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Altãdatã etica ar fi putut fi consideratã o pasiune plicticoasã a unui politician ºi mai plicticos. Dar astãzi nu mai este aºa. Etica este acum o cerinþã incisivã ºi universalã pentru
supravieþuire ca specie.

Slujirea ºi etica

Crizele din eticã sunt determinante atât pentru continuarea civilizaþiei actuale ca atare,
cât ºi pentru destinul indivizilor ce formeazã cultura noastrã. Forumurile de dezbatere naþionalã
ºi internaþionalã nu pot sã evite deciziile morale cu efecte pe termen lung; sub aspect cultural,
aceasta este o problemã ce þine literalmente de viaþã ºi de moarte.
Etica creºtinã insistã asupra caracterului unitar al adevãrului ºi asupra validitãþii universale a normelor morale. Revelaþia divinã unicã în Scriptura autoritarã, centralitatea lui Isus
Cristos ca soluþie ºi exemplu moral ºi Biserica ce manifestã sensibilitatea eticã a creºtinilor de-a
lungul istoriei, toate acestea contribuie la conþinutul eticii creºtine. ªi la acestea se mai adaugã
insistenþa asupra criteriilor universale ºi standardelor în eticã.
Separarea pe care cãderea omului ºi neascultarea sa în starea de pãcat o produce între el
ºi Dumnezeu nu îl desparte de realitãþile ºi responsabilitãþile lui morale. El rãmâne responsabil
din punct de vedere moral chiar ºi în starea lui de pãcat.
Fiecare schemã eticã are o antropologie latentã. Naturalismul reduce agentul moral la o
varietate interesantã a speciei animale, idealismul la întruparea creatã a Divinitãþii. Nici unul din
aceste tipuri de eticã secularã nu trateazã adecvat faptul experienþei umane, care este o premisã
fundamentalã pentru etica revelatã: omul este un pãcãtos, având o naturã cãzutã. El nu ia în
serios cãutarea moralã decât dacã natura lui este regeneratã. Dar nici chiar ºi atunci când natura umanã este neregeneratã, responsabilitatea ºi vinovãþia omului nu pot fi anulate; numai când
omul este „nãscut din nou“ viaþa moralã virtuoasã avanseazã spre asemãnarea cu Dumnezeu.
Etica creºtinã cere rãstignirea naturii vechi ºi naºterea unei noi naturi. Prin insistenþa
aceasta ea se plaseazã împotriva întregului curent al eticii speculative, care cautã mântuirea în
perfecþionarea treptatã a naturii vechi. Expunerea creºtinã a vieþii morale porneºte de la un caracter nou, de la acea existenþã primitã de la Dumnezeu pe care omul o posedã „în Cristos“.
Dupã cum în mod corect a remarcat William Childs Robinson, „calea salvãrii“ pe care o promoveazã lumea este doar ficþiunea justificãrii prin sanctificare, în timp ce etica biblicã dezvãluie
marea realitate a sanctificãrii prin justificare.
Nici o reprezentare a eticii creºtine nu este demnã de numele sãu dacã nu ne învaþã cã
trebuie sã ne dezbrãcãm de omul vechi, deoarece este corupt ºi sã ne îmbrãcãm cu omul nou
(Efeseni 4:20 ºi urm.). Dacã Cristos nu ne posedã sufletul, transformând ºi cuprinzând întreaga
noastrã viaþã, pãtrunzând în cele mai intime dorinþe ºi afecte, nu existã naturã nouã. Numai
etica creºtinã pune în centrul controversei morale insistenþa cã natura umanã este radical deviatã de la starea sa originarã, din cauza corupþiei, ºi cã ea este capabilã de o transformare la fel de
radicalã, prin rãscumpãrare. Credinþa fermã cã este deopotrivã necesarã ºi posibilã o nouã creaþie
a naturii umane e specificã eticii creºtine. Corolarul ei este cã omul cãzut a atras natura umanã
într-o soartã anormalã. Numai regenerarea îl readuce pe om în condiþia de normalitate eticã.
Fragment din cartea Etica Creºtinã Personalã, de Carl F. H. Henry
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Editorial

U

„ÎÞI LIPSEºTE UN SINGUR
LUCRU...“

nul din pasajele cunoscute ale Noului Testament
este ]nt`lnirea <t`n[rului bogat> cu Isus. Omul
acesta, ]n momentul ]nt`lnirii cu Domnul Isus,
avea c`teva avantaje fa\[ de al\ii:
– mul\i dintre cei care-l ]nconjurau pe Isus erau
b[tr`ni, el era ]nc[ t`n[r.
– v`rstnicii, cei mai mul\i dintre ei erau s[raci, pe
c`nd el la tinere\e era posesorul multor avu\ii.
Aceste avantaje sunt completate de c`teva lucruri pe
care le face acest t`n[r bogat:
• alearg[ la Isus - demn de apreciat;
• alearg[ la cine trebuie - a f[cut alegerea cea mai
bun[;
• ]ngenuncheaz[ ]naintea Lui - atitudine de smerenie;
• ]ntreab[ ce trebuie - este interesat de adev[rata problem[ a vie\ii sale;
• tr[ie=te respect`nd legea Vechiului Testament.
Dialogul dintre t`n[r =i Isus este concluzionat prin
ceea ce face Isus:
• se uit[ \int[ la el;
• se uit[ cu dragoste;
• Domnul ]i spune ceva.
Stima\i cititori ai revistei <Resurse Spirituale>, m[
adresez vou[ pe aceast[ cale, pornind de la acest cuv`nt
cu c`teva ]ntreb[ri =i afirma\ii.
a. C`\i dintre noi ne-am putea pune al[turi de acest
t`n[r bogat?
b. C`\i am putea spune: cunosc poruncile =i le p[zesc
cu grij[ din tinere\ea mea? Mi-este greu s[
r[spund... =tiu c[ Isus se uit[ la tine ca t`n[rul
bogat <|INT{>.
c. La c`\i ne-ar putea Domnul spune: <}\i lipse=te un
singur lucru?>
R[spunz`nd sincer, m-a= g`ndi:
– Nu-i r[u, ]mi lipse=te numai un lucru, altora le

lipsesc mai multe.
– Dac[ tot nu-mi lipse=te mult, voi ]ncerca s[-l posed
acel lucru, s[-l al[tur celorlalte, pentru ca tabloul s[ fie
complet.
Dar..., Isus spune: <vinde tot ce ai, d[ la s[raci =i vei
avea o comoar[ ]n cer>, =i ]n loc de ce ai <ia-\i crucea =i
urmeaz[-M[.> Total diferit de modul meu de g`ndire,
socoteam s[ completez tabloul lucrurilor pe care le am
eu, cu acel lucru care-mi lipse=te din ad[ugire, dar Isus
spune c[ lucrul care lipse=te este s[ ]ndep[rtez totul:
<vinde tot ce ai... =i vei avea o comoar[ ]n cer.>
Suntem pu=i ]n ]ncurc[tur[ =i parc[ ne vine s[ r[spundem cu cuvintele c[peteniei Siriei de alt[dat[.
<Eu credeam c[ va ie=i la mine, se va ]nf[\i=a el
]nsu=i, va chema Numele Domnului, Dumnezeului lui...>
Atunci c`nd auzim Cuv`ntul Domnului avem <g`ndul
nostru>, care aproape ]n toate situa\iile este diferit de
g`ndul lui Dumnezeu. C`t de adev[rat este cuv`ntul dat
prin profetul Isus care zice: <c[ci g`ndurile Mele nu sunt
g`ndurile voastre> - Isaia 55:9.
A= vrea s[-\i spun: <}\i lipse=te un singur lucru> - s[ ai
g`ndul lui Dumnezeu. Diferen\a dintre g`ndul t[u =i
g`ndul lui Dumnezeu este ca distan\a de la cer la p[m`nt
(Isaia 55:9).
Te invit s[ iei seama la cuvintele spuse de Pavel:
– <orice g`nd ]l facem rob ascult[rii de Cristos>
(2 Cor. 10:5);
– <g`ndurile voastre s[ nu se strice de la cur[\ia =i
credincio=ia care este fa\[ de Cristos> (2 Cor. 11:3);
– <ave\i ]n voi g`ndul acesta care era =i ]n Cristos
Isus> (Fil. 2:5);
– <noi ]ns[ avem g`ndul lui Cristos> (1 Cor. 2:16).
Te ]ndemn: <vinde toate g`ndurile tale> =i vei avea
pentru totdeauna g`ndul lui Cristos>.
Pastor Ioan Moldovan - Oradea
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Slujirea ºi etica

CRIZE:
în

Implicaþii pentru lucrãrile de
slujire din secolul XXI

n slujire existã o crizã eticã. În anumite zile se pare cã oamenii religioºi nu
sunt atât de religioºi. Cu toate scandalurile ºi abuzurile sexuale, homosexualitatea, neregularitãþile financiare, adesea prezentate la ºtiri, lumea observã o
problemã eticã. O mai mare preocupare o constituie problemele etice din ce în
ce mai puþin vizibile, însã care-i ispitesc zilnic pe slujitori în alegerile, scopurile ºi
obligaþiile lor.
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Creºterea crizelor etice din lucrare este vãzutã prin numãrul
crescând de resurse. Acum 20 de ani etica lucrãrii era rar discutatã.
Azi, o scurtã privire de ansamblu a web-ului scoate la ivealã sute de
site-uri cu afirmaþii despre politicã, negarea ºi resursele pentru
etica slujirii.
Când este definitã etica, iar temeliile ei teologice sunt recapitulate, putem formula motive care sã explice de ce sunt importante
crizele. Natura crizei - contribuþia factorilor ei interni ºi externi - ºi
a sugestiilor informative pentru refacerea lucrãrii etice bazate pe o
fundaþie biblicã, de asemenea, trebuiesc luate în considerare de
cãtre slujitor.

DEFINIÞIA
Ce este etica? „Etica creºtinã este studiul binelui ºi a rãului, a dreptãþii sau nedreptãþii. Ce constituie caracterul bun, virtuos ºi sãnãtos? Cum discerne cineva ºi face acel lucru drept în dilemele etice
atât de variate? Cum funcþioneazã valorile creºtine morale acolo, în
afarã, într-o lume diversã, multiculturalã ºi a multiplelor credinþe?
Cum poate cineva sã înveþe ºi sã promoveze un caracter sau o acþiune moralã?“
Fiecare creºtin este un om care se ocupã de eticã în ceea ce
priveºte cãutarea virtuþii ºi a caracterului. Nu este îndeajuns doar
sã identifici ºi sã sprijineºti comportamentul etic. La fel cum
Aristotel, unul dintre primii oameni care s-au preocupat de eticã, a
subliniat cã etica vine de la ethos, fãcând referire la practicã,
obiceiuri ºi tradiþie. Etica evalueazã comportamentul ºi pune întrebarea de ce acþionãm aºa cum o facem. Cum ar trebui sã
determinãm acþiunile corecte?

Slujitorii ar trebui sã facã
mai mult decât sã ghideze pe alþii înspre un
comportament etic;
ei trebuie sã fie exemple.

Majoritatea dintre noi ºtim ce înseamnã sã fii virtuos. Noi ºtim
când suntem sau nu persoane de caracter. Noi nu ar trebui niciodatã sã fim satisfãcuþi cu moralitatea legalã (eu tehnic pãzesc codul
moral). Etica nu se referã doar la moralitate, ci ºi la caracter ºi virtute. Slujitorii sunt chemaþi la virtute.

FUNDAÞII
Trebuie sã recunoaºtem bazele eticii creºtine. Unii se întreabã
dacã mai poate exista o eticã creºtinã într-o lume postmodernã
care pune sub semnul întrebãrii validitatea ºi organizarea
doctrinelor eticii creºtine. Hauerwas observã faptul cã etica
creºtinã este chematã sã existe într-o lume fragmentatã ºi violentã.
Absolutele mai sunt încã necesare într-o lume care le-a discreditat
considerabil.
Privatizarea religiei a fãcut comportamentul destul de fragil.
Existã o mare nevoie de reînnoire a sinceritãþii în convingerea
creºtinã. Etica abstractã este imposibilã. Un model comportamental familiar spune: comportamentele sunt bazate pe valori, ºi valorile pe principii sau credinþe, care însumate dau punctul de vedere
al unui individ asupra lumii. Miza în criza eticã este baza teologicã
a comportamentului creºtin.
Unii susþin cã lumea noastrã are nevoie de o redefinire a moralitãþii, ca nu cumva virtutea ºi moralitatea sã disparã. Fãrã îndoialã cã
noi existãm într-o lume în care postmodernismul a îngãduit acum
ceea ce pe vremuri era interzis. Trebuie sã identificãm o eticã normativã pentru a face anumite lucruri ºi o eticã a existenþei. În
mijlocul întrebãrilor despre fundamentul biblic pentru comportamentul nostru trebuie sã restabilim normele morale, obligaþiile
ºi valorile.
Etica creºtinã se regãseºte într-o teologie puternicã - suveranitatea lui Dumnezeu, domnia lui Cristos, noua neprihãnire posibilã
2

• VARA 2006

în noua împãrãþie. Diferit de etica filozoficã, caracterul creºtin nu
ar trebui niciodatã considerat separat de natura lui religioasã conectatã cu Dumnezeu, personalã, orientatã spre viitor ºi universal aplicabilã.

IMPORTANÞA
Importanþa poate fi vãzutã punând întrebarea: „Care este miza
pentru lucrare, bisericã ºi lume?“ Mare este miza pentru cei care
predicã ºi slujesc. Înþelegerea cum ºi de ce acþioneazã slujitorii nu
este uºoarã, deoarece fiinþele umane sunt predispuse sã raþionalizeze, personalitãþile se angajeazã în lupte de putere ºi o onestã
evaluare de sine în dificultãþi este grea. Noi trebuie sã admitem cã
existã întrebãri grele, identificaþi-le ºi încurajaþi reflecþia personalã.
Lucrarea de slujire nu este limitatã la slujitorii bisericii angajaþi
cu normã întreagã. Interesul în etica slujirii se extinde la numeroºi
profesioniºti ºi voluntari care slujesc biserica în calitate de slujitori
ca: bãtrâni, diaconi, administratori pastorali, slujitori cu tineretul,
directori ai educaþiei religioase ºi învãþãtori. Lumea secularã
acordã o atenþie mãritã eticii profesionale, de aceea nici biserica nu
trebuie sã se lase mai prejos.
În timp ce etica ºi eticheta sunt legate, etica slujirii în mod fundamental se referã la integritate. Deci, ce este la mizã este integritatea slujirii. Cum pot cei care nu sunt integri sã-i ajute pe alþii sã
ajungã la integritate? O lucrare de slujire eficientã nu cere perfecþiune; cere integritate.
Nu existã nici un alt subiect mai relevant pentru slujire decât
explorarea modului în care adevãrul, credinþele ºi valorile sunt
integrate în trãirea creºtinã. Nici o lucrare de slujire nu poate fi
credincioasã dacã nu îi ajutã pe oameni înspre o trãire neprihãnitã
prin provocãrile etice ale zilelor noastre. Slujitorii ar trebui sã facã
mai mult decât sã îi ghideze pe alþii înspre un comportament etic;
ei trebuie sã fie exemple. Standardele etice se aplicã tuturor
creºtinilor, dar liderii spirituali au un mai mare grad de responsabilitate eticã.
Care este miza bisericii?
Bisericile se ridicã destul de rar deasupra standardelor morale ºi a
învãþãturilor unei persoane care se ocupã cu regularitate de
hrãnirea spiritualã. Dacã biserica modernã înfruntã o strâmtoare,
ca cea a unui gât de sticlã, care interzice bisericii a se turna pe sine
în vieþile unei lumi în nevoi, gâtul sticlei este chiar în vârf. Biserica
are nevoie de conducere spiritualã care întrupeazã viaþa lui Isus
înainte de a înþelege provocarea trãirii în afarã a vieþii lui Isus în
lumea noastrã. Virtutea influenþeazã dorinþele noastre, scopurile,
rolurile ºi comportamentele. Virtutea adevãratã face legãtura între
credinþã ºi comportament. Virtutea este o strãdanie pe toatã durata vieþii. Moralitatea creºtinã nu este exclusiv bazatã pe pãzirea
unor reguli. Creºtinii modelaþi de comunitatea bisericeascã ar trebui sã aibã o formã moralã.
Miza bisericii poate fi sumarizatã prin trei întrebãri: Vom fi
spirituali sau seculari? Vom fi noi prezenþa lui Dumnezeu în
aceastã lume cu un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu, sau de
abia un alt cântec de sirenã? Vom fi noi luminã ºi sare?
Care este miza în lume?
Este nevoie de observarea catastrofei slujitorilor ce au greºit pentru a recunoaºte cât de aproape priveºte lumea pe cei care pretind
cã Îl urmeazã pe Isus, în special a celor care slujesc în lucrare. Miza
pentru lume este mântuirea, eternitatea, Evanghelia, moralitatea
publicã ºi chiar societatea.
Societãþile funcþioneazã ºi sunt sigure datoritã unui nivel influent al moralitãþii. În general vecinii mei nu cautã sã mã jefuiascã,
omoare sau sã profite de mine. Sunt sigur în societate datoritã unui
standard influent al moralitãþii. Oricum, creºterea întâmplãtoare a
semnelor violenþei marcheazã decãderea standardelor morale

general acceptate. De aceea numãrul deþinuþilor din închisori
cresc. Demnitatea vieþii umane este diminuatã în diferite moduri.

NATURA CRIZEI
Criza eticã nu se limiteazã doar la lucrare. Naþiunea noastrã
întreagã se aflã într-o crizã moralã. Criza la nivelul eticii slujirii
este parte a unei mai mari crize morale a naþiunii noastre.
Criza în lucrare este evidentã în trei arii importante diferite spiritualitatea falsã, falsa evaluare a lucrãrii ºi aºteptãrile false din
partea slujitorilor, bisericilor ºi a lumii.
Spiritualitatea slujirii este uºor contrafãcutã. Predicatorii
predicã cu studiu puþin sau deloc. Presiunea timpului încurajeazã
plagiatul predicilor ºi a studiilor. Articolele buletinului informativ
sunt copiate fãrã nici un credit, sau mai grav chiar semnate
proprii, fãrã nici un efort. Slujitorii petrec prea puþin timp în rugãciune, în a vorbi cu Dumnezeu, în a-L asculta pe Domnul, toate în
numele vorbirii pentru Dumnezeu. Unii implicaþi în slujire, pe
ascuns, duc un stil de viaþã neetic, imoral.
Combinând crizele, societatea noastrã contemporanã
considerã cã slujirea genuinã nu este dependentã de aparenþele
exterioare sau de experienþele externe. Tranziþia rapidã a societãþii
contemporane a înceþoºat definiþiile slujirii. De fapt, lumea de azi
adesea mãsoarã slujirea dupã standardele lumeºti. Acest fapt încurajeazã ipocrizia ºi lipsa de integritate a slujirii. Slujirea se aflã
într-o crizã eticã. Intensificarea dilemei este de fapt criza în
general nevãzutã, chiar de unii lideri bisericeºti ºi slujitori.

FACTORII INTERNI
Cum am ajuns la punctul acesta? Au contribuit câþiva factori
interni.
Lipsa focalizãrii spirituale
Interviurile slujirii întreabã foarte rar despre sãnãtatea ºi creºterea
spiritualã. Puþine programe de pregãtire a lucrãtorilor mai cer un
component de formare spiritualã. O cerere semnificativã a
reflecþiei spirituale ºi a formãrii în pregãtirea slujirii este o excepþie, nu o regulã. Oare am uitat noi cã liderii spirituali trebuie sã fie
spirituali? Suntem noi aºa de ocupaþi, încercând sã facem lucrarea
lui Dumnezeu prin metode dovedite pe piaþã, încât am uitat cã
lucrarea Împãrãþiei lui Dumnezeu este spiritualã? Cum vor putea
oamenii nespirituali sluji prezenþei lui Dumnezeu eficient în
bisericã, când Dumnezeu de-abia este prezent în vieþile lor. Fãrã o
focalizare spiritualã va urma o foamete spiritualã. Slujirea adevãratã este bogatã în fragilitate, frustrare ºi chiar eºec. Cel mai
mare eºec este dat de faptul cã puterea pentru slujire este cãutatã
în domeniul fizic mai degrabã decât domeniul spiritual.
O evaluare ghidatã greºit
Cum ar trebui mãsuratã slujirea? Existã douã extreme opuse. Pe de
o parte, standardele lumii pentru succes adesea înlocuiesc evaluarea spiritualã. Unele biserici eºueazã în a aprecia slujirea efectivã
în pretenþia lor de dragul rezultatelor numerice. Profeþii Vechiului
Testament nu ar reuºi azi în multe din bisericile moderne.
Pe de cealaltã parte, unele biserici ºi slujitori eºueazã în
înþelegerea puterii ºi a potenþialului slujirii eficace ºi suferã
datoritã aºteptãrilor lor scãzute. Cea mai importantã mãsurã a
slujirii este credincioºia faþã de Dumnezeu. Lucrarea de slujire
care este credincioasã lui Dumnezeu nu eºueazã niciodatã.
Slujirea plinã de credinþã aduce puterea lui Dumnezeu de a rezista
în lume ºi promisiunile Lui cresc. Cuvântul Lui nu se întoarce
niciodatã fãrã rod.
Aºteptãrile lumii
Societatea ºi bisericile noastre adoptã sistemul lumesc de gândire
mai mult decât ne place nouã sã admitem. Adesea avem aºteptãri
www.liferomania.ro

care nu aprecieazã natura flexibilã a slujirii. Nu mai ºtim cu siguranþã dacã slujitorii lucreazã pentru Dumnezeu sau pentru
biserici. Noi mai întâi afirmãm, ºi adesea practicãm mai târziu.
Suntem parcã mai apþi în a clona predicatori decât sã îngãduim o
slujire consecventã cu personalitatea slujitorului.

FACTORII EXTERNI
Cum am ajuns aici? Criza eticã este de asemenea o crizã a adevãrului. Schimbãri semnificative ale comportamentelor, credinþelor ºi
valorilor culturii vestice au contribuit la aceastã crizã, incluzând
privatizarea, umanismul, relativismul, secularizarea ºi pluralismul. Rezultatul este criza moralã a naþiunii noastre. Lideri ai
guvernului, afacerilor ºi sportului sunt acuzaþi de diferite acte
imorale ºi ilegale. Liderii bisericii sunt prinºi în comportamente ºi
activitãþi neetice. Naþiunea noastrã ºi-a pierdut amprenta
moralã. În mod clar criza eticii slujirii este parte a unei crize mai
ample. O examinare a efectelor privatizãrii, umanismului, relativismului, secularizãrii ºi pluralismului va explica cum a apãrut
criza moralã.
Privatizarea
Privatizarea lumii vestice moderne a mutat religia ºi slujirea de la
public la arena privatã, fapt ce a rezultat în pierderea responsabilitãþii. Una dintre consecinþe este imposibilitatea de a discuta religia
în arena publicã. O datã ce o religie este limitatã la arena privatã,
mãrturisirea credinþei unuia devine dificilã ºi responsabilitatea
este negatã. „Ceea ce fac este treaba mea.“ Aceastã atitudine a contribuit la pierderea eticii creºtine în lucrare.
Umanismul
Învãþãtura noastrã cu privire la eticã nu a þinut pasul cu avansarea
rapidã a lumii. Lumea ºi bisericile noastre au experimentat o pierdere a valorilor prin umanism. În trecut, biserica la modul general
a învãþat etica prin focalizarea pe comportamente mai mult decât
pe valori sau credinþe. De exemplu, când copiii mei erau mici, i-am
învãþat sã nu se joace între trotuar ºi ºosea (comportament). Mai
târziu, i-am învãþat sã distingã între un loc sigur ºi nesigur ºi activitãþi (valori). Dacã ºtiu ce e rãu, dar nu ºtiu ºi de ce, e greºit, ºi nu
pot lua decizii corecte când sunt prezentate noi opinii.
Trebuie sã se vorbeascã despre valoarea schimbatã a societãþii
noastre. A crescut disponibilitatea privatã a materialelor imorale.
Înainte expunerea pe arena publicã a fost o opreliºte în faþa
pornografiei ºi a altor activitãþi neetice ºi ilicite. În arena privatã,
astfel de opreliºti sunt desfinþate. Restaurarea eticii creºtine va
cere o conectare clarã a conduitei (eticii), valorilor ºi credinþelor
adevãrate.
Relativismul
Prin relativism lumea ºi bisericile noastre au experimentat o
pierdere a adevãrului, o eroziune a principiilor de bazã. Dacã adevãrul este relativ, atunci nu existã adevãr obiectiv. Dacã nu existã
adevãr obiectiv atunci nimeni nu poate spune cu siguranþã cã un
anumit comportament este sau nu greºit. În pofida disconfortului
de a avea pretenþii adevãrate care dovedesc alte religii, sau alte
grupuri religioase, false, biserica nu-ºi permite sã nege adevãrul.
David Wells a subliniat impactul ºi viitorul societãþii atunci când
lipsesc pretenþiile adevãrate. Biserica trebuie sã se întoarcã la pronunþarea adevãrului obiectiv.
Secularizarea
Noi am experimentat o pierdere a misterului în aceastã continuã
secularizare a religiei. O focalizare spiritualã precarã rezultã din
lipsa unei pregãtiri spirituale. Un ultim rezultat este o versiune
total secularizatã a Creºtinismului, un rezultat care mã tem cã nu
este departe de anumite grupuri.
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Pluralismul
Bisericile noatre ºi-au pierdut o parte din identitatea lor prin pluralism. Într-o lume a adevãrului relativ, a religiei secularizate, a lipsei misterului ºi a pierderii valorilor, de abia mai ºtim cine suntem
ºi de ce existãm. În efortul nostru de a fi ucenicii lui Cristos, noi
avem abilitãþi limitate pentru a ne identifica pe noi înºine ca o
colonie creºtinã caracterizatã de comportamente creºtine.
Biserica poate doar sã piardã dacã nu se vor lua mãsuri
împotriva acestei crize adevãrate care existã.

SUGESTII PENTRU RECUPERAREA
ETICII SLUJIRII
Gãsirea unei soluþii pentru crizã într-o eticã a slujirii nu va fi deloc
uºoarã. Nu existã un anume leac universal. Încurajarea eticii slujirii cere focalizarea în douã direcþii - slujitori ºi slujire. Cum putem
dezvolta slujitori ºi slujiri etice? Pentru a începe, noi trebuie sã
recunoaºtem cã etica nu este doar o problemã legatã de slujitor, dar
este ºi o problemã a bisericii. Bisericile ridicã lucrãtori în aceeaºi
mãsurã în care lucrãtorii ridicã biserici. Bisericile modeleazã slujitorii ºi lucrãrile de slujire prin cererile ºi aºteptãrile lor. Bisericile
trebuie sã creadã în puterea slujirii. Slujitorii trebuie sã dezvolte
lucrãri centrate pe scop.
Noi nu vom restaura etica în slujire atâta vreme cât nu vom
înþelege motivele pierderii ei. Etica este vârful piramidei principiilor
valorilor etice. Punctul nostru de vedere asupra lumii (principiu de
bazã) informeazã ºi sprijinã valorile noastre care la rândul lor le
determinã comportamentul. Punctul de vedere asupra lumii al unei
persoane este dat de prezumþiile pe care cineva le face cu privire la
Univers ºi felul în care acesta opereazã. Fundaþia eticii este datã de
sistemul de credinþã al unui om. Schimbãrile la nivelul punctului de
vedere asupra lumii apar destul de greu în societate ºi culturã printr-un proces complicat. Este improbabil ca noi sã redefinim punctul
de vedere asupra lumii al societãþii noastre într-un mod rapid, sau
mai degrabã se întâmplã invers, adicã alunecarea înspre relativism.
De aceea întrebarea care se pune este cum trebuie sã se
schimbe slujitorii ºi lucrãrile ºi apoi cum pot fi duse la îndeplinire
aceste schimbãri? Restaurarea eticii în slujire cere un sistem clar de
credinþe, atât pentru slujitori cât ºi pentru biserici, cât ºi identificarea ºi reafirmarea valorilor creºtine. Trebuie sã învãþãm sã
gândim ca ºi Cristos pentru a dezvolta astfel valori ºi comportamente creºtine.
Slujitorul
Mai întâi, trebuie sã oferim slujitorilor o mai bunã pregãtire. Biserica trebuie sã cearã slujitori adecvaþi ºi pregãtiþi. Ce este un model
adecvat pentru a produce slujitori competenþi ºi capabili? În timp
ce este adevãrat cã orice creºtin poate sã slujeascã, ºi mulþi pot sta
ºi vorbi în faþa unei clase, slujirea cere mai mult. Noyce sumarizeazã responsabilitatea slujirii în trei direcþii - pãstrarea promisiunilor, onorarea hotãrârilor ºi menþinerea stilului de viaþã moral. Un
pas înspre aceste responsabilitãþi este includerea eticii în modelele
de pregatire pentru slujire. ªcolile noastre de pregãtire pentru slujire trebuie sã înveþe cã slujirea este un principiu de bazã, condus de
valori. Trebuie sã îi ajutãm pe lucrãtori sã dezvolte atitudini
creºtine ºi sã înveþe cum sã trãiascã dupã valorile ºi principiile
creºtine. Trebuie sã cerem o pregãtire care se adreseazã vieþii spirituale personale; dezvoltã un punct de vedere creºtin asupra lumii
care defineºte ºi pregãteºte pentru a gândi ca ºi Cristos, ºi face legãtura între credinþe, valori ºi eticã. Slujitorii trebuie sã dobândeascã
în urma pregãtirii un puternic angajament pentru spiritualitatea
personalã, un caracter fãrã de vinã ºi o moralitate ireproºabilã.
În al doilea rând, trebuie sã îi facem pe slujitori responsabili
pentru lucrarea lor. Slujirea nu produce întotdeauna rezultatele
dorite, dar slujitorii ar trebui sã dea socotealã pentru vieþile lor,
studiul ºi activitãþile slujirii. Trebuie sã încurajãm o mai mare
4
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deschidere în cei care slujesc ºi o dorinþã în bisericã de a le îngãdui
acestora a fi umani, mãrturisindu-ºi slãbiciunile ºi primind sprijin
în dragoste din partea bisericii.
În final, etica slujirii cere slujitori dedicaþi slujirii, care ºtiu cã
rãsplãtirile în ceea ce priveºte mãsura de succes din partea lumii
s-ar putea sã fie puþine, dar cã slujba meritã efortul de a fi fãcutã.
Doar atunci când cred în ceea ce fac pot gãsi puterea de a dezvolta o
minte ca a lui Cristos ºi sã trãiesc dupã principiile ºi valorile Lui.
Biserica
Biserica trebuie sã se angajeze în dezvoltarea unor sisteme de sprijin pentru slujire ºi o mai bunã înþelegere a slujitorilor. Bisericile
formeazã slujitori mai mult decât slujitorii formeazã biserici.
Interesul biserici în etica slujirii se extinde la fiecare slujitor
creºtin. Care sunt paºii pe care biserica ar trebui sã îi facã pentru a
ajuta la revenirea eticii slujirii?
Mai întâi, biserica trebuie sã cearã integrarea principiilor,
valorilor ºi eticii în vieþile celor care slujesc. Etica este concretã;
fiecare creºtin rãspunde de caracter.
În al doilea rând, biserica ar trebui sã se focalizeze pe cererea
dãrii de seamã a obligaþiei de slujire mai degrabã decât pe rezultate.
Bisericile trebuie sã fie pregãtite pentru a sprijini lucrãtorii ºi a
ajuta la fixarea unor aºteptãri rezonabile pentru îndeplinire.
În al treilea rând, bisericile trebuie sã lupte pentru dezvoltarea
ºi deschiderea atmosferei care încurajeazã onestitatea ºi vulnerabilitatea printre creºtini, inclusiv a celor care slujesc, dându-le voie
tuturor sã fie umani. Etica slujirii cere ca membrii ºi slujitorii sã
meargã în lume conduºi de etica creºtinã.
În al patrulea rând, trebuie sã ne dezvoltãm în bisericã un sistem de sprijin mai bun pentru cei care slujesc.
În al cincilea rând, bisericile trebuie sã dezvolte o mai bunã
înþelegere a slujirii. La fiecare cãdere predic mãcar o predicã despre
natura slujirii. Biserica mea trebuie sã înþeleagã slujirea ºi slujirea
mea. Le dau socotealã; ei constituie sistemul meu de sprijin.
În al ºaselea rând, biserica trebuie sã dezvolte o pãrtãºie care îi
dã voie slujitorului sã devinã o parte autenticã a adunãrii locale.
În final, biserica trebuie sã fie întotdeauna eticã în felul în care
trateazã slujitorii, membrii, unul pe celãlalt, lumea.
Aceºti paºi simpli nu vor soluþiona fiecare problemã, dar pot sã
porneascã biserica pe drumul bun în asigurarea încrederii în slujitor. Slujitorii vor trãi, predica ºi învãþa mai bine. Slujitorii vor fi
mai buni slujitori. Familiile slujitorilor vor beneficia ºi ele. Slujitorii vor gãsi astfel suportul pentru liderii bisericii, o mai bunã
înþelegere a rolului lor ºi vor putea mai bine sã vinã în întâmpinarea provocãrilor adunãrii lor. Biserica se va bucura de o predicare ºi o învãþare mai bunã. Biserica va beneficia de pe urma
lucrãtorilor puternici care ating vieþi. În final, lumea va fi
încurajatã de slujirea eticã pentru a crede în Isus.
Când slujitorii cred în ei înºiºi ºi bisericile cred în slujire, rezultatul va fi o lume care crede în Isus.

Concluzii
Slujitorii trebuie sã se comporte responsabil în timp ce ne luptãm
cu teologia ºi etica slujirii noastre. Noi suntem chemaþi sã fim indicatoare morale pentru a ajuta la formarea unui popor moral.
Aceasta implicã reformarea bisericii ºi transformarea culturii, dar
în primul rând implicã formarea oamenilor morali, începând cu
noi înºine. 
Robert J. Young actualmente este directorul unui
program creºtin de master la Universitatea creºtinã Oklahoma,
Oklahoma City. El vorbeºte frecvent la seminarii ºi este un
prezentator special.
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predicã a lui Earl Palmer m-a învãþat o lecþie ce nu poate fi uitatã, o
lecþie despre impactul spiritual pe care îl pot avea anumite cuvinte.
Mesajul lui Palmer a fãcut referire la cea de-a ºasea poruncã - „sã nu
ucizi“ (Exod 20:13). „A ºasea poruncã“, spunea Palmer, „ne spune sã nu trecem peste dreptul unei persoane la viaþã. Noi nu rãnim cu intenþie. Noi trebuie
sã acordãm fiecãrei persoane o cât mai mare valoare.“
Fraza „sã acordãm o mare valoare“ mi-a atras atenþia. Mi-am dat seama cã
aceste cuvinte conþin o paletã întreagã de înþelesuri.
Atunci când ne pregãtim pentru o predicã, meritã sã ne pregãtim ºi sã
acordãm între 30 de minute ºi o orã pentru dezvoltarea unei asemenea idei.
Trebuie sã cãutãm pânza ce trebuie agãþatã de catarg pentru cuvintele care
prind vântul.
Deºi o accentuare deosebitã a unei fraze nu se potriveºte la orice predicã,
cãutarea celui mai bun termen ne ajutã sã ne punem în ordine gândirea, sã ne
îmbunãtãþim modul de a privi textul ºi ne obligã sã privim la viaþa de zi cu zi
a ascultãtorilor noºtri. Cel puþin avem titlul predicii. ªi atunci când gãsim
cuvinte care pot prinde vântul, predica aproape cã se scrie singurã.
Iatã cum puteþi alege cele mai bune cuvinte.
 Seriozitate. Ispita este sã te crezi isteþ. Îmi doresc cuvinte care sã aibã
o anumitã greutate, cuvinte care sã ofere credibilitate ºi o anumitã
importanþã (deºi nu neapãrat gravitate). Existã o anumitã ridicare a
nivelului termenilor de genul: Împlinirea promisiunilor, sã-L experimentezi pe Cristos ºi un urmaº devotat al lui Isus Cristos, termeni care
au fãcut apel la imaginaþia oamenilor din lumea întreagã.
 Proaspãt. Proaspãt nu înseamnã sã vorbeºti în argou sau cuvinte
neobiºnuite. Într-o predicã am vrut sã gãsesc o definiþie mai contemporanã a adevãratei ucenicii. M-am hotãrât sã folosesc ideea de
„pasiune pentru creºterea în asemãnarea lui Cristos“. Chiar ºi noii
convertiþi puteau sã înþeleagã acest lucru, iar credincioºii de mai mult
timp întorºi la Domnul au fost provocaþi.
 Inspiraþie. Îmi doresc cuvinte care sã aprindã în noi dorinþa de a-L
asculta pe Dumnezeu, aºa cã mã uit dupã cuvinte care sã trezeascã în
ascultãtor cele mai nobile aspiraþii. În cãutarea frazei centrale a acestui
articol m-am oprit la trei seturi de opþiuni. Am ales „cuvinte care pot
prinde vântul“ pentru cã se leagã de ideea biblicã de inspirare a
Duhului Sfânt ºi este în acelaºi timp o metaforã pozitivã legatã de navigaþie. Am respins imediat expresia „Termeni care au putere motricã“
www.liferomania.ro

pentru cã este prea greoaie ºi mai
are ºi legãturã cu tehnologia.
 Intuiþie. Frazele care au efect
lumineazã conceptele biblice. Ele
provoacã gândirea ºi fac un rezumat al ideii principale a predicii.
Fraza pomenitã în predica lui Earl
Palmer m-a fãcut sã înþeleg mai
bine ce înseamnã sã le acorzi
celorlalþi cel mai deosebit respect,
cãci îl meritã.
 Energic. Asemenea cuvinte vor
face apel la toate cele ºase simþuri
ale ascultãtorului. Acestea exclud
cuvintele abstracte ºi academice.
O pânzã mare agãþatã pe catarg însã nu
este destul. Cu aceastã frazã cheie trebuie
sã facem douã lucruri:
1. Sã o dezvoltãm. Sã umpli fraza cu
semnificaþie ºi emoþie, sã spui o poveste,
sã explici de ce ai ales sensul unui anumit
cuvânt, sã ilustrezi, sã oferi un fundal, sã
oferi relatãri biblice, sã aibã înþeles ºi
semnificaþie ceea ce spui. Deºi ar trebui sã
încercãm sã alegem cuvinte care deja au o
semnificaþie, sã tratãm fraza ca pe fraza
aceea neagrã din cartea de colorat la care
e nevoie de maro ºi albastru.
2. Foloseºte-o la punctele principale.
Introducerea este aproape un lucru imperios; alte oportunitãþi de folosire a ei sunt
din când în când, la punctele principale, în
concluzie, sau ca un refren. O frazã repetitivã poate servi ca ºi cadru de organizare
a mesajului.
Mi-am dat seama cã dacã foloseºti
cuvintele în combinaþii inspirate poþi
prinde suflarea Duhului Sfânt ºi sã îi ajuþi
pe oameni sã meargã mai departe. 

Craig Brian Larson este
editor la Christianity Today ºi
pastor la Lake Shore (Adunarea
lui Cristos/ Assemblies of God)
din Chicago. Este coautor al
cãrþii Predicarea care se leagã
(Zondervan, 1994).
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etica

practicii pastorale
Care sunt practicile pastorale
acceptate =i c`nd
am trecut o limit[ etic[?
Etica slujirii nu este un oximoron.
Cu toate c[ exist[ e=ecuri etice
printre liderii religio=i,
etica =i slujirea ar trebui s[ fie sinonime,
de fapt chiar trebuie s[ fie.
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ªi totuºi nu putem sã ignorãm eºecurile. De-a lungul anilor mei
de inspector de district, cea mai tristã responsabilitate a mea a
fost de a confrunta termenul de egalitate în slujirea privind
urmãtoarele comportamente:
• luarea în posesie a fondurilor bisericii pentru scopurile personale;
• abuzul soþiilor;
• dependenþa de pornografie;
• nerespectarea jurãmintelor cu privire la cãsãtorie;
• abuzul de putere pastoralã;
• distrugerea intenþionatã a lucrãrii altora;
• abuzul în solicitarea de fonduri.
Cuvântul cel mai potrivit care însumeazã toate aceste
ofense este pãcatul. Putem sã-l descriem ca ceva mai sus decât
aceste comportamente, greºeli morale, momente de slãbiciune
sau greºeli de judecatã, însã toate fac parte din adevãr. Dar
miezul acestor eufemisme este pãcatul, ºi pãcatul nu face
niciodatã roade bune. Acesta rãneºte oameni, distruge relaþii,
distruge încrederea, ruineazã reputaþia, aduce cinism printre
slujitori ºi separã familiile ºi bisericile. Pãcatul este întotdeauna distructiv.
Dar pentru fiecare eºec în slujire, punctele de reper ale slujitorilor nu au cãzut pradã ispitelor. Din 32.556 de slujitori ai
lui Dumnezeu din Assemblies în anul 2002, doar 48% au fost
destituiþi, ºi alþi 20% au fost reabilitaþi. Mai mult de 99% din
lucrãtori, chiar dacã nu sunt perfecþi, au învãþat sã fie integrii.
Care este relaþia noastrã eticã pentru adunãrile noastre?
Care sunt practicile pastorale acceptate, ºi când am depãºit o
limitã eticã? Când Biblia nu este prea clarã în ce privesc unele
lucruri, de unde ºtim ce sã facem? Acestea ºi multe alte întrebãri sunt inevitabile, dar o inþelegere mai clarã în ceea ce
priveºte etica ºi integritatea ne poate ajuta.

DEFINIÞII CHEIE:

Merriam-Webster's Online Dictionary defineºte etica: „disciplina are de-a face cu ce este bun, cu ce este rãu ºi cu datoria
moralã ºi obligatorie; unele principii morale sunt valoroase;

Cine suntem este
mult mai important decât
ce facem, ºi ceea ce facem
aratã ceea ce suntem.

principiile unei conduite guverneazã pe cineva individual, sau
guverneazã un grup.“ Principiile morale ºi valorile slujitorilor
se dobândesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Eticile nu sunt
situaþionale. Ele sunt determinate de cãtre Scripturã.
Merriam-Webster's defineºte integritatea astfel: „Stabilitatea aderãrii la un cod, în special moral sau valoros din punct
de vedere artistic; o condiþie puternicã; calitatea sau statutul de
a deveni complet.“ Integritatea este aplicaþia zilnicã a eticii.
Ea se formeazã în persoane integre, care refuzã orice separare
între ce este spus ºi ce este fãcut. Ea ne ajutã sã umblãm
vorbind, sã practicãm ce predicãm, sã traim constant în fiecare
parte a vieþii.

Am pãstorit
câteva persoane deosebite care
m-au iubit ºi au avut
aºa mare încredere în mine încât
le puteam cere orice
ºi ei fãceau tot posibilul
sã mã ajute.

Tocmai de aceea nu le-am cerut niciodatã
nimic.
8
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Autorul Howard Hendricks a prevãzut o definiþie clasicã:
„Integritatea este cea mai lungã ascultare în aceeaºi direcþie.“
Integritatea este lungã pentru cã nu o poþi obþine peste noapte.
Îþi ia un timp din viaþã ca sã-þi dezvolþi o reputaþie bunã.
Ascultarea este esenþialã pentru cã violarea codului moral distruge integritatea. Îndelunga ascultare trebuie întotdeauna sã fie
„în aceeaºi direcþie“, pentru cã integritatea pãstreazã limitele
morale accentuate cãtre Dumnezeu ºi cer.
Pavel i-a reamintit lui Timotei cã „episcopul trebuie sã fie
fãrã prihanã…trebuie sã aibã o reputaþie bunã faþã de cei dinafarã“ (1 Timotei 3:2, 7). Ceea ce este interesant este faptul cã
aceste douã caracteristici: sã fie fãrã prihanã ºi sã aibã o reputaþie bunã, sunt prima ºi ultima ale acestor valori pe care Pavel
le considerã obligatorii pentru liderii bisericii.

PUTEREA EXEMPLULUI ETIC:

Dacã pastorii din zilele noastre au dreptate când spun cã
închinarea este influenþatã, atunci ce este înnãscut în închinare
care creazã influenþã? Un rãspuns este un exemplu. Pastorii
sunt sub privirea oamenilor. Putem vedea acest lucru ca fiind
unul negativ - „Nu-mi place sã trãiesc într-un acvariu.“ Sau îl
putem vedea ca fiind unul pozitiv - „Cineva ne priveºte. Le putem arãta cum sã trãiascã pentru Cristos.“ Indiferent cã avem o
atitudine pozitivã sau negativã despre vizibilitatea ridicatã a
poziþiei noastre, rolul publicului pastoral prevede oportunitatea
pentru o influenþã majorã în vieþile creºtinilor ºi în comunitatea
noastrã.
Pavel a spus bisericii din Corint: „Cãlcaþi pe urmele mele,
întrucât ºi eu calc pe urmele lui Cristos“ (1 Corinteni 11:1).
Când un pastor spune acest lucru, înseamnã cã el este însãrcinat sã trãiascã cum ar trãi Cristos. Chiar dacã un pastor nu
rãspândeºte cuvintele acestea ale lui Pavel, totuºi oamenii vor
urma învãþãturile acelui pastor. Cine suntem este mult mai
important ºi mai puternic decât ce facem, ºi încã ceea ce facem
dezvãluie cine suntem.

ETICILE COMUNICÃRII:

Onestitatea:
Vorbirea este esenþialã. Nu poþi fi un predicator fãrã cuvinte. ªi
esenþa de a fi etic în comunicare este pentru a spune adevãrul.
Fã ce spui acum, dar ºi în viitor. Nu fã promisiuni de care ºtii
cã nu te poþi þine. Dacã pe aparatul cu rãspunsuri apare mesajul:
„Te voi suna imediat“, atunci fã-o. Dacã promiþi: „Mã voi ruga
pentru tine“, atunci asigurã-te cã te vei ruga pânã la capãt. Dacã
greºelile din diferite domenii pe care le credem minore creazã
o lipsã de încredere, aceasta poate avea un impact asupra
dorinþei oamenilor de a ne urma în chestiunile importante.

Integritatea este aplicaþia eticii
în viaþa de zi cu zi.
Ea rezultã în integritatea personalã care
respinge orice divizare

între ceea ce este spus

ºi ceea ce este fãcut.

Confidenþialitatea:
Eticile noastre ne cer sã nu spunem anumite lucruri.
Menþinerea confidenþialitãþii este decisivã în unele situaþii mai
sensibile. Oricum, s-ar putea sã trebuiascã sã-i lãsãm pe cei
implicaþi sã ºtie care sunt limitele confidenþialitãþii noastre.
Când cineva îmi cere: „Vreau sã-mi promiþi cã nu vei spune
nimãnui niciodatã“, îmi pregãtesc rãspunsul pentru a spune cã
nu pot face aceastã promisiune pânã când nu ºtiu ceea ce ea sau
el îmi va spune. Dacã persoana raporteazã o crimã, o ameninþare de sinucidere, sau dã informaþii cu privire la molestarea
unui copil, nu aº putea sã þin aceste lucruri confidenþiale. Când

am fost supraveghetor într-un cartier, nu am putut pãstra secretul unei mãrturisiri cu privire la infidelitatea confidenþialã.
Vrem sã pãstrãm confidenþialitate. Dar aceia cu care noi avem
de-a face au nevoie sã ºtie înainte parametrii confidenþialitãþii
noastre.
Slujitorii trebuie sã se pãzeascã de a fi constrânºi sã spunã
tot soþiilor lor. În primul rând, apãrarea emoþionalã a soþiilor
noastre este responsabilitatea noastrã. Sunt unele probleme pe
care ar fi mai bine ca partenerii noºtri sã nu le ºtie. În al doilea
rând, confidenþialitatea dintre slujitor ºi cel care spune secretul
nu include soþiile. În asemenea cazuri nu e bine sã spunem totul
partenerei noastre. Nu vrem sã scurtãm comunicarea intimã
dintre soþ ºi soþie, dar uneori cea mai bunã comunicare este sã
nu comunicãm.
Predicarea:
Un slujitor primar al comunicãrii în public predicã, dar trebuie
sã se supunã standardelor etice.
La unul dintre programele taberei din regiunea noastrã erau
programaþi doi vorbitori, unul pentru prima jumãtate a taberei,
iar altul pentru cealaltã jumãtate a taberei. În unul dintre serviciile sale, primul predicator a folosit o ilustraþie în care
presupunea ca i s-a întâmplat lui acea experinþã. Al doilea a
predicat un pic mai târziu aceeaºi predicã, folosind aceeaºi ilustraþie, spunând cã de fapt lui i s-a întâmplat acea experienþã.
Vorbitorii nu au fost etici în douã lucruri. Primul, ºi-au
copiat unul altuia mesajul, folosind materialul altui predicator,
fãrã aprobarea lui. Al doilea, nu au fost cinstiþi în a susþine
experienþa care de fapt i s-a întâmplat altcuiva. Credibilitatea
celor doi predicatori a fost nulã.
Rar existã un predicator care sã nu se foloseascã de studiile
ºi experienþele altei persoane. Majoritatea dintre noi nu suntem
originali ºi ne place sã ne inspirãm mai mult din sursele altora.
Dar creditul ar trebui acordat autorului chiar ºi atunci când noi
am prelucrat materialul pentru a se potrivi stilului propriu de
predicare. Unele surse, precum lexicoanele ºi dicþionarele
biblice sunt în mod special oferite ca resurse materiale cu
înþelegerea cã vor fi folosite ca sursã de inspiraþie pentru
mesajele care le pregãtim.
Fiind cinstiþi cu textul ºi contextul s-ar putea sã nu ne parã
o problemã de integritate, dar este. Noi suntem falºi faþã de
Cuvântul lui Dumnezeu ºi Duhului Sfânt care l-a inspirat
atunci când facem ca textul sã spunã ceea ce vrem mai degrabã
de a proclama semnificaþia lui clarã.
Atunci când noi eºuãm
„Dacã nu greºeºte cineva în vorbire, este un om desãvârºit, ºi
poate sã-ºi þinã în frâu tot trupul“ (Iacov 3:2). Dacã eºuãm în a
ne þine cuvântul, chiar ºi datoritã unor motive bune, noi trebuie

puternic din lume, nu din cauza lui ca om, dar datoritã poziþiei
pe care o deþine. Dar un tatã în casa lui are mai mare putere
peste familia lui decât puterea pe care o are preºedintele.
Puterea autoritãþii poziþiei pastorale derivã din multe surse.
Acestea sunt:
• pãstorirea este un dar biblic definit pentru bisericã (Efes.
4:11);
• Pastorul a primit daruri de la Duhul Sfânt (Rom. 12:6 ;
1 Cor. 12:11 ; 1 Petru 4:10):
• Poziþiile cer anumite acreditãri;
• Poziþia cere o educaþie specificã;
• Poziþia cere experienþã;
• Poziþia de obicei implicã votul adunãrii;
Aceste elemente ºi altele furnizeazã o putere poziþionalã.
Deci, întrebarea nu este dacã pastorul are putere, ci cum o va
folosi.
Manipularea
Manipularea oamenilor pentru interesele noastre personale este
neeticã. Unul din prietenii mei a spus: „singura datã când pastorul meu mã sune este atunci când el vrea sã se facã ceva. Lui
nu-i pasã de mine. Lui îi pasã doar de ceea ce eu pot sã fac pentru el ºi pentru bisericã.“ Dacã noi eºuãm sã dezvoltãm relaþii
de dragul întãririi unuia pe celãlalt s-ar putea sã fim susceptibili de dezvoltarea acestora pentru a obþine ceea ce vrem.
În urma cãlãtoriei prin multe biserici în ultimii 14 ani,
observaþia mea a fost cã unii pastori îºi iubesc mai mult viziunea decât pe oamenii lor. Oamenii sunt vãzuþi doar ca materiale de construcþii pentru împlinirea viziunii. Acest lucru nu
vrea sã diminueze importanþa viziunii pastorale, ci este pentru
ca sã accentueze faptul cã cerinþa noastrã de bazã nu este sã
construim biserici, ci oameni. Orice viziune care nu include
oameni, ci mai degrabã rãneºte oameni, nu este viziunea lui
Dumnezeu.
Finanþele
Marea majoritate a slujitorilor ºi-au fãcut serviciul lor cu mari
sacrificii materiale. Ispita pentru cei cãrora acum le merge bine
cât ºi pentru cei cãrora încã nu le merge aºa bine este sã-ºi
foloseascã puterea pentru a-ºi furniza mândrie, extravaganþã
justificatã ºi un drum înspre viitorul financiar. Noi aducem un
deserviciu poziþiei ºi Domnului care ne-a chemat atunci când
slujirea devine un mijloc de avariþie.
Unul din exerciþiile cele mai mari de putere este tocmai sã
nu o foloseºti. Am pãstorit câþiva oameni extraordinari care
m-au iubit ºi au avut o aºa mare încredere în mine încât puteam
cere orice ºi ar fi încercat sã îmi ofere acel lucru sau serviciu.
De aceea nu am cerut niciodatã. Nu am avut încredere în mine
pentru a cere. Dorinþele mele carnale s-ar putea sã pãteze pozi-

Atunci când facem ca textul sã spunã
ceea ce vrem noi mai degrabã decât a-i

proclama semnificaþia lui clarã, noi suntem falºi faþã de Cuvânt
ºi faþã de Duhul Sfânt care l-a inspirat.
sã ne îndreptãm spre persoanele cu care am avut o înþelegere.
Eu am uitat de unele întâlniri pe care le-am fixat. Cu prima
ocazie mi-am oferit scuzele ºi am cãutat sã îmi repar greºeala.
În majoritatea cazurilor oamenii mi-au acordat iertarea, ºtiind
cã cuvântul meu este mai bun decât memoria. Dacã eºecul meu
este pãcat, atunci mãrturisirea mea trebuie fãcutã Dumnezeului
iertãtor.

þia sfântã pe care o deþineam. Motivele inimii mele s-ar putea
sã se schimbe în ce aº putea sã primesc de pe urma poziþiei mai
degrabã decât ce aº putea sã dau eu poziþiei. Aceia care au practicat aceastã reþinere pot mãrturisi cã Iehova-Ireh poate face
mai mult decât a împlini nevoile proprii. Noi nu trebuie sã
cerem ceva oamenilor noºtri; noi avem voie sã cerem doar
Furnizorului nostru (Dumnezeu).

ETICA POZIÞIEI

Predicarea
Poziþia pastoralã este rar mai puternicã decât atunci când pastorul este la amvon. Este o însãrcinare mãreaþã aceea de a predica Evanghelia, iar noi am fost onoraþi de Dumnezeu care

Puterea
Fiecare poziþie are un anumit nivel de putere. Despre preºedintele Statelor Unite ale Americii se spune cã este omul cel mai
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ne-a chemat la o aºa preocupare vrednicã. Dar puterea amvonului poate fi folositã greºit în interesul nevoilor noastre.
În timpul unui conflict în bisericã, când pastorul
poate sã fie atacat, amvonul nu este un loc pentru revãrsarea mâniei. În timpul conflictului, tot ce spune pastorul
de la amvon sau în afara amvonului este interpretat în
contextul conflictului interior. Uneori ceea ce spune pastorul nu are nevoie de interpretare, deoarece este clar un
atac agresiv împotriva celor ce i se opun lui: „Dar, doar
eu predic Cuvântul lui Dumnezeu.“ Da, dar noi
cunoaºtem bine Scriptura încât sã putem uºor selecta
pasaje care sã avantajeze partea noastrã într-o anumitã
problemã ºi sã aducã corecþie asupra celorlalte persoane
oponente. Acest lucru este însã o interpretare greºitã a
Cuvântului Sfânt ºi a poziþiei de pastor.
Când noi suntem agresaþi de fiecare parte ºi rãspundem prin
a folosi Cuvântul ca o mãciucã mai degrabã decât ca o sabie, ne
facem vinovaþi de violarea principiului cheie pe care l-a lãsat
Isus: „Oricine vrea sã-ºi scape viaþa, o va pierde“ (Marcu 8:35).
Pentru a ne pãstra pe noi, folosindu-ne de puterea poziþiei noastre, practic ne asigurãm cã de fapt în final vom pierde, nu doar
puterea nostrã, dar adesea ºi poziþia. Foarte rar s-a întâmplat sã
aibã succes strategia folosirii puterii amvonului pentru a câºtiga
o bisericã.
Noi putem sã ne eliberãm pe noi înºine de anxietãþile de a
folosi predicarea ca o armã, doar dacã Îl predicãm pe Isus.
Când apostolii se gãseau constrânºi, arestaþi, în
închisoare
sau în procese, apãrarea lor era
predicare lui
Isus. Am fi ºi
noi înþelepþi sã
le urmãm exemplul.
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O lecþie în Putere
Regele Ozia este asociat de 3 ori în Scripturã cu puterea lui

Când noi suntem agresaþi
de fiecare parte ºi

rãspundem prin a folosi

Cuvântul ca o mãciucã mai degrabã decât

o sabie, noi ne facem vinovaþi
de violarea principiului cheie

pe care l-a lãsat Isus.

poziþionalã. Cartea 2 Cronici urmãreºte succesiunea puterii
concomitent cu trecerea anilor lui Ozia în funcþia de rege.
• „a ajuns foarte puternic“ (2 Cronici 26:8).
• „pânã ce a ajuns foarte puternic“ (2 Cronici 26:15).
• „dar când a ajuns puternic“ (2 Cronici 26:16).
La fiecare din aceste stagii ale domniei lui Ozia, puterea are
consecinþe fie bune, fie rele. La sfârºit Ozia a mers în templu sã
ofere tãmâie, uzurpând rolul de preot. Extinzându-ºi puterea în
domenii pentru care el nu fusese investit nu i se pãrea ceva
greºit. De fapt atunci când pe aceastã temã a fost confruntat de
un preot, el s-a mâniat. Folosirea greºitã a puterii lui l-a dus în
final într-o casã de leproºi.
Folosirea înþeleaptã ºi chibzuitã a puterii poziþionale va
avea ca rezultat consolidarea lucrãrii lui Dumnezeu în noi ºi în
ceilalþi de lângã noi.

ETICA
ADMINISTRÃRII

Angajarea conducerii pastorale
Puþine decizii pot fi comparate ca importanþã cu cea pe care
pastorul trebuie sã o ia când îi alege pe cei care vor face parte
din echipa sa. Pe cât este de dificil pe atât este de important.
Luarea unei decizii greºite poate avea consecinþe cu bãtaie
lungã. La care punct problemele etice se intersecteazã cu
procesul de angajare? (Citiþi coloana din dreapta de la
pagina 12, articolul „Angajând membrii ai familiei“)
Noi vom sublinia douã din aceste intersecþii.
Perspectiva membrilor conducerii. Nu o sã
garantãm salarii ºi beneficii pe care nu le
putem oferi sau sã dãm vina pe bordul bisericii pentru lipsa împinirii acestora. Vom
menþine confidenþialitatea pânã la parametrii mutuali stabiliþi de comun
acord. Dacã sunt luaþi în considerare alþi candidaþi, vom considera acest fapt fãrã a-i identifica cine ar fi aceºtia. Nu
o sã folosim tactica
momelii, schimbând descrierea fiºei postului dupã ce sosesc
noi membri.
Perspectiva membrilor conducerii
pastorului
senior.
Recrutarea de membrii în conducere devine bãtãioasã când un candidat mai deþine o poziþie la o altã
bisericã. Întrebarea cheie la care trebuie sã se rãspundã este: „Când eu, sau
candidatul îl informãm pe pastorul
senior cã au loc conversaþii exploratorii
cu privire la o poziþie din conducere?“
Unii membrii din conducere opun
rezistenþã informãrii pastorului senior,

în special înaintea unor discuþii independente, deoarece istoria
trecutului cu membrii de dinainte în conducere indicã cã
asemenea informaþii nu au fost tocmai bine primite de pastor.
Unii interpreteazã orice investigaþie în alte poziþii ca un semn
al lipsei de loialitate faþã de ei în mod personal sau faþã de bisericã. Alþii ºi-au concediat asociaþii atunci când i-a prins cã se
interesau de posibilitãþile unor noi membri în conducere.
Aºadar rãmâne întrebarea cum poþi continua etic sã cauþi

noi opþiuni de angajare fãrã a risca poziþiile membrilor existenþi
din conducere? Aceasta ar trebui sã fie una din primele întrebãri la care tu ºi candidatul sã cãutaþi un rãspuns. Trebuie sã
ajungeþi la o înþelegere cã la un moment dat va trebui informat
ºi pastorul senior. Dacã nu se poate ajunge la o înþelegere cu
care tu sã fii confortabil din punct de vedere etic, atunci trebuie
sã-l tai pe candidat de pe lista ta ºi sã mergi mai departe.
Procedura mea personalã a fost aceasta, dupã cum urmeazã:

TREI PROVOCÃRI
ÎN MENÞINEREA UNEI LUCRÃRI ETICE
PROVOCAREA COMPARTIMENTALIZÃRII
Compartimentalizarea este punerea unui set de comportamente într-o cutie, un alt set în altã cutie, ºi sã presupun
cã cele douã cutii nu se amestecã niciodatã. Poate fi ilustrat lucrul acesta în multe aspecte ale vieþii:
• în politicã - „Ceea ce fac în viaþa mea personalã nu
afecteazã ceea ce fac eu în viaþa publicã.“
• în relaþiile sexuale - „Ceea ce consimt doi adulþi în dormitorul lor nu este treaba nimãnui, atâta timp cât nu
afecteazã ºi pe altcineva.“
• în sport - „Atâta vreme cât voi marca cele 20 de puncte,
nu conteazã cât alcool beau în fiecare searã.“
• în bisericã - „Doar pentru cã joc la loterie nu înseamnã
cã nu pot fi eficient în echipa de închinare.“
• în bordul conducerii bisericii - „s-ar putea sã nu dau
zeciuialã, dar pot lua pentru bisericã decizii bune pe
plan financiar. Chiar dacã nu dau zeciuialã, nu m-a
binecuvântat oare Dumnezeu financiar?“
• în lucrarea de slujire - „Încã mai predic cu ungere.
Duminica trecutã au fost oameni care s-au mântuit.
Cãutarea de site-uri porno pe internet nu mi-a afectat
deloc lucrarea.“
Compartimentalizarea este ca o fisurã în fundaþia unei
case. La început nu pare a avea nici un efect asupra casei.
Nimeni nu observã o schimbare exterioarã. Dar mai
multe compartimentalizãri vor aduce mai multe fisuri. În
curând acestea vor deveni vizibile. În final, fundaþia se
fãrâmiþeazã ºi casa se dãrâmã.

PROVOCAREA COMPROMISULUI
Ar trebui sã ne aºteptãm la provocãri ale integritãþii noastre. Nu ar trebui sã fim orbiþi de unele atacuri din partea
inamicului împotriva comportamentului nostru etic consistent. Adam ºi Eva au fost testaþi dacã vor asculta sau nu
de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au cãzut testul, iar noi toþi
am fost afectaþi de cãderea lor. Acan a crezut cã poate
sã-ºi ascundã prada, dar pierderea integritãþii nu poate fi
ascunsã total. Ahab a îngãduit ca soþia lui sã-l ucidã pe
Nabot, crezând astfel cã mânile lui vor rãmâne curate.
Dima a îngãduit lumii sã devinã punctul central al focalizãrii vieþii lui. Toate aceste pesonaje biblice au avut de
înfruntat provocãri de a viola sau nu conduita eticã, ºi noi
avem astfel de provocãri.
Noi toþi suntem provocaþi la a face compromis. Compromisul este eroziunea principiului în experienþa zilnicã.
Adesea suntem ispitiþi sã ºtergem marginile adevãrului.
Cãutãm sã facem ceea ce funcþioneazã mai bine în loc de
ceea ce este drept. De asemenea gãsim explicaþii plauziwww.liferomania.ro

bile pentru comportamentul nostru. Compromisul va
ignora obiecþia conºtiinþei. Va prosti statisticile ACMR. În
adins va fi inexactã la IRS Form 1040. Va scuza filmele
cotate cu R - restricþionate. Va folosi interpretarea biblicã
pentru a justifica comportamentul. Compromisul este
inamicul integritãþii.
Ca pastor am avut oameni în adunare care pãreau a fi
sinceri, creºtini consecvenþi. Mergeau la bisericã cu regularitate, dãdeau zeciuialã cu credincioºie, ocazional erau
implicaþi chiar ºi în slujire, astfel nu arãtau în afarã nici un
semn de adormire spiritualã interioarã. Apoi auzeam nu
doar cã ei pãrãsesc biserica, dar cã erau implicaþi în comportamente care erau total inconsecvente cu mãrturisirea
lor de credinþã. Ei fie cã aveau o relaþie în afara cãsãtoriei,
fie acuzaþi de crimã, sau chiar de înºelãtoria clienþilor de
bani.
Aceste descoperiri pãreau cã nu se ºtie de unde vin. ªi
totuºi am învãþat cã ceea ce pãrea a fi inconsecvenþe pe
neaºteptat era de fapt rezultatul final al unor serii de compromisuri de-a lungul timpului. Finalul, ºocul, pãcatul
deschis era produsul uzurii spirituale.
Ca slujitori, noi nu putem presupune cã dacã umblãm
în sfinþenie suntem imuni compromisului. „Nimeni, când
este ispitit, sã nu zicã: Sunt ispitit de Dumnezeu. Cãci
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca sã facã rãu, ºi El Însuºi nu
ispiteºte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras
de pofta lui însuºi ºi momit. Apoi pofta, când a zãmislit, dã
naºtere pãcatului; ºi pãcatul odatã fãptuit, aduce moartea“
(Iacov 1:13-15).

PROVOCAREA CONVERGENÞEI
Convergenþa este mai mult decât o provocare. Unde
existã compromis ºi compartimentare, convergenþa este
inevitabilã. Acest lucru înseamnã cã peretele fals între
douã compartimente separate din viaþa mea este spart ºi
cele douã converg. Viaþa privatã ºi persoana publicã se
întâlnesc. Întunericul întâlneºte lumina. Pãcatul acoperit
este descoperit. Dorinþe de mult elaborate întâlnesc
oportunitatea. Ca rezultat apare pãcatul.
Convergenþa este inevitabilã, pentru cã Dumnezeu
ne-a creat individual ca o persoanã. Dumnezeu a
intenþionat doar o dorinþã pentru viaþa noastrã. Existã
doar un destin glorios - acela de a fi ca ºi Cristos. Când
încercãm sã separãm o parte a vieþii noastre de cealaltã,
noi frustrãm scopul lui Dumnezeu de a ne face una cu El.
WARREN D. BULLOCK, Kirkland, Washington
RESURSE SPIRITUALE
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Îl sun pe candidat sã vãd dacã este sau nu interesat de poziþia care tocmai a apãrut. Dacã nu, atunci accept cã s-a
fãcut de cunoscut voia Domnului. Dacã însã existã interes
din partea candidatului, urmãtorul meu telefon se va adresa
pastorului senior. Dacã el îmi va cere sã nu îl iau pe slujitor în conducerea lui, mã voi supune. Majoritatea pastorilor recunosc procesul extins de investigare care este
necesar pentru selectarea de membrii în conducere. Nu vor
vrea ca o persoanã sã rãmânã dacã Dumnezeu îl cheamã în
altã parte.
În unele cazuri, membrul conducerii cere sã fie el
primul care sã îl informeze pe pastor. O datã ce e fãcut
lucrul acesta, îl sun apoi eu pe pastorul senior ºi îi spun cã
aº dori sã continuu discuþia cu pastorul din conducere.
Unul din scopurile mele de bazã este sã menþin o relaþie
pozitivã ºi sãnãtoasã cu pastorul.
Finanþele
Felul în care finanþele bisericii sunt administrate fie va distruge, fie va întãri reputaþia biserii ºi a pastorului (a se citi
coloana din dreapta „Zece reguli financiare care sã te protejeze pe tine ºi lucrarea ta.“) Câteva linii directoare:
• Plãteºte taxele bisericii la timp.
• Nu împrumuta mai mulþi bani decât poþi plãti înapoi.
• Dacã faci o colectã pentru oaspeþi - misionari, evangheliºti, muzicieni - dã-le lor colecta. Dacã
plãnuieºti sã le dai un onorariu, nu spune bisericii
cã întreaga colectã este pentru oaspeþi.
• Niciodatã nu tãia misionarii de pe listã de la sponsorizare înainte de a-i anunþa. Scopul fiecãrei biserici este sã continue sponsorizarea misionarilor

În anii de început ai lucrãrii
mele,
eu am fost învãþat cã pastorul nu ar
trebui niciodatã

sã-ºi facã prieteni din
membrii adunãrii. Acum vãd
lucrul acesta ca un sfat greºit.
de pe listã. Oricum, bisericile trec prin anumite
perioade când lucrul acesta nu mai este posibil.
Dacã nu este neetic sã nu îi mai ajuþi financiar fãrã
sã îi anunþi, curtoazia creºtinã cere sã-i anunþi.
• Oferã regulat ºi în detaliu darea de seamã în faþa bisericii în ceea ce privesc finanþele.
• Nu folosi niciodatã fondurile deja desemnate pentru
alte scopuri.
• Nu lãsa ca o persoanã influentã sã foloseascã banii ei
sau a lui pentru a influenþa procesul luãrii de
decizii.
• Când se face colecta nu folosi un limbaj pompos care
sã exagereze o situaþie financiarã negativã.
• Asigurã-te cã sunt la locul lor controalele adecvate de
ordin interior.
• Fii un model în ceea ce priveºte administrarea finanþele
proprii ºi disciplina fiscalã pe care o doreºti ºi pentru
bisericã.

ETICA RELAÞIILOR

Când Petru se gãsea în casa lui Corneliu, el a concluzionat,
„Dumnezeu nu aratã favoritism“ (Fap. 10:34). Aceastã
realizare a apãrut în contextul acceptãrii atât a neamurilor
cât ºi a iudeilor de cãtre Dumnezeu. Pastorul ar trebui sã se
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ANGAJÂND

MEMBRII AI FAMILIEI
Este un lucru obiºnuit ca partenerul tãu de viaþã sã te ajute sã
creºti biserica. Acest lucru este adevãrat îndeosebi la începutul
unei lucrãri. Dar atunci când biserica a crescut ºi sunt de acuma
disponibile resurse pentru angajarea de personal în conducere,
este angajarea membrilor familiei greºitã sau consideratã nepotism? Care sunt impactele pozitive ºi negative ale angajãrii cu
platã a membrilor familiei? Care este procedura recomandatã
într-un asemenea caz?
PRACTICA OBIªNUITÃ
Nu este ceva neobiºnuit sã întâlneºti membri ai familiei printre
membrii conducerii unei biserici. Este lucrul acesta lipsit de
eticã? Când privim la acest aspect trebuie sã explicãm nepotismul. Dicþionarul American al Moºtenirii defineºte nepotismul ca „favoritism arãtat de o persoanã dintr-o poziþie înaltã
unei persoane din neamul ei.“ De fapt, originea cuvântului vine
de la latinescul nepos care înseamnã „nepot“.
Simplul act de a angaja membrii ai familiei nu este nepotism. Dar existã ºi beneficii ºi detrimente care trebuiesc luate
în considerare atunci când vine vorba de aceastã problemã.
BENEFICII ALE ANGAJÃRII FAMILIEI
• Membrul familiei s-ar putea sã fie cel mai calificat ºi alegerea
potrivitã pentru o anume poziþie.
• Membrul familiei va fi un membru loial. El probabil va rãmâne
alãturi de tine în vremuri grele.
• Când angajezi un membru al familiei, angajezi o persoanã pe
care o cunoºti intim. Îi înþelegi personalitatea ºi se va integra
bine cu ceilalþi membri din conducere ºi se va potrivi stilului
tãu de conducere.
• Financiar vei ajuta pe unul din familia ta.
INCONVENIENTE ALE ANGAJÃRII MEMBRILOR FAMILIEI
• Doar pentru cã este membru al familiei nu înseamnã cã este
întotdeauna persoana cea mai calificatã. Dacã nu ar fi membru al familiei tale, l-ar mai angaja biserica?
• Angajarea prezintã aparenþa unei incorectitudini. Angajarea
unei rude de familie, apropiatã, ridicã preocupãri ca: „Am
auzit cã a primit slujba pentru cã este neam cu pastorul.“
Datoritã acestui fapt, azi multe organizaþii interzic aceastã
practicã.
• Tu foloseºte standarde diferite de angajare. S-ar putea ca
membrul familiei sã nu treacã prin procesul obiºnuit de
angajare (trimiterea unei autobiografii ºi procesul interviului
oficial). De asemenea s-ar putea ca membrul familiei sã nu
fie intervievat tocmai de frica cã nu se va califica pentru performanþele slujbei.
• Angajarea unui membru al familiei s-ar putea sã producã stres
în rândul conducerii. De fapt cine este ºeful acelui membru
din familie? Conducerea pastoralã sau pastorul senior?
RECOMANDÃRI
Ia iniþiativa ca atunci când vine vorba de angajarea unui
membru al familiei pentru o anumitã poziþie de conducere,
acesta sã fie intervievat de un diacon, prezbiter de la care sã
primeascã aprobarea înainte ca tu sã îl angajezi. Aceastã practicã îl va proteja pe pastor, va evita orice apariþie a incorectitudinii ºi va apãra decizia de angajare. Biserica ºi cel ce urmeazã
sã fie angajat trebuie sã ºtie cã va fi angajat pe baza meritelor
proprii.
JOHN P. JOSEPH, J.D., FCBA, Saint Petersburg, Florida

strãduie sã se relaþioneze cu oamenii, fãrã a arãta favoritism
faþã de unii. Acest lucru însã nu înseamnã cã vei avea aceleaºi
relaþii cu fiecare din membrii bisericii, dar înseamnã cã-i vei
trata pe fiecare cu aceeaºi demnitate, respect ºi slujire cu care
ne trateazã Dumnezeu pe noi.
Foºti enoriaºi
Dragostea noastrã nu moare atunci când trecem la o altã însãrcinare, dar relaþia noastrã se va schimba. Membrii postului în care
am slujit înainte nu mai constituie responsabilitatea noastrã spiritualã. Deci, care este obligaþia noastrã când membrii bisericii
în care am slujit înainte ne sunã pentru consiliere sau ne cere sã
oficiem cãsãtorii sau servicii funerale? Decizia mea este centratã
pe problemele etice de bazã de a nu face nimic care sã afecteze
advers conducerea succesorului meu sau sãnãtatea bisericii.
Unii pastori traseazã o linie clarã prin a refuza fãrã excepþie
implicarea în vreun fel cu membrii bisericii dinainte. Personal,
nu am trasat linie chiar atât de radical. Dar acest fapt depinde
mult de cât de sigur este succesorul, ºi dacã sau nu se simte
ameninþat de întoarcerea ta. Sensibilitatea faþã de fiecare situaþie poate rezulta în rãspunsuri diferite pentru fiecare caz. Cu
toate acestea va veni ziua când nu vei mai putea avea legãturã
cu acea lucrare de slujire faþã de congregaþia precedentã, ºi ziua
aceea mai bine sã vinã mai repede decât mai târziu.
Enoriaºi actuali
În anii de început ai slujirii mele, am fost învãþat cã pastorul nu
are voie sã îºi facã prieteni dintre membrii bisericii. Acum evaluez sfatul acesta ca unul negativ. La un moment dat vei fi atras
de unii din membrii bisericii prin afinitate, interes mutual ºi
temperamente compatibile. Prietenia poate ºi trebuie sã se dezvolte, dar pastorul nu are voie sã violeze principiul favoritismului. Deciziile sã nu fie luate în baza prieteniei, ci în baza binelui
bisericii. Timpul trebuie petrecut ºi cu ceilalþi din adunare, nu
doar cu prietenii. Noi suntem influenþaþi de ceea ce e drept, nu
de ceea ce e convenabil.
Alþi slujitori
Ce s-ar întâmpla dacã ne-am angaja noi toþi la:
• Rugãciune perseverentã pentru binecuvântarea ºi succesul
altor slujitori?
• Bucurie, atunci când Dumnezeu îmi rãspunde rugãciunilor pentru ei?
• A fi fericiþi, când biserica lor creºte mai repede decât a
noastrã?
• A nu privi cu dispreþ viziunea unui plantator de biserici în
oraºul meu?
• A nu vorbi de rãu despre un alt slujitor în nici o circumstanþã?
• Respectul viziunii lor?
• A nu încerca sã prozelitez pe nici unul din membrii lor?
• A le oferi tratamentul Regulii de Aur?
Dacã facem aceastã înþelegere cu noi înºine, preocupãrile
etice nu vor fi o problemã.
Familiile noastre
Aceasta este încântarea noastrã continuã - clãdirea unor relaþii
bune cu membrii familiei noastre. Oricum, pãrinþi, un soþ, sau
o soþie, fii ºi fiice sunt doar a doua prioritate în viaþã. Prioritatea
noastrã numãrul unu este Dumnezeu. Aglomeraþia datoriilor
slujirii nu ar trebui sã ne opreascã din a hrãni aceste relaþii.
Natura distructivã a necredincioºiei ºi rãnile pe care le
creazã ar trebui sã fie un parapet adecvat împotriva infidelitãþii.
Însã motivaþiile negative nu sunt întotdeauna suficiente. Este
mult mai bine sã dezvolt cu partenera o atitudine pozitivã, sãnãtoasã în care o iubesc prea mult pentru a îi cauza vreodatã
durere prin adulterul meu. În infidelitate este întotdeauna mai
multã pierdere decât câºtig.
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Dumnezeul nostru
„Sã-l fi gãsit pe Dumnezeu ºi totuºi sufletul tãu sã Îl mai caute
este paradoxul dragostei sufletului tãu, justificat prin experienþa
fericitã a copiilor cu inima înflãcãratã.“ Noi l-am gãsit pe El,
sau de fapt ar trebui sã spunem cã El ne-a gãsit pe noi pentru o
relaþie de intimitate. Deci, noi nu petrecem timp cu El pentru aI cere sã onoreze nãzuinþele noastre, ci mai degrabã sã Îi cerem
sã ne arate care sunt nãzuinþele care Îl onoreazã pe El. Rugãciunea n-ar trebui sã se rezume doar la - succesul bisericii, o
ungere puternicã, vieþi schimbate - cu toate cã acestea sunt
cereri respectabile. Rugãciunea în sine este importantã pentru
cã adânceºte relaþia mea personalã cu Iubitul sufletului meu.
Pasiunea mea pastoralã nu este în primul rând direcþionatã
înspre extinderea Împãrãþiei Lui, ci înspre a-L cunoaºte pe El.
Vezi diferenþa? De tot ceea ce avem nevoie ºi tot ceea ce
vrem gãsim în El. Tot ce este bun în viaþa, familia ºi lucrarea
mea va curge de la El. Deci, Îl caut pe El. Când fac lucrul acesta, rãspunsurile la cererile mele temporale sunt garantate. Cresc
în înþelegerea scopurilor Sale pentru mine, ºi-mi dezvolt sensibilitãþi care pot sã audã chiar ºi ºoaptele Duhului Sfânt. O
astfel de familiaritate va oferi o direcþie de care ai nevoie
pentru cauzele centrale ale vieþii ºi o cãrare eticã, iar drumul
neprihãnirii va fi perfect clar. 
WARREN D. BULLOCK, D. Min., este
decanul ªcolii de Slujire la Colegiul
Northwest, Kirkland, Washington.

ZECE REGULI FINANCIARE
PENTRU A TE PROTEJA PE
TINE ªI LUCRAREA TA
Slujirea creeazã vulnerabilitate mai mult decât oricare altã
profesie. Un domeniu major de îngrijorare pentru comportamentul slujitorului este domeniul financiar. Aceste
10 reguli te vor proteja pe tine ºi lucrarea ta de slujire.
1. Sã nu ai niciodatã cheia sau sã ºtii combinaþia de la seiful bisericii.
2. Niciodatã sã nu fii recipientul banilor bisericii sau a
colectelor.
3. Nu împrumuta niciodatã bani de la membrii bisericii
sau de la participanþi.
4. Nu îngãdui niciodatã ca unul din membrii familiei sau o
rudã sã fie cel responsabil cu fondurile bisericii.
5. Nu solicita niciodatã o reducere în baza slujirii. Este în
regulã sã accepþi reduceri, dar atunci când acestea îþi
sunt oferite.
6. Întotdeauna sã fii atent ca finanþele bisericii sã fie în
regulã.
7. Întotdeauna sã îþi achiþi prompt datoriile tale. Datoriile
neplãtite te discrediteazã în lucrare.
8. Întotdeauna desemneazã colecte speciale pentru misionari ºi evangheliºti, ºi anunþã-le.
9. Fii întotdeauna sigur cã acea creºtere a salariului personal este oferitã cu discreþie ºi sub supravegherea
atentã a ochiului bordului bisericii sau a autoritãþii
responsabile.
10. Întotdeauna sã-þi fie teamã de vina proprie. Maturitatea este abilitatea de a renunþa la plãcerile prezente
în lumina rãsplãtirii viitoare. De ce sã plãteºti dobândã
instituþiilor financiare când ai putea sã foloseºti acei
bani pentru interesul tãu?
ERNEST J. MOEN, Sun City West, Arizona
RESURSE SPIRITUALE
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FORMAREA
SPIRITUALÃ A
LUCRÃTORULUI
CREªTIN:
O preocupare crescândã
De-a lungul istoriei,
clericii s-au bucurat de un nivel de încredere mai înalt din
partea publicului decât oricare din grupurile profesionale.
Totuºi, numãrul mare de articole care dezvãluie modul în
care clericii abuzeazã de puterea spiritualã, încãlcând confidenþialitatea, însuºindu-ºi diverse bunuri prin fraudã,
implicându-se în cultul personalitãþii ºi al comportamentului
imoral, a provocat însemnate fisuri în acea încredere. Starea
de spirit actualã a publicului larg poate fi vãzutã în permisiunea datã comedianþilor de-a întreþine publicul cu propriile
versiuni comice despre aceste evenimente.

DE RICHARD D. DOBBINS
www.liferomania.ro
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Deºi americanii sunt tot mai obosiþi de desele relatãri ale mass
- mediei despre vieþile scandaloase ale directorilor, politicienilor, oamenilor de televiziune ºi sportivilor, sunt încã ºocaþi sã
vadã cum membri ai clerului apar între cei amintiþi mai sus.
Oamenii înþeleg cã ºi lucrãtorii din bisericã sunt oameni;
totuºi, ei se aºteaptã sã vadã în ei imaginea lui Cristos. Ce ne
spun nouã toate aceste fapte?

EXISTÃ O CRIZÃ DE CARACTER ÎN
LUCRARE?
Cuvântul caracter are o etimologie interesantã, cu rãdãcini în
secolul XIV. Una din rãdãcini o gãsim în grecescul charassein,
care înseamnã „a mâzgãli sau a întipãri“. Dintre multele
definiþii pe care le are, am gãsit douã foarte relevante pentru
formarea spiritualã a lucrãtorului creºtin: 1) Caracterul este
„un dispozitiv grafic convenþional plasat pe un obiect cu scopul de a indica proprietatea“; 2) Caracterul este „unul dintre
atributele sau trãsãturile prin care poate fi distins un individ, ºi
îl caracterizeazã“. Aceste definiþii sunt reflectate în ceea ce ne
aminteºte Pavel despre faptul cã o slujire autenticã rezultã din
stãpânirea ºi asemãnarea cu Cristos, fiind întipãritã în inimile
credincioºilor (2 Corinteni 3:3).
Caracterul unei persoane este definit prin atitudinile ºi
comportamentul de care dã dovadã atunci când este suprasolicitat. Pe mãsurã ce Duhul Sfânt schimbã mintea credinciosului prin puterea Cuvântului scris, procesul sãu intern de
luare de decizii produce o tot mai mare asemãnare cu caracterul lui Isus.
Lipsa asemãnãrii credincioºilor din Galatia cu Cristos l-a
alarmat pe Pavel (Galateni 4:19). Acest lucru ar trebui sã ne
preocupe ºi pe noi cel mai mult: surprinzãtoarea creºtere a
unui comportament neadecvat sexual printre clericii zilelor
noastre. Atâta vreme cât existã între clerici o lipsã a asemãnãrii
cu Cristos, nu ne putem aºtepta sã vedem altceva în rândul
laicilor. La baza acestei crize morale în slujire este formarea
spiritualã a lucrãtorului creºtin.

CE ESTE FORMAREA SPIRITUALÃ?
Deºi nu este un termen biblic, formarea spiritualã este un proces care începe cu transformarea. Viteza ºi intensitatea cu care
se produce aceastã transformare va fi determinatã de gradul în
care ne expunem inimile Scripturii ºi ne supunem voinþa stãpânirii lui Isus, devenind cu adevãrat ucenicii ai Lui (Ioan 8:32).
Pavel descrie acest lucru în felul urmãtor: „Noi toþi privim cu
faþa descoperitã, ca într-o oglindã, slava Domnului, ºi suntem
schimbaþi în acelaºi chip al Lui, din slavã în slavã, prin Duhul
Domnului“ (2 Corinteni 3:18). Produsul formãrii spirituale
este asemãnarea crescândã a lui Cristos în noi (Galateni 4:19).
Din punct de vedere teologic, formarea spiritualã este parte
a sfinþirii credinciosului, o continuã acþiune a harului care ne
transformã prin reînnoirea minþilor noastre (Romani 12:2).
Dacã vorbim în termeni practici, sfinþirea este prevenirea credincioºilor, care sunt în proces de vindecare, de rãni din trecut ºi
eliberarea lor de obiceiuri ºi alte aspecte legate de carne care împiedicã lucrarea lui Cristos în atitudinile ºi comportamentul lor.
A avut loc o neglijare majorã a predicãrii ºi învãþãrii despre
sfinþire, astfel cã mulþi credincioºi nu sunt conºtienþi de faptul
cã o datã ce au fost salvaþi ei au nevoie ºi sã fie sfinþiþi. La fel
cum cei pierduþi au nevoie sã fie mântuiþi, aºa ºi cei mântuiþi
au nevoie sã fie vindecaþi de durerea ºi despãrþirea de trecutul
lor. Matriþa mentalã prin care vãd ei viaþa a fost distorsionatã de
durere. Aceastã matriþã trebuie sã fie transformatã astfel încât în
timp sã corespundã tot mai mult modului în care doreºte
Cristos sã vadã trecutul lor (1 Corinteni 13:11). Mintea lor tre16
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buie schimbatã tot mai mult pentru ca modul biblic de a vedea
lucrurile sã le transforme gândurile. De exemplu, relaxarea
conºtiinþei pline de vinã ºi de contrângerea conºtiinþei indulgenþei de sine a credinciosului ar trebui sã fie rezultatul sãnãtos al sfinþirii lor.
Întrucât lucrãtorii creºtini trebuie sã fie exemple pentru
turmã, trebuie sã îºi doreascã sã fie ºi mai sfinþiþi decât cei pe
care îi pãstoresc (1 Petru 5:3). Datoritã aºteptãrilor pe care le
au oamenii de la lucrãtorii creºtini, le vine greu acestora sã
recunoascã cu umilinþã aceastã nevoie ºi sã-i acorde atenþia pe
care o meritã în vieþile lor.

CE A PRODUS ACEASTÃ CRIZÃ
DE CARACTER?
Factorii implicaþi în crearea acestei dileme sunt numeroºi, subtili ºi complecºi. Îi vom putea aminti pe câþiva doar pe scurt.
Deºi lucrãtorii creºtini au chemare divinã, modul în care
privim lumea se datoreazã societãþii în care trãim. Caracterul
nostru se formeazã prin învãþãturile pe care le oferã instituþiile
desemnate de societatea în care trãim: familia, ºcolile publice
ºi biserica.
În ultimul jumãtate de secol, cele trei instituþii amintite,
care se ocupã de formarea individului, au suferit schimbãri
spirituale de nebãnuit. Caracterul celor care intrã în lucrare
astãzi va reflecta rezultatele acestor schimbãri. Chiar ºi o trecere
în revistã superficialã a modurilor în care aceste instituþii au
fost afectate de schimbãrile sociale ne aratã în mod clar slãbiciunea lor în poziþia de instituþii care formeazã caracterul
tinerilor noºtri.
Eºuarea familiei
Eºuarea unei familii cu doi pãrinþi este un factor major al decadenþei morale a societãþii. Cãsãtoria ca instituþie în America a
fost afectatã în mod dramatic de luptele ºi apoi urmãrile celui
de-al doilea rãzboi mondial. Acesta a fost cel mai lung rãzboi
din istoria Americii (1941-1946). Despãrþirea prelungitã a
soþilor de soþii, deciziile pripite ale îndrãgostiþilor de a se cãsãtori înainte ca unul din ei sã fie luat la rãzboi, ºi alegerile
neînþelepte de a despãrþi cuplurile trimiþându-i în þãri diferite
pentru perioade mai lungi au dus la diferite grade de incompatibilitate maritalã ºi stres.
O datã cu terminarea rãzboiului, multe cupluri ºi-au dat
seama cã au foarte puþine lucruri în comun. Atunci când au
fost confruntaþi cu stresul zilnic de a trãi împreunã ºi de a creºte copii împreunã, multe din aceste cãsnicii nu au supravieþuit.
De-a lungul anilor de rãzboi, toate resursele noastre umane
ºi materiale au fost puse la dispoziþia rãzboiului. Nu prea mai
existau provizii pentru consumatori. La sfârºitul rãzboiului,
tinerii cãsãtoriþi au dorit sã îºi cumpere case, maºini noi, precum ºi alte obiecte electrocasnice.
Guvernul a pus la dispoziþia tuturor veteranilor de rãzboi o
slujbã, ºi multe soþii ºi mulþi dintre soþii acestora erau deja în
slujba rãzboiului. Astfel cã multe cupluri au decis sã continue
sã lucreze pânã ce vor face rost de lucrurile necesare pentru
trai. Apoi soþiile se întorceau acasã pentru a creºte copiii în
primii lor ani de viaþã.
Din pãcate, acest lucru nu s-a întâmplat. De-a lungul
anilor, americanii s-au îndrãgostit de un stil de viaþã care
impunea douã venituri. Familia cu douã salarii a devenit un stil
de viaþã american. Bãncile au început sã accepte venitul soþiei
ca garanþie pentru ipotecarea casei, alegerea femeii de a lucra
nu a mai fost una opþionalã.
Aceastã necesitate a adãugat ºi mai mult la stresul financiar
al familiei. Contribuþia soþiei la venitul familiei i-a adus un

prestigiu bine meritat în afacerea familiei. Acest lucru a dus în
mod inevitabil la schimbarea rolurilor în mod radical.
Familia în care ambii soþi lucreazã a mai fost confruntatã cu

Biserica are o obligaþie
în faþa lui Dumnezeu ºi a oamenilor
de a privi cu mai mare atenþie
la caracterul celor care
au fost împuterniciþi
sã fie pastori de oameni.

problema copiilor care poartã cheia la gât. Azi, majoritatea
copiilor din America nu îºi permit luxul de a avea un pãrinte
cu normã întreagã acasã.
Aceste schimbãri structurale ale familiei a dus la diferite
nivele de stres, care la rândul lor au dus la o explozie a ratei divorþului. Pentru prima datã în istoria Americii divorþul era atât
de obiºnuit încât s-a ajuns sã se accepte ca doi pãrinþi, care nu
mai pot tolera stresul provocat de deciziile lor, sã se despartã.
Aceastã schimbare socialã radicalã în privinþa divorþului a
fost înlesnitã de diverse legi cu privire la divorþ, care s-au
rãspândit de-a lungul þãrii. Astfel, familiile rupte, combinate ºi
cu un singur pãrinte au ajuns un lucru din ce în ce mai
obiºnuit în America.
Azi, majoritatea copiilor noºtri cresc în primii lor ani de
viaþã în familii destrãmate sau cu un singur pãrinte. Dintre
aceºti copii fac parte cei care în viitor vor dori sã intre în
lucrare. Aºadar, mulþi din viitori lucrãtori creºtini cresc în
familii destrãmate, divorþate sau cu un singur pãrinte. Acesta
nu este un mediu propice pentru formarea unui caracter puternic, sãnãtos, de care e nevoie pentru a face faþã stresului din
lucrarea modernã.
Majoritatea dintre noi moºtenim un creier sãnãtos de la
pãrinþii noºtri. Totuºi, mediul familial creat de alegerile
pãrinþilor noºtri, de atitudinile ºi comportamentul lor au
impact deosebit de puternic asupra conºtiinþei ºi caracterului
nostru. Aceste structuri mentale care ne controleazã modul în
care privim viaþa ºi comportamentul sunt formate la începutul
vieþii. De aceea le este atrasã atenþia pãrinþilor: „Învaþã pe copil
calea pe care trebuie s-o urmeze“ (Proverbe 22:6).
Conºtiinþa unei persoane ºi caracterul vor arãta comportamentul lor viitor. Conºtiinþa noastrã este formatã înainte de a
merge la ºcoalã. Caracterul ne este format înainte de a termina
liceul. O conºtiinþã sãnãtoasã pune bazele dezvoltãrii unui caracter puternic ºi sãnãtos (1 Timotei 1:19, 2 Timotei 1:3)
Copiii crescuþi într-un cãmin sãnãtos, sfânt, beneficiazã de
acest proces. Atunci când aleg sã Îl urmeze pe Cristos aduc cu
ei în Împãrãþie o conºtiinþã mai sãnãtoasã ºi un caracter mai
puternic. Pe de altã parte, copiii al cãror mediu familial nu
le-a oferit aceste avantaje au ºanse foarte mari sã intre în
Împãrãþie cu o conºtiinþã mai puþin demnã de încredere ºi o
structurã a caracterului mai slabã. Lupta pentru formarea spiritualã este o provocare pentru noi toþi, dar cei crescuþi într-un
cãmin sãnãtos, sfânt au un avantaj foarte mare sã îi depãºeascã
pe ceilalþi (2 Timotei 1:5).
Degradarea moralã a ºcolilor publice
De-a lungul istoriei, ºcolile publice americane au avut un rol
important în formarea caracterului copiilor noºtri. Directorilor
ºi profesorilor li s-au încredinþat responsabilitatea de a sluji în
locul pãrinþilor în timpul în care copiii sunt sub supravegherea
lor. În trecut, se putea conta pe faptul cã profesorii ºi administratorii ºcolii sunt interesaþi de impregnarea ºi consolidarea
valorilor de acasã.
www.liferomania.ro

De exemplu, unii dintre noi am fost învãþaþi rugãciunea Tatãl
nostru, Cele 10 porunci, Psalmul 100 ºi Psalmul 23 în primii
ani de ºcoalã. Începeam ziua cu una din acestea împreunã cu
jurãmântul de credinþã faþã de þarã.
Toate acestea s-au schimbat la începutul anilor ’60, atunci
când Biblia ºi orice alt fel de referinþe religioase de acest gen au
fost interzise în cadrul ºcolilor. Ca ºi rezultat al acestei decizii
s-a putut observa faptul cã formarea caracterului copiilor noºtri
a fost din ce în ce mai slabã. Copiii noºtri vor duce, în mod
regretabil, structura caracterului slab din copilãrie în viaþa
adultã. Viitorii lucrãtori creºtini se ridicã din aceastã populaþie.

ROLUL SLÃBIT AL BISERICII ÎN
FORMAREA SPIRITUALÃ
În generaþiile anterioare, biserica a servit adesea drept
conºtiinþã a societãþii ºi a jucat un rol important în viaþa socialã
a membrilor ei. Astãzi, acest rol s-a schimbat în mod considerabil. Miºcarea familiilor americane, pierderea încrederii în instituþiile publice (inclusiv bisericã), ºi interesul tot mai ridicat faþã
de sine, a împins biserica la periferia vieþilor membrilor ei,
scãzându-i puterea de influenþã în formarea caracterului lor ºi
a copiilor lor.
Chiar mai critic este controlul slãbit al bisericii asupra formãrii spirituale a lucrãrii. Natura unicã a lucrãrii îi impune
lucrãtorului creºtin sã fie conºtient de limitele personale ºi
conversaþionale în orice vreme. Ei trebuie sã pãstreze confidenþialitatea celor care le încredinþeazã detalii intime din viaþa
lor. Un lucrãtor creºtin se poate afla uneori în locuri care necesitã o discreþie, prudenþã ºi înþelepciune neobiºnuitã.
În trecut, seminariile ºi instituþiile de pregãtire a lucrãtorilor
creºtini erau mult mai bine pregãtite pentru a asigura o abordare corectã în formarea spiritualã, care avea mari ºanse de a
înrãdãcina aceste virtuþi în caracterul viitorilor lucrãtori. De
exemplu, administratorii au un oarecare control fizic asupra
studenþilor, cel puþin pe perioada primului an de pregãtire. Se
cerea participarea zilnicã la capelã. Viaþa cazonã, cu momente
devoþionale, dimineaþa ºi seara, impuse, fãceau parte din
pregãtirea zilnicã a lucrãtorului. Astãzi, tot mai mulþi studenþi
care doresc sã ajungã lucrãtori în biserici au propriul lor mod
de parcurgere a Bibliei ºi studierii ei, ºi aproape cã nu se mai
impune nici un fel de disciplinã spiritualã. Mai mult, tot mai
mulþi lucrãtori îºi primesc acreditarea prin învãþãmântul la distanþã, unde conºtiinþa ºi caracterul nu sunt influenþate prea
mult de vreun mentor sau colegi de grupã.
Cineva, care se concentreazã mai puþin pe dezvoltarea
conºtiinþei ºi caracterului acasã ºi la ºcoalã, ar putea crede cã
biserica ar avea mai mult control asupra celor care se pregãtesc
pentru lucrare, impunând influenþa spiritualã necesarã pentru
a compensa lipsa pregãtirii caracterului în familii ºi ºcolile publice. O asemenea aºteptare în aceste vremi sunt nerealiste ºi
chiar nedrepte. Totuºi, rolul tot mai diminuat al colegiilor biblice ºi seminariilor de modelare a caracterului unui student
care doreºte sã intre în lucrare a devenit un alt factor important
în actuala crizã de caracter din lucrare.
Din aceastã cauzã, condiþiile academice, examenele doctrinare, interviurile ºi recomandãrile constituie în mare mãsurã
baza procesului acreditãrii din partea noastrã. Deºi aceste surse
ne oferã informaþii importante despre cel care se înscrie
la ºcoala noastrã, ele nu ne oferã o imagine destul de clarã
despre formarea lui spiritualã. În consecinþã, un numãr tot mai
mare de oameni a cãror structurã de caracter ºi formare spiritualã îi echipeazã greºit pentru exercitarea puterii poziþiei
pastorale ºi înfruntarea stresului slujirii publice este datã
executivului slujitorilor.
RESURSE SPIRITUALE
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IMPACTUL DECLINULUI MORAL
AL SOCIETÃÞII
Societatea noastrã postmodernã este impregnatã de relativism
moral, revizionism istoric ºi pragmatism teologic, nici una din
acestea însã nu încurajeazã dezvoltarea caracterului personal.
Aceste influenþe sunt foarte dãunãtoare în mod special pentru
cei care intrã în lucrare.
Mai mult, natura competitivã a capitalismului materialist
ignorã în foarte mare mãsurã natura moralã ºi spiritualã a
caracterului unei persoane ºi se concentreazã aproape în întregime asupra abilitãþii acesteia. Baza recompensei lor este performanþa. Când societatea de azi evalueazã un lider, se uitã mai
degrabã la realizãrile precedente decât la caracterul lui.
Impactul acestor forþe sociale asupra bisericii tind sã producã o lucrare centratã pe rezultate. Succesul este definit prin
timpul de care e nevoie pentru a se ajunge la acel numãr.
Lucrãtorii care reuºesc sã facã o bisericã sã creascã numeric
sunt admiraþi, recunoscuþi ºi ridicaþi de cãtre bisericã drept
modele de urmat de cãtre ceilalþi. Pavel ne avertizeazã asupra
nechibzuinþei de a evalua în acest mod lucrarea Domnului
(2 Corinteni 10:12).
Lucrãtorii care sunt lãudaþi pentru cã au asemenea abilitãþi
îi fac pe cei care nu le au sã se simtã neapreciaþi ºi de o micã
valoare în faþa bisericii. Performanþele deosebite pot lua foarte
uºor locul unei vieþi sfinte între prioritãþile unui lucrãtor,
într-un asemenea climat. Este investit tot mai mult din timpul
ºi energia unui lucrãtor în învãþarea de a face o bisericã sã

creascã cât mai repede, în loc sã fii investit în urmãrirea unei
vieþi sfinte. Astfel, lucrarea devine mai degrabã o profesie decât
o chemare. În acest context, identificarea cuiva ca fiind lucrãtor tinde sã se refere tot mai mult la ceea ce face persoana ºi nu
la cine este persoana.
Prinºi într-un asemenea context, mulþi lucrãtori nu prea
ºtiu cine sunt ei cu adevãrat. Sunt ei lideri înzestraþi în afaceri
sau religie? Sau sunt chemaþi ca slujitori ai lui Dumnezeu ºi ai
poporului Lui?

FAPTELE UNUI LUCRÃTOR AR TREBUI
SÃ REFLECTE CINE ESTE EL (FIINÞA LUI)
Abilitatea de a predica bine poate face dintr-un pastor o
celebritate sau acesta poate câºtiga admiraþia… sau chiar
invidia colegilor lui. Totuºi, ceea ce câºtigã inimile membrilor
congregaþiei sale este abilitatea lui de a trãi frumos. Mulþi
oameni nu prea reþin ceea ce a spus pastorul, dar þin minte,
dupã ce acesta pleacã din parohie, modul în care a trãit pe
când era în mijlocul lor.
Un pastor înþelept îºi va aminti mereu cã modul în care
trãieºte înaintea lui Dumnezeu ºi a oamenilor este un mesaj
mult mai important decât orice ar putea spune de la amvon.
Prioritatea numãrul unu al unui pastor ar trebui sã fie trãirea
unei vieþi sfinte în mijlocul oamenilor. Acest lucru îl va ajuta sã
fie smerit atunci când numãrul membrilor creºte ºi îl încurajeazã atunci când numãrul membrilor este mai mic.
Pe termen lung, ceea ce aduce credibilitate sau o reputaþie

OPT PAªI PENTRU

ÎMBUNÃTÃÞIREA VIEÞII SPIRITUALE
Iatã câteva sugestii practice pentru pregãtirea de luptã:
1. Stabileºte-þi o disciplinã a citirii regulate a Bibliei. Indiferent de câte ori ai
citit Biblia, ea este singura carte care te învãþa cum sã trãieºti ºi sã te
apropii tot mai mult de Dumnezeu (Psalmul 119:11)
2. Angajeazã-te într-o riguroasã autoevaluare zilnicã (Psalmul 139:23, 24).
Aceasta ar trebui sã includã o apreciere sincerã a dorinþei inimii tale de a te
asemãna tot mai mult lui Cristos (1 Corinteni 11:28, 2 Corinteni 13:5).
3. Începe acest timp de meditaþie oprind orice activitate mentalã. Liniºteºte-þi
sufletul înaintea lui Dumnezeu (Psalmul 46:10). Descoperã-L în aceste
momente intime pe care le petreci în prezenþa Lui. Vei descoperi cã este o
provocare spiritualã care te solicitã (1 Tesaloniceni 1:6-10).
a. angajându-te în aceastã activitate vei descoperi diferenþa dintre creier ºi
minte.
b. creierul tãu este un organ fizic extraordinar, dar mintea ta este un grup
complex de activitãþi care include: observarea, perceperea, calcularea,
judecarea ºi decizia.
c. lasã Duhul Sfânt sã te ajute sã duci aceastã activitate pânã la capãt.
4. Fii conºtient de dorinþele, fanteziile ºi ideile care îþi bombardeazã în mod
normal mintea la viteze incredibile. Unele din acestea sunt trimise de
Dumnezeu; altele sunt trimise de Satan. Ambii se luptã pentru stãpânirea
trupului tãu (Romani 6:16-18).
5. Reflectã asupra naturii acestor dorinþe, fantezii ºi idei pe care le descoperi
în acest proces ºi cautã sã discerni care din ele sunt de la Dumnezeu ºi care
sunt de la Satan (Evrei 5:12-14). Realizeazã care este rolul pe care voinþa ta
îl joacã în determinarea lucrurilor care gãsesc exprimare în trupul tãu. Acest
exerciþiu te va ajuta sã dezvolþi o „ureche care aude“ ceea ce îi spune
Dumnezeu (Apocalipsa 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9)
6. Încrede-te în Dumnezeu care îþi poate da putere sã reziºti acelor dorinþe,
fantezii ºi idei care vin de la Satan ºi exprimã-le pe cele care vin de la
Dumnezeu (Efeseni 3:16, 17). Trebuie sã Îi îngãdui sã te ajute sã îþi învingi
duºmanii minþii înainte de a te aºtepta sã fie vãzut El în atitudinile ºi com18
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portamentul tãu (Filipeni 2:12, 13) .
7. Fã din rugãciune parte a acestui conflict. Mulþi oameni au gãsit foarte folositor acest model de rugãciune în urmãrirea acestui þel.
• Adorare - începe prin a-L glorifica pe Dumnezeu pentru ceea ce este.
• Mãrturisire - transparenþa ºi smerenia mãrturisirii ne conduce la iertarea
ºi curãþirea de pãcate.
• Mulþumire - acest lucru ne oferã ocazia sã ne revizuim trecutul ºi sã Îi
mulþumim lui Dumnezeu pentru Mâna Lui ocrotitoare de-a lungul istoriei. Îl putem lãuda ºi Îi putem mulþumi pentru tot ceea ce a fãcut
pentru noi, în noi ºi prin noi.
• Mijlocire - Dumnezeu vrea sã aducem nevoile noastre ºi ale celorlalþi
înaintea Lui.
8. Practica te face conºtient de faptul cã Dumnezeu este alãturi de tine în tot
locul ºi în orice vreme. Fratele Lawrence, un cãlugãr din secolul 17 a oferit
câteva moduri practice de a face acest lucru în cartea sa The Practice of the
Presence of God: The best Rule of Holy Life (Practicarea prezenþei lui
Dumnezeu: Cea mai bunã regulã a unei vieþi sfinte).
a. Cautã în interiorul tãu prezenþa lui Dumnezeu, orice s-ar întâmpla în
momentul respectiv.
b. Repetã o scurtã frazã inspiratã din dragoste de-a lungul activitãþilor
zilei.
c. Dezvoltã-þi obiceiul de a vorbi oriunde cu Dumnezeu, cerând prezenþei
Lui sã te însoþeascã oriunde.
d. Roagã-te pentru o atitudine deschisã, intenþionatã, pe care el o numeºte
„o privire iubitoare care Îl vede pe Dumnezeu pretutindeni“.
Pe mãsurã ce îþi dezvolþi aceste discipline spirituale, termenul de lucrãtor
creºtin îþi va arãta mult mai desluºit cine eºti, ºi nu ceea ce faci. Viaþa ta va fi o
manifestare a vieþii Lui. Viaþa pe care o trãieºti în mijlocul oamenilor va justifica prezenþa ta la amvon.
RICHARD D. DOBBINS, Akron, Ohio

proastã unui pastor este modul în care îºi trãieºte viaþa, nu performanþele sale de la amvon sau cunoºtinþele pe care le are
despre conducere sau creºterea bisericii. Ceea ce este el devine
în mod inevitabil mai important decât ceea ce spune sau face.

CUM SÃ NE RAPORTÃM LA ACEASTÃ
DILEMÃ?
Pastorul însuºi trebuie sã îºi asume responsabilitatea pentru
formarea lui spiritualã. Apoi ºi biserica naþionalã are o triplã
responsabilitate prin atenþia acordatã caracterului unui lucrãtor
creºtin. În primul rând, biserica trebuie sã se concentreze
asupra formãrii spirituale, asupra sfinþirii viitorilor sãi lucrãtori,
în educarea ºi pregãtirea lor pentru lucrare. În al doilea rând,
în procesul de acreditare, biserica trebuie sã ofere bisericilor
locale lucrãtori cu un caracter dupã voia lui Dumnezeu. În al
treilea rând, biserica este responsabilã faþã de publicul larg prin
sfinþirea comunitãþilor, oferind lucrãtori cu un caracter duhovnicesc, protejându-i în acelaºi timp de cei care nu au un astfel
de caracter.
Provocarea de a transforma studenþii care se pregãtesc pentru lucrare în adevãraþi lucrãtori vrednici de aceastã chemare
este mai mare ca oricând. Aºa cum am mai amintit, caracterul
celor care de-abia au început lucrarea precum ºi cei care au ales
învãþãmântul la distanþã este cu mult mai deteriorat decât al
celor din generaþiile anterioare. Aºadar, aceºtia au o mai mare
nevoie sã se formeze spiritual decât cei din generaþiile anterioare. Datoritã controlului administrativ slãbit, este tot mai

FORMAREA SPIRITUALÃ
Uitându-ne mai atent la noi înºine am putea intra în panicã. E nevoie de mult
curaj sã stai în faþa lui Dumnezeu ºi sã te autoevaluezi cu cea mai mare rigurozitate ºi onestitate. Totuºi, Pavel ne asigurã de faptul cã dacã ne judecãm
singuri, nu vom fi judecaþi (1 Corinteni 11:28).
Dumnezeu este Singurul care ºtie mai multe despre tine decât ºtii tu însuþi
(Psalmul 139:1-6). Fii deschis la ceea ce vrea El sã te înveþe despre tine. Primul
lucru pe care ni-l spune Dumnezeu fiecãruia dintre noi atunci când începem procesul de autoevaluare este cã nu trebuie sã avem despre noi înºine o pãrere mai
bunã decât ar trebui (Romani 12:3).
El nu vrea sã ne uitãm la noi de sus în jos sau sã ne exagerãm slãbiciunile.
Totuºi, El vrea sã ne mãrturisim pãcatele cu sinceritate, sã ne recunoaºtem slãbiciunile ºi sã Îi îngãduim sã ne arate domeniile în care trebuie sã creºtem.
Iatã 15 întrebãri care sã te ajute în autoevaluarea ce duce la formarea
spiritualã:
1. Care sunt cele trei lucruri ce te definesc pe tine ca om al lui Dumnezeu?
2. Care sunt domeniile în care eºti cel mai adesea ispitit?
3. Care sunt pãcatele tale cele mai frecvente?
4. Care sunt trei din punctele tale forte?
5. Care sunt trei din punctele tale slabe?
6. Când cineva nu e de acord cu punctul tãu de vedere, cum te raportezi la el?
Ce îi spui? Ce le spui celorlalþi cã i-ai spus lui?
7. Cum te descriu prietenii?
8. Care e cea mai mare teamã a ta? De ce?
9. Ce te streseazã cel mai adesea?
10. Cum faci faþã stresului?
11. Care situaþii îþi provoacã disconfort? Numeºte cel puþin douã.
12. Ce urmãreºti la alþii? De ce?
13. Ce admiri la alþii? De ce?
14. Ce nu îþi place la alþii? De ce?
15. Care este viziunea ta pentru viitor? Cum þi-ai propus sã o dobândeºti?
RICHARD D. DOBBINS, Akron, Ohio
www.liferomania.ro

dificil sã îi încurajezi pe studenþi sã practice disciplina spiritualã cum ar fi studiul biblic, rugãciunea, meditaþia ºi încrederea
în Dumnezeu se pare a fi mai dificilã decât în anii trecuþi.
Este spre folosul ºi protecþia bisericilor locale precum ºi a
publicului larg sã se acorde mai multã atenþie examinãrii caracterului ºi formãrii spirituale.
Cei care vor experimenta tragedii personale în lucrare trebuie identificaþi. Ei trebuie sã primeascã ajutorul de care au
nevoie pentru a se pregãti în continuare pentru lucrare, înainte
de a fi acreditaþi. Negarea acreditãrii celor al cãror caracter e
posibil sã aducã daune ºi ruºine bisericii trebuie privitã ca o
ºansã de schimbare ºi nu ca o pedeapsã.
Pregãtirea lucrãtorilor experimentaþi de a cãlãuzi studenþii
care se pregãtesc de lucrare în disciplinele spirituale ar fi o þintã
binevenitã în formarea spiritualã a viitorilor lucrãtori. Fiecare
candidat ar putea sã aleagã persoana care sã le fie mentor. La
început, acest lucru ar putea fi fãcut într-un sistem de voluntariat, dar în cele din urmã va fi nevoie de o anumitã licenþã.
Biserica are o obligaþie în faþa lui Dumnezeu ºi a oamenilor sã
se uite mai atent la caracterul celor cãrora li s-a oferit puterea
sã ajungã pastori de oameni.
Mai este un pas care se adreseazã nevoilor candidaþilor de a
se forma spiritual înainte de a fi ordinaþi.

Pe termen lung factorul

care aduce credibilitate
este viaþa slujitorului.

sau dezonoare lucrãrii

Biserica poate sã propunã þeluri ºi obiective legate de formarea spiritualã pe care candidaþii trebuie sã le atingã pe parcursul primului an de practicã pastoralã. Pastorii cu experienþã
pot fi învãþaþi cum sã-i îndrume pe tinerii lucrãtori. În cele din
urmã, dacã un asemenea program va avea impactul scontat
asupra candidaþilor, atunci el trebuie sã fie obligatoriu pentru
ordinare.

PAªI PERSONALI PE CARE ÎI POATE
FACE LUCRÃTORUL CREªTIN
De vreme ce nimeni nu se uitã direct peste umãrul unui lucrãtor creºtin, este important sã fii o persoanã bine motivatã ºi
direcþionatã, condus de o puternicã dorinþã pentru onestitate,
autocunoaºtere ºi intimitate cu Dumnezeu. Având aceste
atribute, lucrãtorul va avea la dispoziþie material din abundenþã
despre formarea spiritualã, în formã tipãritã sau pe internet.
Scrierile lui Richard Foster ºi Dallas Willard sunt de un real
folos. Amândoi au adrese pe internet (website-uri) care s-au
dovedit a fi surse incredibile pentru cei care doresc cu adevãrat
sã caute acest lucru.
În ultimul rând, lucrãtorul creºtin trebuie sã-ºi asume
întreaga responsabilitate pentru propria lui formare spiritualã,
indiferent de punctele tari sau slabe pe care le-ar fi putut moºteni din familie. Înþelegerea rãzboiul spiritual personal, necesar
pentru îndepãrtarea eroziunii morale din cultura noastrã ºi
trauma înrãdãcinatã în istoria noastrã personalã este foarte
importantã pentru ca Duhul Sfânt sã producã în noi o tot mai
mare asemãnare cu Cristos. Aceastã luptã trebuie sã fie prioritarã în toate funcþiile publice ale lucrãrii dacã dorim sã evitãm
transformarea noastrã în „lepãdaþi“ (1 Corinteni 9:24-27).
Richard D. Dobbins, Ph.D., psiholog
ºi fondatorul lui EMERGE Ministries,
Akron, Okhio.
RESURSE SPIRITUALE

• 19

20

• VARA 2006

Responsabilitãþile
etice
slujitorilor
privinþa problemelor
sociale
ale
în

L

umea secolului al XXI-lea prezintã numeroase provocãri
pentru slujitorul penticostal, printre care se numãrã schimbarea de la autoritatea moralã la relativismul moral. La un
moment dat, un slujitor putea presupune cã simþul moral al
comunitãþii era în concordanþã cu revelaþia biblicã. Astãzi nu mai
este cazul. În cele mai multe locuri, standardele acceptate pentru luarea deciziilor etice sunt
impuse de cãtre comunitatea însãºi. Orice încercare de aducere a unui standard suprem pentru a rezolva problemele este respinsã pe loc.
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Emisiunile de ºtiri le amintesc în fiecare zi oamenilor receptivi
cã lumea în care trãim se confruntã cu probleme etice serioase.
Numãrul avorturilor în America se ridicã la aproximativ 1,5
milioane în fiecare an, numãrul oamenilor fãrã adãpost este din
ce în ce mai îngrijorãtor, sirenele câºtigului uºor prin intermediul jocurilor de noroc pot fi auzite cu uºurinþã, iar înþelegerea biblicã ºi tradiþionalã a cãsniciei este provocatã cu fiecare
decizie judecãtoreascã. Acestea, precum ºi alte probleme
sociale îl bântuie pe slujitorul Evangheliei, care cere rãspunsuri
clare. În zilele noastre, slujitorii au nevoie sã vorbeascã cu vocea
profeticã prin afirmarea cã suveranul Dumnezeu încã mai are
aºteptãri din partea oamenilor ºi va judeca faptele prefãcute.
Se vor ridica oare slujitori în timpul crizei din zilele noastre
la Cuvântul Domnului? Ar trebui sã fie ei preocupaþi de problemele sociale, dar sã se ocupe numai de oamenii din congregaþia lor? Cum pot ei sã decidã în care problemã socialã sã îºi
investeascã timpul?
Mai multe pasaje biblice dau rãspuns la aceste întrebãri.
Unul din cele mai controversate pasaje este Matei 25:31-46.
Isus descrie o judecatã din viitor în care interpretarea verdictelor sunt bazate pe implicarea oamenilor în problemele
sociale din vremurile lor. În timp ce acest pasaj prezintã credinþa naþiunilor ºi se potriveºte bine în perspectiva escatologicã,
nu putem ignora chemarea lui Isus de a ne implica în chestiunile sociale. Isus le cere slujitorilor sã se îngrijeascã de nevoile
fizice ale oamenilor - foame, sete, îmbrãcãminte ºi boli - ºi sã
se îngrijeascã de nevoile celor încarceraþi. Grijile specifice din
pasaj nu furnizeazã numai o listã de verificat limitatã, dar
probabil fac aluzie la o mai mare implicare în criza eticã din
lumea noastrã.
Slujitorul are o responsabilitate eticã sã adreseze grijile
sociale. Responsabilitãþile etice pot fi vãzute în primul rând în
nevoile oamenilor, iar în al doilea rând în nevoile sistemului
lumii. În adresarea acestor douã mari griji, slujitorul trebuie sã
susþinã oamenii clar ºi cu dragoste. Sunt ºi anumite precauþii
de care trebuie sã þinem cont când interacþionãm etic cu lumea.

„Da, avem nevoie de un voluntar care sã conducã
grãdiniþa de copii, dar probabil de cineva care este
mai puþin obsedat de microbi.“
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SLUJIND NEVOILOR OAMENILOR
Frica de a ceda ispitei de a reduce puternicul mesaj al
Evangeliei Bisericii Penticostale la un mesaj social ne împiedicã
adesea propriile noastre rãspunsuri la nevoile oamenilor care
trãiesc în comunitãþile noastre. Trebuie sã depãºim aceastã fricã
ºi sã permitem ca întreaga Evanghelie sã fie ea Însãºi. James K.
Bridges, trezorier-ºef la Adunarea lui Dumnezeu, scoate în
evidenþã faptul cã Biserica este ekklesia, cei chemaþi, dar cã
Biserica „nu este chematã din lume ca sã fie separatã ca o
insulã de þãrm, dar 'separatã spre Evanghelia lui Dumnezeu'
(Romani 1:1, KJV), cã se poate întoarce în lume ca o binecuvântare, ca sarea pentru condimente ºi ca o razã care lumineazã
drumul“ (Matei 5:13-16). El continuã, „Slujitorul trebuie
sã înþeleagã cã rolul conciliant pe care îl are Biserica - 'ministerul împãcãrii' (2 Corinteni 5:18) - nu este continuat în
comunitatea din care face parte.“ Nevoile acelei comunitãþi
depãºind membrii bisericii locale îi face semn slujitorului care
este implicat în gãsirea „celeilalte oi“ de care vorbeºte Isus
(Ioan 10:16).
Murray Dempster a scris cã, tradiþional, penticostalii ºi-au
limitat mãrturia moralã la manifestarea satisfacþiei personale. Ei
au vãzut cu siguranþã satisfacþia ca o manifestare a Sfântului
Duh, dar nu au vãzut munca Duhului conducându-i deasupra
regatului personal. Rezultatul a fost neputinþa penticostalilor
de a vedea semnificaþia comunalã a botezului Duhului pentru
moralitatea socialã. Dempster a cerut Bisericii Penticostale „sã
exprime conþinutul etic al Evangheliei în termeni care pot fi
înþeleºi de lume ºi a cerut ca Biserica sã traducã vestea cea bunã
care este predicatã în kerygama ºi se modeleazã în koinonia, în
programe de asistenþã care slujesc nevoilor celor care suferã,
indiferent de rasã, culturã, sex, statut social sau credinþã religioasã.“ Împuternicirea Sfântului Duh nu le-a dat numai
impulsul de care au avut nevoie primii credincioºi pentru a
mãrturisi altora despre viaþa ºi mesajul lui Isus, dar i-a ºi
propulsat spre grijile sociale - nevoile oamenilor.
De douã ori în Biserica primarã, 2:42-47 ºi 4:32-37, Luca
îºi descrie îngrijorarea eticã cu cuvinte puternice - ºi-au vândut
proprietatea ºi au folosit banii ca sã asigure nevoile oamenilor
pe care i-au întâlnit. Luca a scris cã ei „au dat fiecãruia dupã
nevoi“ (2:45), deci „nu erau nevoiaºi printre ei“ (4:34). Când
a apãrut conflictul asupra împãrþirii hranei, conducerea congregaþiei nu a oprit implicarea în problemele sociale, dar a
desemnat oameni însoþiþi de Duhul Sfânt pentru a supraveghea efortul (6:1-6). Aceastã Bisericã Penticostalã a predicat
Evanghelia cu putere ºi pasiune, satisfãcând nevoile oamenilor.
O datã cu transferul Duhului de la Isus la discipolii Sãi ºi
la Biserica Penticostalã Primarã a apãrut responsabilitatea de a
continua slujba începutã de Isus. Dempster scrie: „Când
Sfântul Duh S-a coborât asupra lui Isus, El a fost numit sã
proclame Evanghelia regatului lui Dumnezeu ºi sã inaugureze
dreptul Lui de a domni prin slujba Sa. Când Duhul Sfânt a
fost transferat de la Isus la Biserica primarã, discipolii au fost
împuterniciþi sã continue 'misiunea ºi slujba proclamãrii veºtii
bune despre regatul lui Dumnezeu' a lui Isus.“ În cuvintele lui
Isaia 61 citite de Isus în sinagoga din Nazaret, faptul cã
Împãrãþia includea propãvãduirea „veºtii bune celor sãraci“,
proclamarea „libertãþii prizonierilor“, furnizarea „revenirii
vederii celor orbi“, eliberarea „oropsiþilor“ ºi proclamarea

„anului favorului lui Dumnezeu“ (Luca 4:18, 19). În timpul
slujbei Lui primare, Isus nu S-a eschivat niciodatã de la
responsabilitatea Lui eticã de a se ocupa de nevoile oamenilor,
ºi pretinde de la urmaºii sãi sã întreacã exemplul Lui prin
puterea Sfântului Duh.
Slujitorii trebuie sã urmeze chemarea de a se ocupa de
nevoile urgente ale comunitãþii în care slujesc cu nãdejde. Ca
reprezentanþi ai Împãrãþiei lui Dumnezeu, ei au în grijã munca
Împãrãþiei ºi acea muncã include rezolvarea nevoilor umane.

SLUJIND UN SISTEM CARE ARE NEVOIE
DE SCHIMBÃRI
Slujitorii penticostali sunt unanim poziþionaþi sã se confrunte
cu aceastã provocare eticã. Cartea Faptelor conecteazã botezul
cu Duhul Sfânt cu misiunea bisericii în societate, în cel puþin
douã moduri. „În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt este
legat de misiunea spiritualã a comunitãþii credincioase de a
proclama ºi iniþia participarea într-o nouã ordine a vieþii în Isus
Cristos. În al doilea rând, botezul cu Duhul Sfânt este legat de

În timp ce slujitorul modeleazã ºi predicã
etica grijilor sociale, congregaþia va

adopta o viziune asemãnãtoare.
Mai mult, aºa cum a notat ºi Bridges, „pastorul este cheia
transformãrii bisericii lui într-o comunitate conºtientã.“
În timp ce slujitorul modeleazã ºi predicã etica grijilor
sociale, congregaþia va avea o viziune asemãnãtoare. Conversaþia pe aceastã temã este adevãratã - dacã slujitorul nu dã
exemplu, congregaþia nu are pe cine sã urmeze.
Opiniile profetice ale slujitorului trebuie sã îi provoace pe
oamenii lui Dumnezeu sã se implice din ce în ce mai mult în
satisfacerea nevoilor comunitãþii locale. Cum liderii comunitãþii vãd Biserica implicatã în satisfacerea nevoilor care
provoacã bugete ºi imaginaþii, aºa ºi Evanghelia va înainta în
direcþii pline de înþeles.
Grijile etice din zilele noastre oferã oportunitãþi bisericii sã
stea precum santinelele, pãzind adevãrurile lui Dumnezeu.
Dar, cuvântul lui Dumnezeu nu poate sã înainteze fãrã interferenþe decât dacã vocea profeticã le aminteºte oamenilor lui
Dumnezeu sã exprime dragostea Lui în comportãrile lor, în
special cele din afara bisericii. Atitudinea noastrã faþã de deciziile etice corecte trebuie tratate cu aceeaºi dragoste cu care
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sãu sã sufere moartea crudã pe
crucea hotãrâtã pentru pãcãtoºi. Dragostea lui Dumnezeu
exprimatã prin credincios poate topi opoziþia durã a aºteptãrilor etice ale lui Dumnezeu.
Vocea profeticã a slujitorului trebuie sã fie însoþitã de implicarea eticã modelatoare în faþa congregaþiei. Slujitorul nu trebuie doar sã vorbeascã cu o voce profeticã, trebuie sã facã ºi
munca pe care i-o cere ºi bisericii s-o facã. Nu este posibil ca
slujitorul sã fie implicat în toate problemele etice - pur ºi simplu nu este destul timp. Liderii Bisericii primare au dat
exemplu în Fapte 6 când au ales sã se dedice rugãciunii ºi
lumii, cedând unele responsabilitãþi altor lideri conduºi de
Duhul. Dar dacã slujitorul nu întãreºte vocea profeticã cu viaþa
ºi angajament profetic, atunci congregaþia va vedea în curând
separarea ºi va fi descurajatã în munca ei.
Slujitorul are ºi responsabilitatea eticã de a sluji, dar ºi sã
conducã congregaþia sã slujeascã nevoilor oamenilor.
Îndeplinirea acestei provocãri etice, totuºi, nu pune capãt
aºteptãrilor din partea slujitorului. A doua arie acoperitã de
responsabilitãþile etice este reprezentatã de sistemele societãþii.
Sunt efecte sistemice asupra societãþii, cum ar fi decizii legale
ºi/sau judecãtoreºti care creazã consecinþe etice de care slujitorul trebuie sã fie conºtient ºi dispus sã le confrunte.
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misiunea moralã a comunitãþii credincioase de a incorpora
aceastã nouã ordine a vieþii de rãscumpãrare în cadrul
structurii propriei koinonia ca martor în societate a realitãþii
Evangheliei de a schimba vieþi, de a transforma valori ºi de a
reclãdi relaþii.“
Dempster scrie cã Luca a organizat Acte în jurul botezului
cu Duhul Sfânt, evidenþiat prin limbi, pentru a afirma cã
Duhul Sfânt a împuternicit Biserica primarã sã ofere un martor atât spiritual cât ºi moral lumii. Martorul spiritual s-a axat
pe munca rãscumpãrãrii prin credinþa în Isus Cristos ºi martorul moral s-a axat pe koinonia comunitãþii ca reprezentantul
vizibil al noii ordini sociale pe care a adus-o Regatul lui
Dumnezeu. Aceastã nouã ordine socialã întãritã de Duhul
Sfânt trebuie vãzutã în Biserica din zilele noastre care se confruntã cu o lume coruptã de pãcat.
Biserica trebuie sã integreze slujitorii care adorã, care leagã
prietenii, care evanghelizeazã ºi cei care servesc. Ei nu se pot
exclude reciproc, ci trebuie integraþi vital. Dacã adoratorii,
prietenii ºi evangheliºtii nu sunt puºi în mijlocul slujbei, ei vor
devenii în curând singuratici. Totuºi, când serviciile noastre
aduse lumii, exprimate vizibil prin fapte cu privire la grijile ºi
acþiunile sociale egaleazã revendicãrile noastre vom imfluenþa
lumea cu Evanghelia. Aºa cum bine a observat Dempster,
biserica a fost „chematã la existenþã pentru a oferi lumii un
martor social vizibil veºtii lui Dumnezeu, biserica doreºte sã
modeleze prin propria viaþã împãrþitã de existenþa socialã pe
care Dumnezeu o doreºte tuturor societãþilor umane.“
Aceastã chemare moralã a bisericii va fi realizatã pe mãsurã
ce slujitorii vor înþelege faptul cã rolul lor include rãspunderea
faþã de relele sociale care sunt în conflict direct cu natura
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Nolan Harmon a fãcut aceastã
observaþie relevantã: „Slujitorul are dreptul, dar ºi obligaþia sã
vorbeascã despre întrebãri pur morale atât din amvon, cât ºi
din afara lui, cu implicãrile politice sau sociale necesare.“
Aceastã chemare de a angrena moralul în declin al societãþii
îl determinã pe slujitor sã accepte un rol dublu. Lowell Erdahl
îi cere slujitorului sã nu fie doar pastoral, ci ºi profetic. „Slujirea profeticã exprimã grijã ºi interes nu doar pentru suferinzi
din cauza nedreptãþii ºi opresiunilor din cadrul parohiei, dar ºi
pentru cei din comunitatea îndepãrtatã ºi din întreaga lume.“
El scrie cã aceastã chemare de la Dumnezeu cu care suntem
conduºi de creaþia lui Isus „determinã de asemenea implicarea
în dreptate - eliberare de sub asuprire, boalã, ignoranþã ºi de
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sub tot ce provoacã suferintã umanã.“
Joe Trull ºi James Carter aprobându-l pe Erdahl în provocarea slujitorilor, spun: „comunitatea înseamnã pentru slujitori
atât o ameninþare, cât ºi oportunitate. Uneori, un pastor conduce congregaþia sã slujeascã în comunitate, ca de la prieten la
prieten. Alteori, când relele sociale îºi ridicã dragonicele
capete, profetul trebuie sã meargã înainte precum un rege

Ieroboam I, primul rege al Israelului. Ieroboam al II-lea ºi-a
urmat tatãl ºi drumul spre distrugere a continuat nepotolit în
timpul domniei sale. Scriitorul Regilor rezumã: „a pãcãtuit în
ochii lui Dumnezeu ºi nu s-a lãsat mai prejos decât Ieroboam,
fiul lui Nebat, pãcate pe care Israelul a fost nevoit sã le comitã“
(2 Regi 14:24). Acele pãcate au inclus idolatrie ºi coruperea
castelului preoþesc.

Trebuie sã înþelegem cu grijã

problemele societãþii înainte de a le face de cunoscut.

medieval care se luptã cu forþele ce distrug vieþile omeneºti.
Este provocator din punct de vedere etic sã fii slujitorul lui
Dumnezeu în lume, deoarece i se cere clerului sã joace un
dublu rol, de pastor ºi profet.“

O datã cu transferul
Duhului de la Isus la discipoli ºi

la Biserica primarã, la

Rusalii, a venit responsabilitatea

continuãrii slujirii
începutã de Isus.

Mai mulþi profeþi din Vechiul Testament dau un exemplu
bun pentru ceea ce înseamnã rolul profetic de care este nevoie
în zilele noastre. Amos este un prim exemplu, pentru cã a
transmis mesajul lui Dumnezeu într-o lume cu probleme.
Pentru a aprecia rolul profetic pe care ºi l-a asumat Amos trebuie sã ne amintim de societatea în care a slujit drept
mesagerul lui Dumnezeu. Din propriile lui notiþe reiese cã a
servit sub domnia lui Ozia în Iudeia ºi a lui Ieroboam al II-lea
în Israel, ºi a adus un avertisment din partea lui Dumnezeu
pentru regatul din nord, Israel (Amos 1:1).
Domnia lui Ieroboam al II-lea, povestitã pe scurt în 2 Regi
14:23-29, ilustreazã declinul Israelului spre autodistrugerea
finalã. Tatãl lui Ieroboam, Ioas, a domnit timp de 16 ani ºi a
continuat pe acelaºi drum pãcãtos pe care i l-a pregãtit

Acest cuplu este aici pentru consiliere?
Sã le spun cã vacanþa dumneavoastrã a
început acum câteva minute?

24

• VARA 2006

Amos a înfruntat o lume care a prezentat multe încercãri
pentru el, asemãnãtoare celor pe care le înfruntã slujitorii în
zilele noastre. Armata a fost/este puternicã, pieþele economice
au fost/sunt în ricoºare, binecuvântãrile lui Dumnezeu au
fost/sunt evidente ºi totuºi asuprirea a fost/este rãspânditã. În
zilele noastre, feþii sunt ameninþaþi din ce în ce mai mult, instituþia cãsniciei este tot mai provocatã, iar corupþia poate fi gãsitã
la aproape oricare nivel al societãþii. Izolarea eului autonom cu
incantaþia toleranþei încurajeazã un individ sã se abatã de la
drumurile strãvechi care cereau slujirea lui Dumnezeu în locul
realizãrii de sine.
Amos ºi-a început mesajul cãtre Israel cu afirmarea puternicã cã Dumnezeu are un cuvânt pentru toþi oamenii, iar
cuvântul Lui nu se limiteazã doar la oamenii care acceptã puterea Lui asupra lor. În Amos 1:2 - 2:5 Domnul ªi-a anunþat
intenþiile cãtre ºapte grupuri de oameni înainte de a adresa
interesul Lui principal, Israel. ªase din acele grupuri de
oameni nu au avut contact real cu Dumnezeul Israelului ºi nu
urmau perceptele Sale, dar cuvântul Domnului a fost totuºi
adresat lor. Rolul profetic se va adresa tuturor oamenilor.
Când direcþia mesajului lui Dumnezeu s-a îndreptat de la
alte grupuri de oameni cãtre Israel, Amos a declarat cã Domnul
era nemulþumit cu felul în care trãiau oamenii Lui. Amos a
observat tendinþa de idolatrizare, rezultatele negative ale lãcomiei exprimate fãrã constrângere, uºurarea pe care au simþit-o
când au încercat sã-i constrângã pe profeþi sã pronunþe ce vor ei
sã audã, profanarea adorãrii corespunzãtoare - ºi toate acestea în
al doilea capitol. Eºecul etic al poporului lui Dumnezeu este
adus în luminã, unde se poate rezolva ºi abandona. În Amos
4:6-11 profetul interpreteazã seriile de dezastre de care a avut
parte Israelul în anii recenþi ca eforturi ale lui Dumnezeu de a
aduce oamenii la pocãinþã, eforturi care au eºuat. Nu încape
îndoialã cã ascultãtorii au fost uimiþi sã afle cã Dumnezeu a
încercat sã vorbeascã cu ei în timpuri problematice.
În timp ce nu e posibil sã listãm toate relele etice sistematice care trebuie adresate, poate cã notând câteva reuºite în
acest sens va fi de ajuns. Slujba Exodului, condus de preotul
Adunãrii lui Dumnezeu, Jerry Groom, asigurã gãzduire ºi
pregãtire pentru a-i ajuta pe foºtii prizonieri sã reintre în societate. În timp ce slujba este nondenominalã, este o abordare
crucialã creºtinã a problemelor sociale pe care le întâmpinã
oamenii care încearcã sã revinã la viaþa dinafara închisorii. Statistici infiorãtoare indicã faptul cã aproape douã treimi din cei
eliberaþi se întorc la închisoare în primele ºase luni. Slujba
Exodului satisface aceastã grijã socialã serioasã.
Când o aºezare din Pinckneyville, Illinois, a fãcut reclamã
la apariþia unei forme de divertisment care va face pe plac

instinctelor de bazã ale oamenilor, pastorul Paul Ritter de la
Adunarea lui Dumnezeu Trinitatea a simþit nevoia sã adreseze
aceastã grijã socialã majorã. El ºi alþi slujitori locali au strâns
460 de semnãturi, cerând consiliului orãºenesc sã adopte o
ordonanþã prin care sã interzicã distracþia obscenã. Efortul sãu
a fost rãsplãtit cu aprobarea ordonanþei.

Slujitorii au nevoie sã

vorbeascã cu vocea profeticã

prin afirmarea cã

Dumnezeul Suveran mai are

aºteptãri de la

comportamentul uman ºi va judeca

faptele deviate.

În vara lui 2003 cinci studenþi de la Universitatea North
Central, Minneapolis, Minnesota, au parcurs peste 2.500 de
mile pe bicicletã în Europa pentru a strânge 25.000 de $ pentru Cry Africa, Adunarea lui Dumnezeu ca rãspuns la criza
HIV/SIDA. Acest efort a adus la cunoºtinþã pandemia SIDA în
Africa ºi a oferit metode tangibile de a exprima grijile etice pentru aceastã problemã a societãþii. Adulþii de la Adunarea lui
Dumnezeu First, Ford Wayne, Indiana, joacã un rol vital
într-un serviciu pentru cei fãrã adãpost, în fiecare sfârºit de
sãptãmâna. Serviciul oferã cafea ºi gogoºi, obiecte de toaletã ºi
o adorare de duminicã dimineaþa pentru cei care sunt neglijaþi
de societate prea uºor.
Pastorii din California, Chip Worthington (Adunarea lui
Dumnezeu Rohnert Park) ºi Charles Mattix al III-lea
(Adunarea lui Dumnezeu Barstow) conduc acþiuni comunitare
ºi gãzduiesc grupuri care combat rãspândirea cazinourilor în
comunitãþile lor. Au þinut discursuri în faþa consiliului
orãºenesc respectiv, au organizat grupuri de cetãþeni, au condus
aluzii la petiþii ºi au gãzduit capitalul naþiunii. Convingerea lor
cã rãspândirea cazinourilor este împotriva Scripturilor ºi are un
impact negativ în stofa societãþii i-a determinat sã-ºi exprime
grijile în piaþa publicã.

UNELE PRECAUÞII
Unele precauþii trebuie observate de slujitori când încep sã
rãspundã la responsabilitãþile etice care se ataºeazã chemãrii
lor. Bridges avertizeazã în legãturã cu politica partizanã, dar
afirmã cã „nu trebuie ezitatã luarea unei poziþii în probleme
morale în timpul unei campanii politice. Un slujitor al lui Isus
Cristos, motivat de dragostea neprecupeþitã a lui Cristos, va fi
un cetãþean preocupat de þara lui.“ Propaganda electoralã ºi
campania deschisã din amvon se poate transforma într-un
negativ, în loc de pozitivul dorit.
Trebuie sã înþelegem cu grijã problemele sociale înainte sã
cuvântãm. Aceasta implicã ascultare, învãþare ºi reflectare.
Dacã reprezentãm greºit natura problemei sau poziþia adoptatã
de cei care o susþin, atunci vom garanta o voce fãrã efect când
ne opunem lor. Un angajament în înþelegere va fi binecuvântat
prin recunoaºterea aspectelor problemelor cu valoare, dându-ne nouã aprobare profeticã clarã sã subliniem zonele care
necesitã corecturi. Harmon ne reaminteºte: „Când un slujitor
vorbeºte sau predicã ofensat despre chestiuni morale arzãtoare
www.liferomania.ro

în aliniament politic sau de alt fel, trebuie sã înþeleagã cu
minuþiozitate fiecare fazã a situaþiei. Ar trebui sã îºi aminteascã
faptul cã s-a transformat într-un judecãtor, un juriu ºi, pe cât
posibil, un executor. Localitatea, oraºul, naþiunea aºezatã pe
post de curte superioarã îi va examina judecata. Se va vrea sã se
vadã probele pe care ºi-a bazat deciziile.“
Slujitorul trebuie de asemenea sã fie un cetãþean care se
supune legii. Legile care au fost adoptate în mod plictisitor nu
ar trebui încãlcate indiferent, nici mãcar pentru o cauzã bunã.
Soluþia nesupunerii civile ar trebui aplicatã numai dacã toate
mijloacele legale au fost epuizate. Când afirmãm în mod activ
aºteptãrile morale ale lui Dumnezeu în lumea noastrã, trebuie
sã verificãm legile ºi sã lucrãm în conformitate cu ele, pe cât
posibil.
CONCLUZIE
Dumnezeu ne-a dat înscrieri precise ºi inspirate despre aºteptãrile Lui ºi principiile lumii Lui sunt aplicabile în diferite
areale ale secolului al XXI-lea în care trãim. Slujitorii trebuie
sã conducã congregaþiile lor pentru a înþelege corespunzãtor
Biblia ºi sã le arate cum vorbeºte revelaþia lui Dumnezeu
complexitãþii etice multiple cu care se confruntã. Oamenii
minunaþi care stau în stranele noastre vor urma îndrumarea
eticã a cuiva. Au nevoie de vocea profeticã a slujitorului sã le
arate direcþia potrivitã.
În mod specific, aºa cum vocea profeticã este auzitã de la
slujitorul care anunþã aºteptãrile lui Dumnezeu ºi indicaþiile
pentru o viaþã într-o lume secularã, oamenii lui Dumnezeu trebuie sã fie provocaþi sã se roage fãrã încetare ºi intens. Lupta
nu se dã între carne ºi sânge, dar este de naturã spiritualã. Dacã
desconsiderãm cea mai potentã armã spiritualã la îndemâna
noastrã în favoarea eforturilor umane sã angrenãm problemele
etice cu care ne confruntãm, atunci abandonãm singura ºansã
pe care o avem la victorie. Puterea oamenilor lui Dumnezeu în
rugãciune este foarte mare ºi deciziile legale ºi juridice merg
prin comparaþie. Chiar ºi diavolii tremurã când congregaþia
sfinþilor credincioºi vine cu înflãcãrare ºi se uneºte în faþa
tronului lui Dumnezeu împotriva unei naþiuni care se îndepãrteazã de principiile dumnezeieºti.
Slujitorii au fost chemaþi sã participe la extinderea prezentã
a Împãrãþiei lui Dumnezeu, o Împãrãþie a justiþiei, a milei ºi a
dragostei. Aceastã participare cere ca noi sã administrãm cu grijã responsabilitãþile etice pe care le-am primit din partea altora
ºi pentru acele sisteme de societãþi care nu s-au aliniat cu
principiile morale ale Împãrãþiei. Trebuie sã conºtientizãm cã
trãim între inaugurarea Împãrãþiei ºi reuºita acesteia. În aceste
vremuri de tensiune va fi un succes când valorile Împãrãþiei sunt
adoptate ºi un eºec când sistemele lumii refuzã sã se închine în
faþa acestor valori. Þelul slujitorului nu este de a cuceri
întotdeauna orice rãu, dar sã trãiascã ºi sã munceascã încât
într-o zi Regele sã-i zicã: „Bine, rob bun ºi credincios.“ 
JAMES H. RAILEY , D. Th., lucreaz[ la
catedra departamentului de teologie =i
Biblie al Seminarului Teologic Assemblies of
God, Springfield, Missouri.
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DUHUL SFÂNT DUMNEZEU LA LUCRU
redinciosul care doreºte sã studieze persoana ºi lucrarea
Duhului Sfânt nu se confruntã cu teologie abstractã, ci cu realitatea personalã a lui Dumnezeu Însuºi. Duhul Sfânt este cu adevãrat Dumnezeu la lucru. Duhul Sfânt lucreazã în ºi prin
credincios. Trãirea unei vieþi creºtine autentice este posibilã
prin stãpânirea Duhului Sfânt care locuieºte în fiecare persoanã
nãscutã din nou. În mod normal o viaþã creºtinã este o viaþã umplutã cu
Duhul Sfânt.
Deci, cine este Duhul Sfânt? Ce ne învaþã Biblia despre persoana ºi
lucrarea Lui? Care este legãtura dintre Duhul Sfânt ºi viaþa unui credincios ºi mãrturia lui pentru Cristos? Acest articol va adresa ºi va rãspunde
la asemenea întrebãri.

C
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DUHUL SFÂNT ESTE O
PERSOANÃ
Pentru a putea înþelege mai bine
lucrarea Duhului Sfânt trebuie sã Îl
cunoºti mai întâi cine este.
Cred cã una din greºelile teologice care se fac este cã se omite faptul
cã Duhul Sfânt este o Persoanã. Dacã
Duhul Sfânt este o Persoanã ºi parte
a lui Dumnezeu, credinciosul face o
mare nedreptate nerecunoscându-L
ca Persoanã (ca Dumnezeu) ºi nea-

cordându-I închinarea, ascultarea ºi
încrederea noastrã.
Biserica primarã a fost nãscutã ºi
umplutã cu Duhul Sfânt (vezi Fapte
2:1-4, 4:8; 13:1-3). Totuºi abia o datã
cu scrierile lui Augustin (354-430
AD) a început biserica sã clarifice ºi
sã susþinã cu tãrie dumnezeirea
Duhului Sfânt. ªcoala teologicã ortodoxã dinainte de Augustin a susþinut
faptul cã Duhul Sfânt este Dumnezeu
ºi este o Persoanã.
Gãsim mai multe dovezi biblice în
Scripturã care ne atestã faptul cã
Duhul Sfânt este o Persoanã. În
primul rând, Duhul Sfânt a fost numit
Dumnezeu. În multe pasaje din
Biblie Duhul Sfânt este menþionat
ca termen interschimbabil cu
„Dumnezeu“ sau „Domnul“. De
exemplu, Pavel a scris „sunt diferite
daruri, dar este acelaºi Duh; sunt
felurite slujbe, dar este acelaºi
Domn; sunt felurite lucrãri, dar este
acelaºi Dumnezeu, care lucreazã
totul în toþi“ (1 Corinteni 12:4-6).
Duhul Sfânt este pus pe acelaºi nivel
cu Dumnezeu. În acelaºi fel, libertatea este acordatã atât Domnului cât
ºi Duhului Sfânt: „Cãci Domnul este
Duhul; ºi unde este Duhul Domnului,
acolo este slobozenia“ (2 Corinteni
3:17). Faptele Apostolilor 5:3, 4 Îl
prezintã în mod clar pe Duhul Sfânt
ca Dumnezeu.
În al doilea rând, Biblia atribuie
Duhului Sfânt caracteristicile unei
personalitãþi. Care sunt trãsãturile
distincte ale personalitãþii? Puterea

În al treilea rând, Duhul Sfânt face lucruri pe care le poate face doar
Dumnezeu. Apocalipsa 2:7 spune: „Cine are urechi de auzit sã audã ce
spune bisericilor Duhul.“ În acest verset, Duhul Sfânt nu este prezentat
înaintea bisericilor ca o influenþã impersonalã, ci ca o Persoanã care
vorbeºte pentru Dumnezeu. Vechiul Testament specificã exact acelaºi
lucru. Neemia face un rezumat al harului lui Dumnezeu arãtat faþã de
oameni ºi spune: „Tu (Dumnezeu) le-ai dat Duhul Tãu cel bun sã-i facã
înþelepþi“ (Neemia 9:20). Era clar faptul cã faptele Duhului Sfânt puteau
fi atribuite doar persoanei lui Dumnezeu.

DUHUL SFÂNT ADUCE VIAÞÃ CREDINCIOSULUI
Când vine vorba de credinþã, nu existã nici o îndoialã în Scripturi cã
aceasta este un dar al lui Dumnezeu adus în inima credincioºilor de cãtre
Duhul Sfânt. Nimeni nu poate mãrturisi „Isus Cristos este Domnul“
decât prin Duhul Sfânt (1 Corinteni 12:3)
Biserica de azi ar trebui sã punã atât de mare accent pe Duhul Sfânt
pe cât se face în Biblie: El este „duhul credinþei“ (2 Corinteni 4:13).
Michael Green avea dreptate când scria: „Faptul cã suntem convertiþi se
datoreazã Duhului Sfânt. El este Duhul care ne adoptã în familia lui
Dumnezeu“ (Romani 8:15, Galateni 4:6).

TREBUIE SÃ FIM UMPLUÞI DE DUHUL SFÂNT
Cel ce studiazã Scriptura trebuie sã vadã în Faptele Apostolilor capitolul
8 imperiozitatea primirii Duhului Sfânt. Filip a fost trimis sã predice în
Samaria (Fapte 8:5). Mulþi au crezut Evanghelia, L-au primit pe Cristos
ca Domn ºi au fost botezaþi în cetate (Fapte 8:12). Când au ajuns veºtile
la Ierusalim despre trezirea care a avut loc în Samaria, credincioºii i-au
trimis pe Petru ºi pe Ioan în Samaria. De ce? Pentru ca apostolii sã se
roage pentru credincioºi sã primeascã plinãtatea Duhului Sfânt.
Luca a scris urmãtoarele: „Când (Petru ºi Ioan) au ajuns, s-au rugat
pentru ei, ca sã primeascã Duhul Sfânt, cãci nu se coborâse încã peste
niciunul din ei, ci fuseserã numai botezaþi în Numele Domnului Isus“
(Fapte 8:15, 16). Vrem sã fie clar tuturor faptul cã Duhul Sfânt locuieºte
în fiecare credincios.
„Dacã cineva nu are Duhul lui Cristos, acela nu este al lui Cristos“
(Romani 8:9). Existã totuºi o diferenþã între a-I aparþine lui Cristos ºi a
avea Duhul Sfânt ºi a fi umplut cu Duhul Sfânt. Biserica Primarã credea
exact aºa cum scrie în Fapte 8:12-17. ªi Pavel credea în acest lucru, iar
acest lucru poate fi vãzut din întrebarea pe care le-o adreseazã credin-

DUMNEZEU L-A TRIMIS PE DUHUL SF~NT }NTREGII BISERCI,
DAR O PERSOAN{ TREBUIE S{-L PRIMEASC{
PENTRU A FI UMPLUT{ CU DUHUL SF~NT.
de a ºti, de a simþi ºi de a voii, ca sã
pomenim doar trei din ele. Duhul
Sfânt cunoaºte lucrurile (1Cor. 2:10).
Duhul Sfânt are sentimente ºi poate fi
întristat (Efes. 4:30). Duhul Sfânt are
de asemenea voinþã (Fapte 13:1.3).
www.liferomania.ro

cioºilor din Efes: „Aþi primit voi Duhul Sfânt când aþi crezut?“
(Fapte 19:2).
Dumnezeu L-a trimis pe Cristos pentru lumea întreagã, dar fiecare
trebui sã Îl primeascã pentru a fi mântuit. Dumnezeu a trimis Duhul
Sfânt pentru întreaga bisericã, dar fiecare trebuie sã Îl primeascã pentru
a fi umplut de Duhul Sfânt.
RESURSE SPIRITUALE
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FIECARE PREDICATOR TREBUIE S{ DEPIND{
+I S{ SE BAZEZE PE DUHUL SFÂNT.

Viaþa credinciosului nu trebuie
redusã niciodatã la o viaþã normalã.
Trebuie sã pulseze cu putere. Puterea
trebuie înrãdãcinatã în Duhul Sfânt.
Bisericile de astãzi au nevoie ca
Duhul Sfânt sã fie plin de viaþã în
întâlnirile lor. Ceea ce spunea C.H.
Spurgeon în vremea lui este adevãrat
ºi astãzi: „Cred cã ceea ce spun nu e
prea dur ºi anume cã o bisericã fãrã
Duhul Sfânt este mai degrabã un
blestem decât o binecuvântare.“
Fiecare predicator trebuie sã
depindã ºi sã se bazeze pe Duhul
Sfânt. Predicarea înseamnã mai mult
decât un om talentat, cu o vorbire
aleasã, bine pregãtit, care stã în faþa
oamenilor ºi le vorbeºte. Fapte 4:8
spune: „Apoi, Petru, plin de Duhul
Sfânt, le-a spus…“ ºi apoi urmeazã
discursul. Aceastã relaþie cu Duhul
Sfânt la amvon poate ºi trebuie sã fie
predicarea din zilele noastre. Citându-l pe Spurgeon din nou: „Dacã nu
ai Duhul Sfânt, lucrãtorule creºtin,
þine minte cã stai în calea cuiva; eºti
ca un pom fãrã roade care stã în locul
unuia roditor, care ar putea creºte
acolo. Aceasta este o slujbã solemnã;
Duhul Sfânt sau nimic, ºi mai rãu
decât nimic."
Duhul Sfânt este o Persoanã
divinã. Venirea Lui la credincios permite crearea unei vieþi spirituale.
Umplerea cu Duhul Sfânt este un
privilegiu necesar ce trebuie primit
de fiecare credincios, deºi nu are loc
în mod automat. Prezenþa Lui în
credincios va face în lume lucruri
greu de explicat în zilele noastre.
Duhul Sfânt tânjeºte sã aibã o relaþie
cu credinciosul zilelor noastre.
Fie ca biserica sã îºi deschidã
porþile pentru Duhul Sfânt! 

le-a dezvãluit scopul venirii Lui în relaþie cu viaþa lor. El spunea: „Când
va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatãl, adicã Duhul adevãrului, care purcede de la Tatãl, El va mãrturisi despre Mine. ªi voi de
asemenea veþi mãrturisi, pentru cã aþi fost cu Mine de la început“ (Ioan
15:26, 27). Care a fost slujba Duhului Sfânt în viaþa ucenicilor? Sã le dea
puterea de a-L mãrturisi pe Cristos.

THOMAS H.
LINDBERG D.,
pastor senior la First
Assembly of God of
Memphis, Cordova,
Tennessee.

A.J.Gordon a susþinut aceastã viziune. El scria: „În Scripturã este
foarte clar faptul cã este datoria ºi privilegiul fiecãrui credincios sã
primeascã Duhul Sfânt în mod conºtient, ca un act de credinþã, la fel
cum L-au primit pe Isus Cristos.“
D.L. Moody predica faptul cã plinãtatea Duhului Sfânt trebuie primitã ºi nu are loc în mod automat atunci când eºti mântuit. El spunea:
„Faptul cã Duhul Sfânt locuieºte în noi este diferit de faptul cã Îl
chemãm peste noi în timpul închinãrii. Colegul lui Moody, Dr. R.A
Torrey, susþinea de asemenea cã plinãtatea Duhului Sfânt trebuie
primitã dupã ce ai fost mântuit. În vremea lui, Martin Lloyd-Jones scria:
„Este posibil sã fim urmaºi ai lui Cristos fãrã sã fi primit botezul cu
Duhul Sfânt“. Plinãtatea Duhului Sfânt trebuie primitã de fiecare
credincios în parte.

DUHUL SFÂNT NE DÃ PUTERE SÃ MÃRTURISIM
O examinare mai atentã a fiecãrui pasaj în care este menþionatã plinãtatea Duhului Sfânt va descoperi faptul cã aceasta are loc cu scopul de a
mãrturisi ºi a fi parte din lucrare (vezi Fapte 1:5, 8; 2:4; 4:31, 33). Unul
din lucrurile pe care le face Duhul Sfânt este sã îl sfinþeascã pe credincios (Romani 15:16; 1 Corinteni 6:11). Aceasta este una din slujbele
generale ale Duhului. Umplerea cu Duhul Sfânt „nu are ca scop spãlarea
de pãcate, ci umplerea cu putere în slujire.“
Isus le-a promis ucenicilor Sãi cã le va trimite Duhul Sfânt. Apoi
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VENIÞI SÃ DISCUTÃM DESPRE ISLAM - PARTEA 1
DE SOBHI MALEK

ISLAMUL O SCURT{ ISTORIE
CINE A FOST MAHOMED?
În anul 570 A.D. s-a nãscut un bãiat dintr-o vãduvã în oraºul
Meca, oraº care se situeazã azi în Arabia Sauditã. Numele lui a
fost Mahomed. La vârsta de 40 de ani, Mahomed se gãsea singur într-o peºterã. El a ajuns într-o stare de transã în care a auzit
în urechile lui ceva zgomot ca zurgãlitul unor clopoþei ºi o voce
care i-a cerut sã recite, expunã.
Când Mahomed s-a consultat cu alþi oameni în vederea
desluºirii acestei întâmplãri, i s-a spus cã Dumnezeu, Creatorul
cerului ºi al pãmântului, l-a ales profet al arabilor. În acele zile,
arabii se închinau la mulþi dumnezei, al cãror conducãtor
suprem era Alah, care este „Dumnezeu.“
Cei din Meca se simþeau ameninþaþi. Religia lor se regãsea în
urmã cu multe generaþii ºi acum Mahomed venea sã le spunã sã
se închine doar lui Dumnezeu ºi sã-i abandoneze pe ceilalþi
dumnezei. Ei au reacþionat cu ostilitate împotriva lui ºi a pretenþiilor lui. Unii au început sã-i spunã „visãtorul“, alþii
„deziluzionatul“. De asemenea unii chiar l-au considerat a fi
posedat de demoni.

ESTE ISLAMUL CU ADEVÃRAT O
RELIGIE A PÃCII?
De la atentatele din 11 Septembrie 2001, cât de
des ai citit sau ai auzit despre Islam ca o
religie a pãcii? Nu este. Islamul este un sistem
bazat pe folosirea puterii fizice pentru
împlinirea scopurilor proprii. Amândouã
scrierile, Qur'an ºi Hadit, încurajeazã musulmanii la a folosi sabia, la a purta bãtãlii, la
vãrsare de sânge.
Cum putem explica aceastã aparentã
contradicþie? În Meca, Mahomed era slab ºi
opresat. Când el ºi urmaºii lui s-au mutat la
Medina, el a ajuns puternic. Existã o mare
www.liferomania.ro

Dupã o perioadã de mai bine de
12 ani numai 75 de oameni - în
mare majoritate slavii lui, prietenii
ºi membrii familiei - au acceptat
pretenþiile Mahomedaniste ºi s-au
convertit la Islam. În anul 622 A.D.
el împreunã cu urmaºii lui au reuºit
sã-ºi scape viaþa din Meca ºi s-au
aºezat în Medina. Imediat dupã
aceea, se pãrea cã nimic nu mai
putea sã îi stea în cale. Urmaºii lui
Mahomed ºi-au cãºtigat urmaºi
prin intrigã ºi ameninþãri, ispite,
rãboaie, daruri ºi vãrsare de sânge.
Transele lui Mahomed au continuat ºi împreunã cu ele mai multe
„recitãri“. Câþiva ani mai târziu,
dupã moartea lui Mahomed, aceste
recitãri au fost colecþionate într-o
formã numitã Qur'an, cartea sfântã
a Islamului. Au mai fost scrise ºi
alte cãrþi care adunau istorisiri
despre ceea ce a spus ºi a fãcut
Mahomed, pentru a fi ca un ghid
de comportament pentru urmaºi.
Aceste colecþii sunt numite
„Hadit“. Musulmanii se apropie de
Qur'an pentru a afla ceea ce Dumnezeu le spune ºi de Hadit pentru a
afla cum sã urmeze exemplul lui
Mahomed în experienþele ºi situaþiile variate ale vieþii.

diferenþã între tonul ºi atitudinea revelaþiilor
care au fost primite de Mahomed în Meca ºi
cele primite în Medina. Ambele sunt incluse ca
pãrþi din Qur'an.
• În Meca lui i se cere sã aibã rãbdare cu
opozanþii lui (Qur'an 73:10). În Medina i se
cere sã îi ucidã (Qur'an 2:191).
• În Medina i se cere sã fie îngãduitor cu
creºtinii ºi evreii (Qur'an 29:46). În Medina i
se cere sã îi ucidã dacã aceºtia nu se vor
întoarce la Islam (Qur'an 9:29).
Când Musulmanii citeazã versete din
Coran care vorbesc despre pace, ei folosesc
vechile învãþãturi care, deºi sunt încã parte a
Qur'an, au fost anulate de cele noi.
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EXPANSIUNEA ISLAMULUI
La început, Islamul pretindea cã este o reformã
religioasã ºi socialã pentru arabii pãgâni. Dar pe
mãsurã ce triburi, sate, oraºe, þãri ºi aproape
toate continentele cad în mâinile musulmanilor,
era clar faptul cã Islamul a avut un scop care s-a
extins dincolo de aceastã reformare a arabilor.
În decurs de 20 de ani ºi cu viteza fulgerului
arabii au cucerit cele mai importante cinci oraºe
ale Creºtinãtãþii Estice: Damasc, Antiohia,
Ierusalim, Cezarea ºi Alexandria. La o sutã de
ani dupã ieºirea lui Mahomed din Meca, trupele
islamice au cucerit regiuni cunoscute azi cu
numele de Palestina, Iordan, Siria, Liban, Irak,
Egipt, Sudanul de Nord, Libia, Tunisia, Algeria,
Maroc, Iran, Mesopotamia, pãrþi din India,
Spania ºi Armenia. Mai târziu, Marea
Mediteranã era aproape ca un lac în interiorul
teritoriului islamic, „Allah-u Akbar“, chemarea
musulmanilor la rugãciune, se auzea chiar la
porþile Vaticanului, ºi Papa Catolic a plãtit taxe
musulmanilor timp de 2 ani.
Azi, Islamul pretinde cã are mai mult de
1 miliard de urmaºi. Lucrul acesta înseamnã cã
din cinci oameni unul este musulman. De
asemenea, Islamul pretinde cã are adepþi în
aproape toate þãrile din lume.
Chiar în Vest, Islamul se rãspândeºte foarte
rapid. Islamul este cea de-a doua religie în
Marea Britanie ºi în Franþa. Conform unor statistici, în Statele Unite sunt 7-9 milioane de
oameni.
INFLUEN|A ISLAMICÃ
Pe lângã puterea numericã, Islamul a avut o
vastã putere strategicã datoritã imenselor regiuni din Asia, Africa ºi Europa care sunt considerate teritorii musulmane.
Musulmanii controleazã toate coastele sudice
ale Mãrii Mediterane, toate ale Mãrii Roºii,
mai bine de jumãtate a Mãrii Negre ºi mai bine
de douã treimi ale Mãrii Caspice. De asemenea
musulmanii controleazã cele mai importante
treceri pe apã din lume; singura excepþie o
constituie Canalul Panama. Ei controleazã
Canalul Suez, Strâmtorile Gibraltar, Dardanele,
Bosfor, Strâmtorile Hormuz ºi Strâmtorile Bab
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El Mandab. Trei dintre cele mai mari fluvii sunt
în mâinile musulmane - Nilul (marea parte),
Eufrat ºi Tigru.
Lumea musulmanã produce mai bine de o
pãtrime din þiþeiul care se consumã în lumea
întreagã, ºi deþine mai bine de 60 de procente
din rezervele de petrol cunoscute ale întregii
lumi.
Islamul este caracterizat ca o unitate religioasã solidã, în ciuda multelor secte ºi
nenumãratelor subsecte. Duºmanii devotaþi îºi
amintesc totuºi cã în calitate de musulmani sunt
fraþi de credinþã. Musulmanii adesea rãspund la
tuburãri chiar fãrã a lua în considerare motivele
sau scopurile lor, trebuie doar sã li se spunã cã
problema este de ordin religios ºi ameninþã
comunitatea lor ºi se grupeazã în masã, demonstrând ºi strigând cã Alah este mareþ. 
SOBHI MALEK, D.MISS., este un
vorbitor cunoscut, autor ºi profesor în studiile islamice la multe
seminarii din întreaga lume. El a
tradus Biblia în limba arabã ºi a
scris cãrþi religioase în limba
arabã.

„L-aº repara, dar a fost de folos pentru
ilustrarea faptului cã fulgerul a lovit aºa de aproape
de banca din spate.“
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JOHN OWEN:
PRINÞUL PURITANILOR
CINE A FOST JOHN OWEN ªI
DE CE ESTE EL IMPORTANT
PENTRU SLUJITORUL PENTICOSTAL
AL ZILELOR NOASTRE?

-ar putea ca pastorul modern contemporan
sã spunã ca are puþine lucruri în comun cu
secolul al 17-lea al puritanilor. Dupã toate
analizele, nu erau rigizi, ipocriþi sterili, cei
care au urât dansul, i-au îmbrãþiºat pe
pãcãtoºi cu stacojiu, ºi nu au trãit ei oare
vieþi rigide, seci de puteri spirituale?
De fapt, adevãrul este altul. Probabil nici un
alt grup de creºtini nu a petrecut mai mult timp în
accentuarea lucrãrii Duhului Sfânt ºi necesitatea
unei experienþe spirituale. Combinând înþelegerea biblicã profundã cu interesul intens în
lucrarea experimentalã a Duhului Sfânt, Puritanismul (1560-1660) a
fost semnul distinctiv al Reformei. Fluxul a plecat ºi a venit de atunci,
dar din perspectiva acestui autor încã nu s-a întors la nivelul ocupat de
puritanii englezi.
Noi le datorãm puritanilor un mare merit. Punctul lor de vedere a
furnizat tiparul presupoziþiilor de la care s-au ridicat multe drepturi ºi
privilegii ale lumii Vestice. Puritanismul a fost epoca lui Newton,
Bunyan, Milton, Cromwell, Locke, Owen ºi alþi mari oameni care au
schimbat generaþii.
De exemplu, în solul bogat al Puritanismului cu presupoziþiile
creºtine ale unui univers ordonat a germinat Societatea Regalã
Londonezã împreunã cu ºtiinþa modernã. Prin munca eticã a puritanilor
au prins rãdãcini ºi au înflorit seminþele capitalismului modern. Din
creuzetul puritanismului englez s-a inspirat rãzboiul civil de eliberare
religioasã (1640), aºa cum ºtim azi, mai întâi a apãrut pe scena vieþii
moderne ºi drepturile divine ale regilor au primit o suflare de moarte
care nu s-a mai înviorat de atunci. (Scrierile lui John Locke, un fiu de
puritani, care a influenþat enorm rãzboiul american de independenþã).
A fost de asemenea era unei profunde ºi adânci gândiri biblice. Jon
Owen (1616-83), un contemporan al lui Bunyan ºi Cromwell, este considerat de mulþi oameni a fi cel mai divin puritan. De fapt, mulþi îl considerã cel mai mare gânditor teologic al Angliei. Dupã opinia lui C.H.
Spurgeon, el a fost „probabil, cel mai divin om care a trãit vreodatã.“
Dacã Puritanismul a fost mãsurãtoarea teologiei biblice, ºi Owen este
cel mai mare ºi mai original gânditor, viaþa lui meritã toatã atenþia. Azi,
la 300 de ani de la moartea lui, lucrãrile lui încã se mai publicã. Cine a
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fost John Owen ºi de ce este el important
pentru slujitorul penticostal contemporan?
TINEREÞEA LUI OWEN
John Owen a fost nãscut într-o familie de
puritani în anul 1616, tatãl sãu fiind pastor.
Intelectul sãu imens s-a afirmat încã de la o
vârstã timpurie. Un copil talentat, pãrinþii lui
l-au înscris la Oxford de la vârsta de 12 ani,
unde a primit diploma B.A. la vârsta de 16
ani ºi M.A. la 19 ani. El a fost un om cu o
disciplinã de fier forjat. A posedat o mare
ambiþie lumeascã, dar îi lipsea cunoºtinþa
mântuirii. În zilele studenþiei dormea doar 4
ore în fiecare noapte, sperând ca prin munca
lui sã îºi asigure un favor ºi o poziþie în
societate.
Când el avea 20 de ani, Dumnezeu a
început sã lucreze la conºtiinþa lui. Îndoindu-se de convertirea lui s-a dus sã îl asculte
pe Dr. Edmund Calumny, un predicator
cunoscut. Spre dezamãgirea lui Owen, în
acea searã urma sã predice un pastor
necunoscut. Prietenii lui i-au cerut sã plece
cu ei, dar el a rãmas. Textul folosit de predicator a fost din Matei 8:26, „De ce vã este
RESURSE SPIRITUALE
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fricã, puþin credincioºilor?“ În timp ce Owen asculta, Duhul Sfânt a
În timpul acestor ani Cromwell l-a
început sã lucreze cu putere. El a devenit un om nou.
chemat adesea pe Owen la Londra pentru
În perioada aceea, Oxfordul era o comunitate divizatã. Episcopul consultãri pe probleme legate de bisericã ºi
Laud, steaua adunãrii de renume, tocmai a
fost numit cancelar al universitãþii. El era
NOI DATORÃM PURITANILOR UN MERIT MARE.
credincios anglican. El a favorizat controlul
Statului asupra Bisericii Naþionale, ceea ce
PUNCTUL LOR DE VEDERE BIBLIC AMÃNUNÞIT A
puritanii numeau „proprietate“ - o accentuare a închinãrii de exterior, de genul: veºFURNIZAT MATRICEA PRESUPOZIÞIILOR DE LA
minte, tãmâie, clopote, semnul crucii ºi cãrþi
CARE S-AU DEZVOLTAT MULTE PRIVILEGII ªI
de rugãciuni. Ceea ce prima la puritani era
faptul cã nu adãuga la închinare nimic altceDREPTURI ALE LUMII VESTICE.
va decât ceea ce era menþionat explicit în
Scripturã.
Owen s-a alãturat puritanilor ºi imediat s-a aliat cu Laud ºi partidul stat. Dãndu-i-se aceste responsabilitãþi, prolui. A pãrãsit Oxfordul cu cel de-al doilea B.A. (in Divinity) neterminat. ductivitatea lui a început sã clatine leºinul
În timpul acela o bisericã din Fordham, ºi mai târziu Coggeshall, l-a inimii. Ca adãugare la toate celelalte îndachemat pentru a fi pastor. Dumnezeu i-a binecuvântat predicarea. În toriri, el a publicat De Iustitia, o lucrare
mod regulat predica duminicile la mulþimi formate din 2.000 de oameni despre dreptatea lui Dumnezeu; Theolo- o congregaþie imensã pentru standardul secolului al 17-lea.
gouma Pantodapa, substanþa lecturilor de la
În timpul acela s-a cãsãtorit cu Mary Rooke. Puþin se cunoaºte Oxford, Teologie Biblicã ºi încã trei lucrãri
despre viaþa lor familialã, în afarã de faptul cã au dat naºtere la 11 copii. binecunoscute, încã populare ºi azi:
Zece au decedat la o vârstã fragedã - imaginaþi-vã durerea ºi chinul Mortificarea, Ispitirea, ºi Comunicarea cu
groaznic. Cel de-al 11-lea a ajuns la vârsta maturitãþii, s-a cãsãtorit ºi Dumnezeu.
din nefericire s-a întors acasã, ºi la scurt timp a murit de tuberculozã. La
Unul din inamicii lui a descris predicarea
fel ca Stãpânul lui, Owen a fost un om al durerilor ºi necazurilor.
lui Owen din timpul acesta al vieþii sale,
scriind: „personalitatea lui a fost potrivitã,
VIAÞA PUBLICÃ
plãcutã ºi avea un comportament plin de har
Pe când avea vârsta de 30 de ani, rãzboiul civil a produs furie între puri- în amvon ºi o alocuþiune elocventã, un comtanii dominanþi în Parlament ºi regele Charles I. John Bunyan a slujit ca portament de învingãtor ºi prin persuaþiunea
un soldat pedestraº în armata Parlamentului, ºi omul de geniu Oliver oratoriei sale…putea sã miºte ºi sã cãºtige
Cromwel s-a afirmat chiar el însuºi pe câmpul de bãtãlie.
afecþiunea auditoriului admirator aproape,
În 1648, când Owen era de 32 de ani, unul din generalii Parlamen- cât ºi-ar fi dorit el.
tului, Fairfax, ºi-a mutat sediul la Coggeshall, unde a trãit ºi predicat
Owen. Fairfax a frecventat biserica lui Owen ºi au devenit prieteni. Din ULTIMII ANI
momentul acela, Parlamentul l-a invitat tot mai des sã predice la La sfârºitul anilor 1650, Owen a pãrãsit
adunãrile lor. Majoritatea acelora care participau la bisericã erau Protes- Oxfordul ºi s-a retras în apropierea satului
tanþi care iubeau binele ºi predicarea scripturalã.
Stadhampton, unde a început o bisericã în
Acest fapt a dus la unul dintre cele mai importante evenimente din casa lui.
viaþa lui. În luna ianuarie a anului 1649, ziua imediat urmãtoare
În anul 1658, Cromwell a murit ºi situdecapitãrii lui Charles I, Parlamentul i-a cerut lui Owen sã predice. A aþia politicã s-a dezechilibrat rapid. În anul
fost o slujbã nemulþumitoare. Tensiunile erau mari. Owen se afla sub o 1660, armata l-a chemat pe Charles II, fiul
presiune severã fie din partea Parlamentului, fie din partea prietenilor lui Charles I, sã recapituleze monarhia
regelui. El nu a cedat de nici o parte.
tatãlui sãu. Se pãrea cã dacã toþi agenþii puriPredica lui a fost publicatã, iar el a folosit acea ocazie pentru a cere tanilor au muncit ºi luptat pentru ea, urma ca
Angliei ºi conducãtorilor ei sã ia în considerare toleranþa religioasã. repede acest lucru sã fie ruinat.
Mulþi oameni iau aceastã libertate religioasã destul de uºor, însã în vreRegele Charles împreunã cu Parlamentul
mea lui Owen, desidenþii erau adesea executaþi. Owen a luptat împotri- au început sã îi persecute pe Puritani. Owen
va acestei practici ºi în favoarea tolerãrii denominaþiilor creºtine. El era a început sã sufere în urma pierderii secuînainte cu câteva generaþii faþã de timpul sãu.
ritãþii financiare. S-a mutat la Londra, unde
a pãstorit o bisericã micã independentã,
ANII PETRECUÞI LA OXFORD
timp de 20 de ani.
În timpul rãzboiului civil, regele Charles ºi-a stabilit centrul armatei
Încet climatul spiritual a început sã se
sale la Oxford. Armata a abuzat de universitate ºi aceasta întâmpina îmbunãtãþeascã. În anul 1671, Charles II a
dificultãþi. În anul 1650, Parlamentul l-a numit pe Owen decanul Bi- emis „Declaraþia de independenþã“,
sericii lui Cristos, unul din colegiile cele mai prestigioase din Oxford, acordând toleranþã romano-catolicilor ºi
iar între anii 1652-1657 el a servit ca vicecancelar al universitãþii. El a independenþilor, ca Owen. În acea perioadã
restabilit reputaþia Oxfordului prin reconstruirea infrastructurii ºi prin Owen s-a împrietenit cu Bunyan. De fapt,
angajarea de oameni evlavioºi ca: John Howe, Thomas Goodwin, când Bunyan nu a putut gãsi un publicist,
Stephen Charnock ºi Philip Henry (tatãl lui Matthew Henry) pentru ca Owen a vorbit cu publicistul lui ca sã-i
sã-i înveþe pe studenþi.
32

• VARA 2006

printeze prima ediþie a cãrþii Întâmplãrile
Pelerinului în cãlãtoria sa.
În timpul acelor ani Owen a muncit
continuu. Pe lângã alte lucrãri el a scris
comentariul monumental pe multivolume
intitulat Epistola cãtre Evrei, Un discurs
despre Duhul Sfânt, Apostazie (1676), Justificarea prin Credinþã (1677), Persoana lui
Cristos (1678) ºi Harul ºi datoria de a fi o
fiinþã orientatã spiritual.
Când avea 60 de ani, în anul 1676, soþia
lui preaiubitã, Mary, a decedat. Dupã standardele secolului al 17-lea Owen era de
acum un om în vârstã; sãnãtatea lui a început

CARACTERUL LUI
La fel ca majoritatea minþilor luminate, el a cãutat cunoºtinþa de dragul
motivaþiilor drepte. Motivul lui Owen de a studia teologia a fost de a-ºi
continua pãrtãºia intimã cu Dumnezeu. Putem noi spune la fel? El scrie,
„Când inima este socotitã în tiparul doctrinei pe care o îmbrãþiºeazã
mintea; când evidenþa ºi necesitatea adevãrului locuieºte în inimile
noastre; când avem pãrtãºie cu Dumnezeu în doctrina pentru care luptãm - atunci vom fi împresuraþi de harul lui Dumnezeu.“
În al doilea rând, el a învãþat cum sã se bucure în marile încercãri.
În ciuda decesului celor 11 copii, a persecuþiilor ºi suferinþelor sub
domnia lui Charles II, a intenselor responsabilitãþi ºi a marilor presiuni,
el a cultivat o atitudine voioasã, bucuroasã ºi recunoscãtoare.
În al treilea rând, el a avut o inimã de slujitor care a ieºit la ivealã
din lucrarea lui eticã. El s-a predat în totalitate cauzei ºi Împãrãþiei
lui Cristos.
În al patrulea rând, studiile lui biblice l-au dus
(OWEN) A MENÞINUT UN INTENS INTERES ÎN
înspre dezvoltarea unei umilinþe adânci. El s-a ºtiut
EXPERIENÞA SPIRITUALÃ, ECHIPATÃ CU MARI pe sine în lumina lui Cristos. „Lucrarea credinþei“,
a scris el, „este pentru a umple sufletul cu astfel de
ADEVÃRURI ALE SCRIPTURII ªI ELIBERATÃ
gânduri ca acestea: «Eu sunt nimic; un biet vierme
la dispoziþia lui Dumnezeu; pierdut, dacã nu sunt
PRIN PUTEREA LUI DUMNEZEU ASUPRA
gãsit de Cristos; - ceea ce am fãcut, ce pot face,
nimic în cont despre care eu sã fiu acceptat de
PREDICÃRII BIBLICE.
Dumnezeu.»“ În felul acesta s-a vãzut pe sine
sã cedeze. A suferit mai multe crize de gutã marele intelectual înaintea lui Dumnezeu.
ºi a avut probleme ºi cu stomacul, însã
nemaipomenita sa muncã eticã a rãmas de LECÞII
neegalat. Cu un an înainte de decesul sãu a Ce lecþii putem noi învãþa din viaþa lui Owen? Mai întâi, viaþa lui
scris, Meditaþii ºi Discursuri despre Gloria demonstreazã ceea ce se întâmplã când Dumnezeu împreuneazã un
lui Cristos. Editorul lui se ocupa de tipãrire mare intelect cu o profundã lucrare eticã. Lucrarea lui însumatã în cele
în timp ce Owen zãcea pe moarte.
28 de volume vorbeºte în favoarea acestor virtuþi. Este o lucrare adâncã,
Ultima scrisoare adresatã unui vechi prie- substanþialã ºi de valoare eternã. Marea majoritate a literaturii creºtine
ten, în luna august a anului 1683, ilustreazã publicate anul acesta nu se va mai publica peste 10 ani, dar cu siguranþã
pasiunea lui pentru Cristos: „Mã duc la El, cã vor exista oameni care îl vor citi pe Owen chiar ºi peste 200 de ani
Cel pe care sufletul meu L-a iubit, sau mai de aici înainte.
degrabã m-a iubit cu dragostea Lui veºnicã;
În al doilea rând, putem observa valoarea integrãrii erudiþiei cu
care este fundaþia întregii mele consolãri… munca ºi responsabilitatea pastoralã. La fel ca Luther, Calvin, Edwards
Pãrãsesc corabia bisericii când se aflã într-o ºi Bunyan, Owen s-a vãzut mai întâi ºi mai important ca un pastor. El a
mare furtunã, dar din moment ce marele Câr- pus un mare accent pe predicare. În acelaºi fel în care a fost adevãrat cu
maci este la cârmã, pierderea unui biet vâslaº privire la Calvin ºi Luther, contactul lui personal cu oamenii a furnizat
este neînsemnatã.“ Owen a decedat doar echilibrul ºi perspectiva care a dat atâta putere scrierilor sale teologice.
câteva zile mai târziu, la vârsta de 67 de ani. El s-a þinut la distanþã faþã de distragerile admiraþiei ºi consilieri,
pentru a se investi pe sine în predicare ºi scris, muncã ºi vieþi schimbate
TEOLOGIA LUI
cu putere.
Prima lui dragoste ºi pasiune a fost teologia
În al treilea rând, viaþa lui Owen ne aduce aminte de faptul cã discibiblicã. El nu s-a considerat a fi un filozof plina lui Dumnezeu produce roade frumoase. Nimeni nu ºi-ar dori
sau academic, ci mai mult ca orice ºi mai încercãrile ºi suferinþele lui Owen, dar dacã ar veni ar trebui sã le
întâi de toate un narator al Cuvântului lui purtãm cu bucurie ºi credinþã.
Dumnezeu. Deºi un calvinist prin convinOwen ne-a lãsat puþinã informaþie personalã. Dupã moartea lui, jurgere, aºa cum erau majoritatea semenilor lui, nalele lui ºi majoritatea scrisorilor au fost pierdute. Poþi sã îl cunoºti pe
gândirea lui nu era una uscatã, ci vie în pute- Owen prin citirea predicii sala Gloria lui Cristos. Poþi cumpãra
rea Duhului Sfânt. El a menþinut un interes lucrãrile sale pe CD cu aproximativ 30 de dolari de la Ages Software,
intens în experienþa spiritualã, echipatã cu www.ages-library.com. Pentru câteva sute de dolari se pot achiziþiona
marile adevãruri ale Scripturii ºi eliberatã cele 28 de volume ale lui Owen publicate de editura Stindardul Adeprin puterea lui Dumnezeu asupra predicãrii vãrului (Banner of Truth). Un manual ajutãtor este John Owen, Omul ºi
biblice. La fel ca marii gânditori creºtini, el Teologia lui, editat de R. W. Oliver, Evangelical Press. 
s-a focalizat asupra temelor majore din
teologie - Trinitatea, justificarea prin creWILLIAM P. FARLEY este pastor la Grace Christian
dinþã ºi gloria lui Isus Cristos. El s-a
Fellowship din Spokane, Washington. Este autorul cãrþilor
considerat a fi mai întâi ºi mai important un
For His Glory ºi Outrageous Mercy, Baker.
pastor de suflete, nu un teolog academic.
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Altãdatã etica ar fi putut fi consideratã o pasiune plicticoasã a unui politician ºi mai plicticos. Dar astãzi nu mai este aºa. Etica este acum o cerinþã incisivã ºi universalã pentru
supravieþuire ca specie.

Slujirea ºi etica

Crizele din eticã sunt determinante atât pentru continuarea civilizaþiei actuale ca atare,
cât ºi pentru destinul indivizilor ce formeazã cultura noastrã. Forumurile de dezbatere naþionalã
ºi internaþionalã nu pot sã evite deciziile morale cu efecte pe termen lung; sub aspect cultural,
aceasta este o problemã ce þine literalmente de viaþã ºi de moarte.
Etica creºtinã insistã asupra caracterului unitar al adevãrului ºi asupra validitãþii universale a normelor morale. Revelaþia divinã unicã în Scriptura autoritarã, centralitatea lui Isus
Cristos ca soluþie ºi exemplu moral ºi Biserica ce manifestã sensibilitatea eticã a creºtinilor de-a
lungul istoriei, toate acestea contribuie la conþinutul eticii creºtine. ªi la acestea se mai adaugã
insistenþa asupra criteriilor universale ºi standardelor în eticã.
Separarea pe care cãderea omului ºi neascultarea sa în starea de pãcat o produce între el
ºi Dumnezeu nu îl desparte de realitãþile ºi responsabilitãþile lui morale. El rãmâne responsabil
din punct de vedere moral chiar ºi în starea lui de pãcat.
Fiecare schemã eticã are o antropologie latentã. Naturalismul reduce agentul moral la o
varietate interesantã a speciei animale, idealismul la întruparea creatã a Divinitãþii. Nici unul din
aceste tipuri de eticã secularã nu trateazã adecvat faptul experienþei umane, care este o premisã
fundamentalã pentru etica revelatã: omul este un pãcãtos, având o naturã cãzutã. El nu ia în
serios cãutarea moralã decât dacã natura lui este regeneratã. Dar nici chiar ºi atunci când natura umanã este neregeneratã, responsabilitatea ºi vinovãþia omului nu pot fi anulate; numai când
omul este „nãscut din nou“ viaþa moralã virtuoasã avanseazã spre asemãnarea cu Dumnezeu.
Etica creºtinã cere rãstignirea naturii vechi ºi naºterea unei noi naturi. Prin insistenþa
aceasta ea se plaseazã împotriva întregului curent al eticii speculative, care cautã mântuirea în
perfecþionarea treptatã a naturii vechi. Expunerea creºtinã a vieþii morale porneºte de la un caracter nou, de la acea existenþã primitã de la Dumnezeu pe care omul o posedã „în Cristos“.
Dupã cum în mod corect a remarcat William Childs Robinson, „calea salvãrii“ pe care o promoveazã lumea este doar ficþiunea justificãrii prin sanctificare, în timp ce etica biblicã dezvãluie
marea realitate a sanctificãrii prin justificare.
Nici o reprezentare a eticii creºtine nu este demnã de numele sãu dacã nu ne învaþã cã
trebuie sã ne dezbrãcãm de omul vechi, deoarece este corupt ºi sã ne îmbrãcãm cu omul nou
(Efeseni 4:20 ºi urm.). Dacã Cristos nu ne posedã sufletul, transformând ºi cuprinzând întreaga
noastrã viaþã, pãtrunzând în cele mai intime dorinþe ºi afecte, nu existã naturã nouã. Numai
etica creºtinã pune în centrul controversei morale insistenþa cã natura umanã este radical deviatã de la starea sa originarã, din cauza corupþiei, ºi cã ea este capabilã de o transformare la fel de
radicalã, prin rãscumpãrare. Credinþa fermã cã este deopotrivã necesarã ºi posibilã o nouã creaþie
a naturii umane e specificã eticii creºtine. Corolarul ei este cã omul cãzut a atras natura umanã
într-o soartã anormalã. Numai regenerarea îl readuce pe om în condiþia de normalitate eticã.
Fragment din cartea Etica Creºtinã Personalã, de Carl F. H. Henry
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modul de a privi textul ºi ne obligã sã privim la viaþa de zi
cu zi a ascultãtorilor noºtri.

Warren D. Bullock

ETICA practicii pastorale. . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Richard D. Dobbins

Formarea spiritualã a lucrãtorului
creºtin: o preocupare crescândã . . . . . . . . . . . 15

Care sunt practicile pastorale acceptate
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De-a lungul istoriei, clericii s-au bucurat de un nivel de
încredere mai înalt din partea publicului decât oricare din
grupurile profesionale. Totuºi, numãrul mare de articole
care dezvãluie modul în care clericii abuzeazã de puterea
spiritualã, încãlcând confidenþialitatea, însuºindu-ºi diverse
bunuri prin fraudã, implicându-se în cultul personalitãþii ºi
al comportamentului imoral, a provocat însemnate fisuri
în acea încredere.
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în privinþa problemelor sociale . . . . . . . . . . . . 21
Lumea secolului al XXI-lea prezintã numeroase provocãri

pentru slujitorul penticostal, printre care se numãrã
schimbarea de la autoritatea moralã la relativismul moral.
La un moment dat, un slujitor putea presupune cã simþul
moral al comunitãþii era în concordanþã cu revelaþia biblicã.
Astãzi nu mai este cazul. În cele mai multe locuri,
standardele acceptate pentru luarea deciziilor etice sunt
impuse de cãtre comunitatea însãºi. Orice încercare de
aducere a unui standard suprem pentru a rezolva
problemele este respinsã pe loc.
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