã.

sã fi fost o mare mulþime pentru cã 3.000 de oameni au fost mântuiþi în acea zi.
De ce s-au convertit acei 3.000 de oameni? Pentru cã au simþit prezenþa lui Dumnezeu ºi au înþe-

James K. Bridges

les mesajul. Aceste douã elemente sunt esenþiale pentru ca închinarea sã fie o mãrturie. În primul
rând, prezenþa lui Dumnezeu trebuie sã fie simþitã în timpul serviciului. Mai mulþi oameni sunt
câºtigaþi pentru Hristos pentru cã simt prezenþa lui Dumnezeu decât datoritã tuturor argumentelor

Închinarea pe care nu o vede nimeni . . . . . . . 7

Paul Ferrin

Corurile de copii sunt un mijloc excelent prin care copiii
pot fi învãþaþi nu doar muzicã, ci ºi modul în care sã-L
iubeascã pe Dumnezeu ºi sã I se închine.

noastre apologetice combinate. Puþini oameni sunt câºtigaþi pentru Hristos pe baza unor temeiuri pur
intelectuale sau poate chiar nici unul. Prezenþa simþitã a lui Dumnezeu este cea care topeºte inimi ºi

Cântând Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Existã câteva principii biblice pentru cântare ºi muzicã,
care trebuie respectate pentru a ne asigura cã închinarea
ajutã biserica sã-ºi împlineascã scopul pentru care existã.

William P. Farley

Jonathan Edwards ºi Marea Trezire . . . . . . . . . 10
O prezentare concisã a vieþii ºi lucrãrii celui despre care
Martyn Lloyd-Jones a spus: „Prezenþa Duhului Sfânt este
mai proeminentã în scrierile lui Edwards decât la oricare
alt puritan“.

dãrâmã bariere intelectuale.
În acelaºi timp ºi închinarea ºi mesajul trebuie sã poatã fi înþelese. La Rusalii, Duhul Sfânt a tradus
în mod miraculos mesajul în cuvinte pe care toþi cei prezenþi le-au înþeles. Mulþimea de necredincioºi
a spus: «îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate pe care le-a fãcut Dumnezeu!» (Fapte
2:11; NCV, sublinierea ne aparþine). Aceastã abilitate de a înþelege i-a fãcut sã se converteascã. Chiar
dacã prezenþa lui Dumnezeu a fost evidentã în cadrul serviciului, ei nu ar fi ºtiut ce sã facã dacã n-ar

De asemenea, înãuntru . . .
Douglas A. Oss

Darurile spirituale în biserica
de astãzi (Partea a 3-a
a). . . . . . . . . . . . . . 16

Donald A. Lichi

Ajutorarea oamenilor în bisericã
(Partea a 2-a
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

fi înþeles mesajul.
Existã o strânsã legãturã între închinare ºi evanghelizare. Scopul evanghelizãrii este sã producã
închinãtori ai lui Dumnezeu. Biblia ne spune cã «astfel de închinãtori doreºte ºi Tatãl» (Ioan 4:23).“
Citat din cartea Biserica - o pasiune, o viziune, de Rick Warren,
publicatã de Editura Life Publishers International
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