Editorial

ul\i oameni v[d conducerea ca fiind abilitatea de a-i pune pe
oameni s[ fac[ ceea ce tu vrei s[ fac[. Al\ii cred c[ este
abilitatea de a lua toate deciziile. Se pare c[ ]nc[ mul\i folosesc o manipulare inteligent[ pentru a-=i atinge scopurile. Niciuna
din aceste metode nu sunt dup[ standardele Scripturii; =i rezultatele
au ar[tat c[ nu exist[ cre=tere =i maturizare ]ntr-o astfel de atmosfer[. Isus este exemplul suprem pentru noi. Isus a condus slujind =i
a slujit conduc`nd. El a elogiat acest stil unic de conducere ]n
]nv[\[turile Lui (Matei 20:25-28) =i a demonstrat slujirea sp[l`nd picioarele ucenicilor S[i nevrednici (Ioan 13). Apoi El a spus: <Pentru
c[ Eu v-am dat o pild[, ca =i voi s[ face\i cum am f[cut Eu> (v. 15).
Robert Coleman scrie: <C`nd }l vedem pe Isus petrec`nd at`t de
mult din timpul S[u cu doar c`\iva oameni, ne d[m seama c[ El
urma un anume =ablon>. Evanghelistul Billy Graham, predicator faimos ]n cruciade imense, a fost ]ntrebat dup[ zeci de ani de lucrare:
<Dac[ a\i putea s[ o lua\i de la cap[t, a\i face ceva diferit?> Domnul
Graham a r[spuns f[r[ s[ ezite: <I-a= cere Domnului s[-mi dea cam
12 asocia\i dedica\i ]n totalitate =i mi-a= dedica via\a ]n a-i instrui pe
ei, pentru ca atunci c`nd cei mai buni ani ai mei vor trece ar exista o
echip[ care ar putea s[ multiplice efortul pe care eu l-am ]nceput.>
Dr. Marion Lawrence a scris o carte extraordinar[ despre conducerea cre=tin[ cu aproape 100 de ani ]n urm[. Dou[ din multele
lui afirma\ii mi-au influen\at via\a. Dr. Lawrence a spus c[ nici o persoan[ nu este un lider adev[rat p`n[ ce nu a crescut cel pu\in cinci
persoane care s[ ]i ia locul. El, de asemenea, a mai spus: <Orice
manifestare de autoritate diminueaz[ autoritatea>. Un adev[rat lider
cre=tin se dedic[, pe el ]nsu=i, o perioad[ lung[ de timp unui num[r
limitat de asocia\i mai tineri. El duce o via\[ exemplar[ =i ]=i conduce grupul de ucenici spre maturitate spiritual[ p`n[ ce ace=tia vor
fi ]n stare s[ se reproduc[ pe ei ]n=i=i ]n a treia genera\ie spiritual[.
Da\i-mi voie s[ v[ dau un exemplu remarcabil: Dr. Robert
Moffatt a fost un mare misionar pionier ]n Kurumun, Africa de Sud.
}ntr-o zi, el a predicat o serie de predici puternice despre misiune
]ntr-o biseric[ sco\ian[. Un t`n[r, pe nume David Livingstone, l-a
auzit pe Moffatt spun`nd c[ s-a uitat peste c`mpia Africii =i <a v[zut
fumul a 1000 de sate ]n care numele lui Isus era complet necunoscut >. Acest exemplu puternic a f[cut ca Livingstone s[ se dedice ca
=i misionar pe <Continentul negru>. El a ajuns acolo ]n prim[vara
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anului 1841 =i a petrecut 4 ani ca =i ucenic al domnului Moffatt la
sediul s[u din Kurumun.
Apoi Livingstone s-a lansat ]ntr-o carier[ de 30 de ani de
explorator eroic ]n vasta Afric[ necunoscut[ ]nc[. Pentru o vreme
nu s-a mai =tiut nimic de el. Ziarele speculau c[ noul misionar
explorator a murit sau a fost ucis undeva ]n interiorul Africii. Ziarul
New York Herald a trimis o expedi\ie condus[ de Leonard Stanley
]n c[utarea b[tr`nului pionier. Stanley era un ziarist nelegiuit, dur,
obi=nuit cu s[lb[ticiile r[zboiului. Dup[ luni de c[ut[ri, echipa lui
Stanley l-a localizat pe omul lor. C`nd l-a g[sit, Livingstone era slab,
cu o barb[ alb[ ciufulit[. M`na dreapt[ nu =i-o mai putea folosi pentru c[ fusese atacat de un leu. Din\ii ]i erau uza\i p`n[ la gingii, rup\i
din cauza m`nc[rii africane. De asemenea era sl[bit datorit[
repetatelor accese de malarie.
Articole despre decoperirea lui Livingstone au fost trimise ]n
jurul lumii civilizate, av`nd titlurile scrise cu litere mari:
<LIVINGSTONE G{SIT!> Leonard Stanley a scris acest raport: <Am
venit la el ca unul cu prejudecat[, ca =i cel mai mare ateu din
Londra… > L-am v[zut pe acest b[tr`n solitar =i m-am ]ntrebat: Ce
]l face s[ stea aici? E nebun sau ce? Ce ]l inspir[? Dup[ luni de zile,
dup[ ce ne-am ]nt`lnit, m-am trezit ascult`ndu-l, duc`nd mai
departe tot ce era spus ]n Biblie: <Las[ totul =i urmeaz[-M[>. Mila lui
pentru al\ii a devenit contagioas[. V[z`ndu-i evlavia, bun[tatea,
zelul, seriozitatea, AM FOST CONVERTIT DE EL, cu toate c[ el nu
a ]ncercat s[ o fac[!>
Aceasta, drag[ cititorule, este conducere prin exemplu personal! Exemplul lui Robert Moffatt l-a inspirat pe David Livingstone =i
exemplul lui Livingstone a inspirat inima tare ca piatra a lui Leonard
Stanley pentru a se dedica el ]nsu=i lui Cristos =i a deveni un scriitor misionar ]n Africa. }n 1885 Stanley a scris foarte cunoscuta carte
misionar[: <A challenge to Christendom>, care i-a influen\at pe mul\i
al\ii s[ se dedice ca =i misionari de carier[ ]n multe \[ri africane.
Tu, dragul meu prieten, ai fost ales s[ conduci. |i s-a dat
pre\iosul privilegiu de a modela vie\i prin exemplul t[u personal.
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De Richard L. Dresselhaus

CARACTERUL:

esenþa
conducerii eficiente
UN SLUJITOR
S-AR PUTEA SÃ PARÃ
UN CONDUCÃTOR EFICIENT,
ÎN LUMINA UNOR CRITERII
EXTERIOARE, ÎNSÃ DACÃ ÎI
LIPSEªTE CARACTERUL,
E DOAR O CHESTIUNE DE
TIMP (SAU DE VEªNICIE)
PÂNÃ SE PRÃBUªEªTE
CASA DIN LIPSA UNEI
TEMELII BUNE.

Introdu cardul de credit în aparat, ridicã maneta
ºi iatã, benzina de la pompã îþi curge în rezervor. La staþia de benzinã la care mã oprisem nu
era aºa. Pompele erau vechi ºi demodate. Am
vãzut apoi un semn care spune „Plãtiþi înãuntru
înainte de a folosi pompa.“ Astfel, am mers
înãuntru cu cardul meu de credit.
„Domnule, nu primim cãrþi de credit aici, ci
doar numerar.“
Rãbdarea mi se terminase deja, aºa cã i-am
rãspuns, „N-aþi rãmas puþin în urmã aici?“ ºi am
pus cu indignare o bancnotã de 20 de dolari pe
tejghea (sau cel puþin aºa am crezut eu).
Am mers la pompã sã alimentez de 20 de dolari.
Pompa s-a oprit însã la 10 dolari. Nu-mi vine sã
cred. Vrea sã mã fure cu 10 dolari, mã gândeam
eu. Am mers din nou la casã cu plângerea mea:
„Doamnã, v-am dat 20 de dolari!“
„Nu, mi-aþi dat doar 10 dolari.“
„Vã rog sã verificaþi casa, era o bancnotã de 20.“
Ea insista. Am renunþat, m-am întors la maºinã
ºi m-am îndreptat spre autostradã ca sã merg la
bisericã. Atunci mi-am dat seama. O, nu.
Schimbasem cei 20 de dolari cu o searã înainte.
Doamna avea dreptate. Mai mult, am început sã
rememorez întreg evenimentul. N-a trecut mult
ºi m-am simþit vinovat ºi dezgustat de mine. Îmi
era jenã ºi ruºine. Am recunoscut în mine cã
acel episod era prea departe de sentimentul de
demnitate ºi era o încãlcare radicalã a principiile de caracter pe care încercam sã le þin ºi sã
le cultiv de-a lungul anilor de pastoraþie.
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Ziua urmãtoare am trecut din nou pe
la aceeaºi staþie de benzinã ca sã-mi
cer scuze. M-am simþit mult mai bine
ºi am ºtiut cã în cazul în care casiera
s-ar întâmpla sã stea pe prima bancã
din bisericã, duminica urmãtoare, aº
fi putut cel puþin s-o privesc în ochi
cu un sentiment de siguranþã.
Iatã ce am învãþat despre caracter
din acea întâmplare nefericitã:
Adevãratul caracter:
• Adevãratul caracter se descoperã chiar ºi în cele mai mici lucruri.
Viaþa este o asimilare de lucruri mãrunte. Modul în care rãspundem este
o mãsurã clarã a caracterului nostru.
• Adevãratul caracter se descoperã cel mai dramatic în cele mai
ascunse locuri - în acele întâlniri cu
niºte strãini ºi cu oameni pe care
e posibil sã nu-i mai întâlnim niciodatã. Conduita noastrã atunci când
nu ne vede nimeni este cea care
expune în mod clar calitatea caracterului nostru.
• Adevãratul caracter se descoperã cel mai bine prin modul în care îi
tratãm pe oamenii fãrã autoritate din
viaþa noastrã. Casiera unei benzinãrii
aflatã la o distanþã sigurã de bisericã
e un bun exemplu.
• Adevãratul caracter se descoperã clar în modurile în care ne
raportãm la cele mai inevitabile,
compromiþãtoare ºi regretabile
episoade din viaþã.
CARACTERUL ªI CONDUCEREA
Ce are caracterul a face cu conducerea? Totul. De fapt, din moment ce
conducerea implicã influenþa, influenþa implicã relaþii, iar relaþiile
implicã caracterul, caracterul ºi conducerea se întrepãtrund inseparabil.
Nu poþi conduce eficace fãrã a avea
un caracter autentic ºi evlavios.
Rareori eºueazã un pastor pentru
cã este un predicator slab, nepregãtit
sau nesigur de chemarea sa. De obicei pastorii falimenteazã în chestiuni
care au de-a face cu caracterul. Ei fac
compromisuri în lucrurile mici ºi
ascunse care, cu timpul, submineazã
integritatea lucrãrii ºi fac slujirea lor
pentru Dumnezeu ineficientã.
Ani de zile, eu ºi soþia mea
Elnora, am încercat sã trãim dupã
urmãtoarele criterii: Ce s-ar întâmpla
dacã aceastã decizie sau acþiune ar fi
proiectatã pe un ecran înaintea
întregii noastre adunãri minunate?
2
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Am fi mândri sau ne-ar fi ruºine? De
mai multe ori am dat un pas în spate
ca sã analizãm mai bine situaþia.
Oamenii pe care îi slujim au dreptul
sã se aºtepte la cel mai ridicat nivel
de onestitate, sinceritate, respect ºi
corectitudine. Tot ce este mai prejos
de acestea compromite integritatea
chemãrii noastre sfinte.
Cu mai mulþi ani în urmã, am participat împreunã cu Elnora la o sãptãmânã de ucenicie intensã. În timpul
acelei sãptãmâni m-am lãsat pradã
unor sentimente personale cu privire
la anumite practici ale "comunitãþii"
ºi le-am exprimat într-un mod destul
de deschis. Bineînþeles cã am fost
corectat pe drept. Era un moment de
creºtere din viaþa mea. ªi astãzi sunt
recunoscãtor. Dupã 20 de ani am
relatat public acea experienþã în timpul mesajului de duminicã dimineaþa.
Spre surprinderea mea, soþia pastorului care mã corectase cu înþelepciune
era în auditoriu. Primele cuvinte pe
care i le-am adresat dupã slujbã au
fost: "Am spus bine întâmplarea?"
Din fericire o spusesem bine. A fost
o amintire atât de puternicã pentru
mine cã nu îndrãznesc, de dragul
efectului ºi a impactului, sã înfrumuseþez sau sã distorsionez detaliile
unei ilustraþii. În astfel de momente
se vede cu adevãrat integritatea ºi
caracterul cuiva.
Am auzit cândva un slujitor care
nu doar cã a împrumutat predica altui
slujitor, dar a folosit chiar ºi ilustraþiile personale ale acestuia, ca ºi cum
ar fi fost ale sale. Este un lucru de
neconceput ºi impardonabil. Dupã
cum a spus cineva: Nu îndrãznim sã
spunem minciuni cât de mici când
vorbim despre adevãruri mari.
Pe când studiam omiletica la
Seminarul Teologic Fuller, l-am auzit
pe Ian Pitt-Watson folosind o ilustraþie captivantã. Dupã mai mulþi ani,
pe când vorbeam la o conferinþã
într-o altã zonã a þãrii, am dorit sã
folosesc aceeaºi ilustraþie. Mi se
pãrea inutil sã îl menþionez pe Dr.
Pitt-Watson. Era un grup de oameni
departe de Fuller ºi de profesorii sãi.
Din fericire, prin îndurarea lui
Dumnezeu, am fãcut o pauzã suficient de lungã pentru a oferi nota de
subsol necesarã. Dupã mesaj, o persoanã complet necunoscutã mie ºi-a
exprimat aprecierea pentru cã am
menþionat sursa ilustraþiei. Apoi a

adãugat: "L-am auzit eu personal
folosind ilustraþia." Mi-am adus
aminte din nou cât de importantã este
integritatea, chiar ºi în lucrurile mici.
Biserica strigã astãzi dupã bãrbaþi
ºi femei care înþeleg ºi practicã
aceste principii fundamentale de conducere eficientã. În toate discuþiile
noastre, sã nu ignorãm sau sã nu
depreciem nevoia de caracter ca
temelie a conducerii. Un slujitor s-ar
putea sã parã un conducãtor eficient,
în lumina unor criterii exterioare,
însã dacã îi lipseºte caracterul, e doar
o chestiune de timp (sau de veºnicie)
pânã se prãbuºeºte casa din lipsa
unei bune temelii. În economia lui
Dumnezeu, ceea ce conteazã cel mai
mult este caracterul evlavios.
Nu a vorbit Isus mult despre
administrarea timpului, a talentelor ºi
a resurselor? Nu este caracterul un
subiect implicit în toatã învãþãtura
Sa? Caracterul nu se învaþã într-o
salã de clasã ºi nu este confirmat prin
oferirea unei diplome. Caracterul
evlavios este rezultatul cãutãrii de
o viaþã de a permite harului lui
Dumnezeu sã ne atingã în cele mai
adânci emoþii ale noastre. El este produsul secundar al unei vieþi practice
de disciplinã spiritualã ºi supunere
faþã de voia lui Dumnezeu.
Am auzit recent un comentariu
edificator al lui Michael Josephson
cu privire la absenþa caracterului din
lumea noastrã contemporanã. El a
spus: "Existã o caricaturã cu un individ serios care stã în faþa unei persoane aºezate la un birou. Textul
spunea: "Îþi admirãm integritatea,
Daniel. Din nefericire, nu avem loc
pentru ea la noi în companie." S-ar
putea sã nu fie o exagerare." Domnul
Josephson ne-a oferit ºi niºte date
care sã susþinã afirmaþia sa, ºi care nu
sunt o bunã mãrturie: "Un sondaj
efectuat în 1995 asupra a mai mult de
2000 de secretare din SUA ºi Canada
a arãtat cã mai mult de 60 la sutã au
minþit cu privire la locul unde se aflã
ºeful lor. Ei bine, aceasta este o
infracþiune moralã. Însã aproape o
persoanã din cinci a spus cã declarase
în mod fals cã fuseserã martorã la
semnarea unui document autentificat
notarial, iar 10 la sutã au spus cã au
ºters informaþii dãunãtoare dintr-un
fiºier, la cererea ºefului lor." Domnul
Josephson spune cã aceste fapte ale
secretarelor "reflectã flexibilitatea

moralã a celor din poziþii de conducere care, din ambiþie, fricã sau
datoritã caracterului lor corupt, cer
altora sã mintã sau sã se uite într-o
altã direcþie." Îmi place în mod special îndemnul sãu final: "Integritatea
ta este un bun personal. Nu lãsa pe
nimeni sã þi-o tulbure."1 Bun sfat.
Este trist cã ºi biserica a fost influenþatã de lume. Mã întreb câþi pastori
fac cu ochiul secretarelor lor când
acestea rãspund la telefon: "Îmi pare
rãu, dar pastorul nu este la birou
momentan," când în realitate el este
tocmai în biroul alãturat, sau "Îmi
pare rãu, este ziua de studiu a pastorului", când în realitate acel pastor
se bucurã de o partidã de golf.
Poporul lui Dumnezeu meritã mai
mult. Acest fel de comportament
nepãsãtor ºi aceastã integritate compromisã erodeazã influenþa de conducãtor a unui pastor. S-ar putea sã nu
se vadã imediat, dar în timp se va
vedea foarte clar cã ceva nu merge
bine. Am auzit spunându-se adesea:
"Mã hrãnesc mai mult cu spiritul pastorului meu decât cu cuvintele pe care
le rosteºte." Oamenii cautã validarea
mesajului predicat prin integritatea
vieþii trãite. Dacã nu se potrivesc
comportamentul ºi adevãrul proclamat, impactul dorit va fi minimalizat
în cele din urmã la o absurditate.
Nu existã un alt loc în care
integritatea ºi caracterul (sau lipsa
acestora) sã se demonstreze mai clar
decât în domeniul financiar al
bisericii. Responsabilitãþile pot fi
delegate, însã este de datoria pastorului sã se asigure de cel mai înalt nivel
de integritate demonstrat în administrarea resurselor lui Dumnezeu—a
darurilor primite. Scadenþa statelor
de platã, proiecte de venituri, controalele bugetare, toate acestea ºi
multe altele rãmân sub coordonarea
directã a pastorului. Cine poate
numãra pastorii care au naufragiat pe
apele procedurilor nepãsãtoare ºi a
neglijenþei necugetate din domeniul
financiar al bisericii? În acest domeniu hãrnicia este obligatorie.
Ce pot face pastorii pentru a clãdi
acel caracter care va sprijini ºi va
susþine o lucrare de conducere eficientã în biserica localã?
Adoptã modelele potrivite
Noi ajungem ca cei pe care îi urmãm.
Acesta este motivul pentru care trewww.liferomania.ro

buie sã alegem cu atenþie cine sunt
acei oameni care ne vor modela
viaþa. Cu timpul, îþi vei însuºi
valorile, perspectivele, principiile,
conduita ºi caracterul lor. Majoritatea
dintre noi învãþãm în principal prin
imitare ºi exemplu. Alegerile corecte
se dovedesc a fi aici cel mai
important lucru.
Îmi aduc bine aminte de pastorul
sub a cãrui îndrumare am slujit pentru prima datã. Proaspãt absolvent de
seminar, nerãbdãtor sã mã îmbarc
pentru o viaþã de slujitor, eram gata
sã fiu hrãnit ºi instruit. Alegerea mea
a fost fratele Wilbur Weides, ºi a fost
o alegere bunã. Ascultam orice
cuvânt rostit de el, evaluam fiecare
decizie luatã de el, observam fiecare
rãspuns pe care îl dãdea oamenilor ºi
studiam modul în care îºi organiza
viaþa. Trebuie sã recunosc cã ºi astãzi
sunt un fel de "clonã a lui Weides".
El a fost un model minunat. În aceste
zile când mai mare înseamnã ºi mai
bun (sau cel puþin aºa se spune), sã
ne alegem cu mare grijã acele modele
de lucrare care dau dovadã de caracterul ºi integritatea care indicã în
mod clar spre Isus Cristos. Unii dintre pastorii noºtri cei mai buni, cu un
caracter deosebit, slujesc credincioºi
Domnului fãrã a fi recunoscuþi, în
locuri obscure. Când lumina veºniciei va rãsãri, mulþi dintre aceºti
pastori vor strãluci.
Alegeþi acele modele de lucrare
care vã vor provoca spre cele mai
înalte nivele de caracter evlavios.
Acolo încep sã iasã la ivealã calitãþile
unei conduceri autentice.
Defineºte cu grijã limitele.
Unde þi-ai stabilit limitele când vine
vorba de caracter ºi integritate? Ce
anume consideri drept o trãsãturã
esenþialã a unui caracter bun? Ce
anume consideri cã poate compromite integritatea? Trebuie sã fim cu
toþii foarte prevãzãtori. Un profesor
de colegiu a spus în felul urmãtor:
"Vremea bunã este vreme de construit." Cu alte cuvinte, nu aºtepta sã vinã
furtuna înainte de a închide zãvoarele. Traseazã limitele acum ca sã ºtii
ce sã faci când vine criza.
Ar fi foarte dificil de jucat un
meci de fotbal, tenis, hochei sau
baschet fãrã linii de demarcaþie. În
acelaºi fel, este imposibil sã trãieºti o
viaþã caracterizatã de un caracter au-

tentic fãrã sã ºtii unde ai trasat liniile
de demarcaþie ale conduitei morale ºi
etice. Pe drumul meu de acasã spre
bisericã existã un panou publicitar
provocator. Ar fi un pãcat pentru
mine sã-l privesc. De ce? Pentru cã
aºa cum spune Iov: "Fãcusem un
legãmânt cu ochii mei, ºi nu mi-aº fi
oprit privirile asupra unei fecioare"
(Iov 31:1). Aici mi-am trasat limitele
în ce priveºte puritatea moralã.
Dacã un bãrbat va refuza sã
priveascã, el nu va fi ispitit sã întreprindã un lucru nepotrivit. Aceasta
este ideea când vine vorba de caracter. Trebuie sã definim limitele ºi sã
cãutãm sã dãm socotealã pentru o
viaþã trãitã între acele limite—sã
rezistãm presiunii monetare de a
muta limitele pentru a ne adapta unei
conduite inadecvate. Nici unul dintre
noi nu îndrãzneºte sã aºtepte pânã se
aflã în mijlocul unei crize etice ºi
morale pentru a stabili care este comportamentul corect pentru noi. Disciplina definirii limitelor va clãdi în
vieþile noastre un sistem care ne va
echipa bine pentru conducerea
bisericii. Orice altceva va duce la
ineficienþã ºi dezastru spiritual.
Practicã integritatea în lucrurile
mici.
Ispita este sã trecem cu vederea
lucrurile mici. E doar un ban... o idee
nesemnificativã... ceva fãrã consecinþe. Prin urmare, creºtem obiºnuindu-ne sã trãim cu puþin sub linia
unei integritãþi clare ºi a unui caracter necompromiþãtor. Lucrul acesta
se rãsfrânge în mai multe direcþii:
Cum sã-þi completezi declaraþiile de
venit; deducerile pe care le facem în
contabilitate; modul în care ne
calculãm venitul; maniera în care ne
calculãm zeciuiala; sistemul pe care
îl folosim pentru a rãspunde la
apelurile primite; modul în care rãspundem persoanelor care ne cer sã ne
rugãm pentru ele; explicaþia pe care o
dãm când întârziem; alibiurile pe
care le gãsim când lipsim de la o
întâlnire; modul în care împlinim
promisiunile fãcute misionarilor.
Lista ar putea continua la nesfârºit.
Tentaþia este sã trecem peste
"lucrurile mici"—sã le considerãm
nevrednice de atenþia noastrã... sã
argumentãm cã suntem prea ocupaþi
pentru astfel de mãrunþiºuri... sau cã
fiecare are dreptul sã facã niºte
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excepþii de la integritate când e vorba
de niºte idei minore. O mulþime de
infracþiuni minore precede un eºec
moral ºi etic tragic. Nu uita cã Dl.
Josephson vorbeºte despre "delicte
morale"—acele încãlcãri ale codului
moral ºi etic care au mai puþine consecinþe. Este tragic, însã de obicei
delictele morale devin crime morale.
Rãdãcinile catastrofelor etice se
regãsesc într-un amestec de ofense
mai mici. Nu trebuie sã permitem
niciodatã acestei spirale descendente
sã se dezvolte. Vegheazã asupra
lucrurilor mici—acolo îºi au începuturile marile probleme.
Dã socotealã în faþa autoritãþii
desemnate de Dumnezeu
Eu sunt responsabil în faþa comitetului bisericii noastre ºi conducãtorilor
pãrtãºiei noastre de biserici,
Assemblies of God. De mai multe ori
mi-a trecut prin minte gândul greºit:
Dacã aº putea conduce biserica
aceasta cum vreau, fãrã sã þin cont de
comitet, viaþa ar fi mult mai uºoarã.
Acestea sunt cuvintele unui nebun.
Lipsa de responsabilitate va distruge
în cele din urmã lucrarea ºi influenþa
oricãrui pastor. Trebuie sã avem o
autoritate datã de Dumnezeu în faþa
cãreia sã dãm socotealã. Dupã 40 de
ani în care am lucrat îndeaproape cu
mai multe comitete, sunt gata sã mãrturisesc cã aceste comitete au fost
darul lui Dumnezeu pentru mine.
Acestea m-au împiedicat sã fac niºte
greºeli tragice ºi costisitoare.
Structurile de responsabilitate stabilite de organizaþia noastrã de biserici au fost o sursã de echilibru moral

ºi etic în viaþa mea. Încerc sã nu uit
niciodatã cã sunt responsabil în faþa
colegilor mei pentru modul în care
îmi trãiesc viaþa ºi îmi conduc
lucrarea. Am o mare cinste pentru
acei parteneri de lucrare ce au
reprezentat autoritatea lui Dumnezeu
în viaþa mea. Supunerea faþã de
autoritãþile pe care Dumnezeu le-a
pus peste noi nu este o chestiune de
respectare a unor reguli, ci o atitudine a inimii. La acest nivel se vede
caracterul autentic ºi se manifestã
adevãrata conducere.
Nici un pastor nu va fi un conducãtor eficient pânã nu va învãþa
mai întâi sã fie un urmaº eficient.
Este o purã ipocrizie sã ne aºteptãm
ca cineva sã ne urmeze conducerea
pânã când nu am demonstrat ºi noi
acea umilinþã ºi supunere cerutã celor
care Îl slujesc eficace pe Domnul ca
niºte urmaºi credincioºi. Caracterul
autentic ce se demonstreazã în conducerea eficientã a învãþat bine
aceastã lecþie fundamentalã. Acesta
este modul în care Dumnezeu
suprimã aroganþa, mândria ºi vanitatea. Doar atunci se calificã un slujitor sã conducã biserica pentru care a
murit Isus.
Practicã bine disciplinele esenþiale
ale vieþii creºtine.
O autopsie a falimentului moral ºi
etic reveleazã de obicei faptul cã au
fost neglijate disciplinele fundamentale ale vieþii creºtine. Când cerinþele
exterioare ale lucrãrii de slujire nu
mai sunt proporþionale cu curgerea
lãuntricã a harului dãtãtor de viaþã a
lui Cristos, eºecul este inevitabil.
Predica de
azi
"O duminicã
obiºnuitã"

Fiecare lucrãtor trebuie sã caute
mai întâi sã-ºi hrãneascã duhul
dinãuntru. Doar atunci este posibilã o
lucrare autenticã ºi o influenþã care
sã-I aducã cinste lui Cristos. Conducerea care pretinde a fi calificatã ºi
vrednicã, însã nu este ancoratã în disciplina spiritualã, este cea mai periculoasã pentru viaþa bisericii. Provocarea este mare. Viaþa unui slujitor
este plinã de cerinþe justificabile.
Sunt lucruri bune care ne solicitã din
fiecare direcþie. Niciodatã nu ne
ajung orele dintr-o zi. Suferim de
vinovãþia lucrurilor nefãcute. În acest
context, este foarte uºor sã pierdem
cel mai important lucru de care avem
nevoie—sã stãm la picioarele lui Isus
ºi sã învãþãm de la El. Orice altceva îl
va fura pe slujitor de eficienþa în
lucrare, adicã de nevoia cea mai
stringentã a bisericii.
Fiecare pastor trãieºte concomitent în douã lumi—lumea interioarã,
invizibilã, a spiritului ºi lumea exterioarã, vizibilã, a vieþii ºi experienþei
zilnice. Prima se aflã sub controlul
nostru, cea de-a doua se aflã sub controlul lui Dumnezeu. Sunt încurajat
de acest adevãr. Când viaþa pare agitatã ºi ameninþãtoare, sunt întãrit ºi
încurajat de prezenþa ºi puterea lui
Dumnezeu din lumea lãuntricã a spiritului meu. Este încurajator sã ºtiu
cã pot cultiva un caracter ºi o integritate lãuntricã ce mã vor susþine în împlinirea chemãrii pe care Dumnezeu
a pus-o în viaþa mea. Aºa gãsesc
puterea de a merge mai departe.
Da, am eºuat de mai multe ori
decât vreau sã recunosc. Sunt însã
foarte bucuros cã m-am smerit, m-am
întors la vechea staþie de benzinã ºi
am spus din toatã inima casierei "Îmi
pare rãu!" Caracterul evlavios care
duce la o conducere autenticã este
clãdit pe asemenea momente. Ð
Richard L.
Dresselhaus, D.Min.,
este prezbiter executiv
ºi pastor principal al
bisericii First Assembly of God din San
Diego, California.
NOTE FINALE
1. Michael Josephson, "Character
Counts" [Caracterul conteazã] postul de radio KNX, Los Angeles.
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LUCRAREA CU MUSULMANII
DE SOBHI MALEK

SÃ VORBIM
DESPRE ISLAM
Înþelegând contradicþiile ºi
valorile incompatibile din cultura islamicã

slamul este un sistem complex. Trãirea austerã este admiratã, iar
codurile stricte de conduitã constituie o normã. De la fiecare membru se aºteaptã adoptarea unor standarde morale înalte, în special în
cazul femeilor. Homosexualitatea, deºi atribuitã unor motive
diferite decât cele ale occidentului, nu este ceva neobiºnuit. Atâta timp
cât totul este în ascuns ºi atâta timp cât participanþii nu aduc ruºine ºi
nu scandalizeazã comunitatea, imoralitatea poate fi trecutã cu vederea.
Este acceptatã folosirea tehnologiei avansate, cum ar fi afacerile occidentale, aparatura electrocasnicã ºi internetul, însã libertatea de gândire
este îngrãditã.
Cum înþelegem ºi analizãm o culturã plinã de contradicþii ºi valori
incompatibile? Aº dori sã mã ocup în continuare de aceste întrebãri care
se aud în multe cercuri în zilele noastre.

I

CARE ESTE SECRETUL DIN SPATELE NUMÃRULUI IMENS DE OAMENI
CARE ADERÃ LA ISLAM?
Cum este posibil ca o cincime din populaþia globului sã jure credinþã lui
Mohamed? Am avea nevoie de un spaþiu mai mare chiar decât cel oferit
de aceastã revistã pentru a discuta zecile de rãspunsuri la aceastã întrebare. Pe scurt însã, bãrbaþii musulmani au voie sã þinã pânã la patru
neveste deodatã. Lor li se permite totodatã ºi un numãr nelimitat de concubine. Acesta este factor important al fenomenului creºterii numerice a
islamului pe întreg globul. Chiar ºi în þãrile unde poligamia este interzisã
prin lege, unii musulmani se cãsãtoresc cu mai multe soþii în cadrul unor
ceremonii religioase. Aceste cãsãtorii nu sunt declarate statului. Un
observator întâmplãtor ar putea spune cã aceºti bãrbaþi au amante.
Totuºi, în ochii legii musulmane, aceste uniuni sunt perfect legale.
Mulþimea mare de neveste duce la o mare creºtere biologicã. Sã luãm
doar exemplul lui Osama bin Laden. El este fondatorul ºi liderul
Al-Queda, mintea din spatele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001
asupra Statelor Unite. Osama este unul din cei 54 de copii nãscuþi lui
www.liferomania.ro

Mahomed bin Laden din soþiile ºi concubinele sale. Cu câþiva ani în urmã, un
lider musulman din Franþa a declarat:
"Vom cuceri Franþa prin pântecele soþiilor
noastre."
Islamul face multe acte de caritate.
Din moment ce însuºi Mahomed a fost
orfan, iar mama lui vãduvã, el a apãrat
cauza orfanului ºi a vãduvelor. Diferite
asociaþii ºi grupuri musulmane din întreaga lume oferã ajutor financiar, asistenþã
medicalã gratuitã ºi educaþie gratuitã
celor în nevoie. Pentru cei sãraci ºi lipsiþi
acesta este un stimulent puternic pentru a
adera la islam.
Din punct de vedere legal, în societãþile musulmane, islamul este o stradã
cu sens unic. Convertitul sau cel nãscut în
islam nu are cale de ieºire. Pedeapsa pentru apostazie este foarte asprã: "Dacã vor
apostazia, ia-i ºi omoarã-i acolo unde-i
vei gãsi. Nu-þi lua dintre ei vreodatã un
prieten sau un ajutor" (Coranul 4:89).
Legile financiare în unele þãri
islamice îi favorizeazã pe musulmani. Ei
au prioritate în ocuparea unui loc de
muncã, a unei case sau în ce priveºte
educaþia. Cei care nu sunt musulmani
sunt mai puþin favorizaþi. A deveni
musulmani înseamnã a ajunge o persoanã
privilegiatã. (Continuare pag. 11)
RESURSE SPIRITUALE

• 5

DE BYRON D. KLAUS
6

În loc sã descrie lipsa de conducere din bisericã, acest articol
arunca o privire pe termen lung asupra apelor neexplor
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doreºte sã ofere o perspectivã asupra modului în care putem
ate pe care navigheazã în prezent liderii penticostali.
u trebuie sã fii foarte
perspicace sã realizezi cã
astãzi cãrþile ºi materialele despre
conducere sunt foarte cãutate. Fie
cã e vorba de lumea afacerilor
sau de bisericã, conducerea a
devenit cu cuvânt tehnic. Este
aceasta o modã?... o afacere
înfloritoare?... o tacticã de marketing? Influenþeazã tendinþele ºi
prioritãþile unei lumi în schimbare biserica pe nedrept?

N
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Întrebãrile retorice pe care le-am
pus pot constitui subiectul unor discuþii lungi ºi aprinse. Noul mileniu
în care am intrat creeazã un exces
de realitãþi cu care nu ne-am mai
confruntat înainte. Niºte guru ai
afacerilor, ca Peter Drucker, ne
avertizeazã cã stãm în faþa unui
deficit serios de lideri în domeniul
afacerilor, lideri care sã fie pregãtiþi
sã înfrunte complexitatea, volatilitatea ºi noile reguli ale unei pieþe
globale. Suntem dureros de conºtienþi de faptul cã ducem lipsã de
niºte conducãtori politici eficienþi la
nivel global.
În loc sã descrie lipsa de conducere din bisericã, acest articol
doreºte sã ofere o perspectivã
asupra modului în care putem arunca o privire pe termen lung asupra

doar 27 la sutã dintre slujitori sunt
sub 40 de ani.
Schimbãrile etnice, plafonarea
creºterii bisericilor majoritar
engleze ºi îmbãtrânirea lucrãtorilor
noºtri sunt doar câteva din provocãrile cu care se confruntã A/G.
Trebuie sã rãspundem acestor
provocãri într-o lume în care oamenii nu se mai îndreaptã prima datã
spre bisericã atunci când se confruntã cu nevoi personale. Influenþa
umanismului secular este enormã,
iar cazanul relativismului numit
postmodernism îºi întinde tentaculele printr-un control cultural în
creºtere. Aceste realitãþi noi supun
criticii prioritãþile ºi abilitãþile conducerii noastre. Putem noi pãstra
partea administrativã la fel ºi sã ne
aºteptãm sã vedem o creºtere canti-

Competenþa noastrã ca lucrãtori penticostali nu
este mãsuratã de capacitatea noastrã de a produce
rezultate, ci de a distinge între rezultatele greºite ale
efortului uman ºi rezultatele eterne pe care doar
Duhul le poate produce.
apelor neexplorate pe care navigheazã în prezent liderii penticostali. Denominaþia Assemblies of
God se confruntã cu niºte provocãri
unice. Diferit de alte denominaþii
din Statele Unite, creºtem, însã
marginile creºterii noastre se
schimbã ºi vor continua sã schimbe
semnificativ þesãtura organizaþiei
Assemblies of God. Dacã prezenta
tendinþã de creºtere va continua,
Assemblies of God va fi 30 la sutã
formatã din minoritãþi etnice pânã
la finele anului 2006. Peste jumãtate din membri organizaþiei se
închinã în doar 16 la sutã din bisericile noastre, ceea ce ne semnaleazã
o dilemã serioasã pentru bisericile
din comunitãþile ºi congregaþiile
mai mici care ºi-au pierdut raþiunea
existenþei. Ne confruntãm cu o
îmbãtrânire a slujitorilor; aproape
unul din patru este peste 65 de ani ºi
8
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tativã ºi o dezvoltare a maturitãþii ºi
eficienþei spirituale în bisericile
noastre? Vechiul meu prieten,
Roger Heuse, a sintetizat niºte
principii cruciale, luate dintr-o carte
recentã scrisã de fondatorul cardului VISA, Dee Hock, aplicabile
situaþiei noastre prezente (vezi articolul din lateral, "Realitãþi haotice
ºi adevãruri universale"). Dupã
pãrerea lui Hock, atunci când cadrul
nostru interpretativ este în conflict
cu realitãþile aflate în schimbare,
putem rãspunde în cel puþin trei
feluri:
1. Sã ne þinem de cadrul vechi
ºi sã-l impunem asupra noilor
realitãþi.
2. Sã cãdem în negare ºi sã
pretindem cã schimbãrile exterioare
nu sunt cu adevãrat profunde.
3. Sã încercãm sã înþelegem ºi sã
schimbãm modelul nostru interior

al realitãþii (ceea ce poate fi
înfricoºãtor, ca sã nu mai spunem
cã ºi extrem de dificil).
Care din aceste trei modele de
rãspuns la vremurile în schimbare
le vei adopta ca ºi lider? Aº putea
sã-þi recomand cãrþi, seminarii,
pagini web sau chiar o facultate pe
care sã o urmezi. Aceste sugestii
s-ar putea sã aibã sau sã nu aibã un
impact pragmatic pe termen scurt.
Totuºi, dacã singurul tãu rãspuns la
schimbãrile importante care au loc
astãzi în lumea în care trãim este
acela de a aplica strategii pe termen
scurt, atunci vei fi în acelaºi loc ºi
peste cinci ani. Vei înainta ºi mai
mult în mediocritate.
A trasa un curs pentru conducerea penticostalã a secolului 21 este
o sarcinã descurajantã. Dacã te
gândeºti la o eficacitate pe termen
lung a lucrãrii tale în secolul 21,
considerã urmãtoarele trei caracteristici cruciale ale conducerii
penticostale.
CONDUCÃTORII PENTICOSTALI DIN
SECOLUL 21 SUNT CARACTERIZAÞI
DE O CHEMARE DIVINÃ
În timp ce un aspect important al
doctrinei penticostale despre bisericã a fost faptul cã lucrarea de
slujire aparþine tuturor credincioºilor (1 Petru 2:5), prioritatea culturalã prezentã se îndreaptã spre
profesionalizare ºi specializare. În
condiþiile actuale, uneori ajungem
sã credem cã a fi lider într-o bisericã este o alegere personalã, a cãrei
eficacitate va fi certificatã de instruirea profesionalã. În realitate,
presiunea lucrãrii de slujire în
secolul 21 cere pentru a intra în
lucrare mai mult decât o alegere
vocaþionalã.
Situaþia
noastrã
prezentã implicã nevoia unei
chemãri divine pentru ca cei
înzestraþi de Dumnezeu sã conducã
(Efeseni 4:11-16). Autoritatea
finalã pentru lucrarea de slujire
izvorãºte din Duhul care cheamã.
Chemarea lui Dumnezeu de a

sluji ca ºi conducãtor penticostal nu
este nici pe departe actualizarea planurilor personale de eficacitate profesionalã în lucrare. Destinul la care
ne cheamã Dumnezeu este acela de
a participa la eterna misiune rãs-

CONDUCÃTORII PENTICOSTALI DIN
SECOLUL 21 SUNT CARACTERIZAÞI
DE COMPETENÞÃ
Matei 7:21-23 consemneazã realitatea tristã cã unii lucrãtori bine
intenþionaþi îºi vor vedea eforturile

Integritatea este nevoia principalã a liderilor
penticostali, deoarece lumea recunoaºte
duhoarea credinþelor religioase lipsite de
corespondent în practicã.
cumpãrãtoare a Împãrãþiei Sale.
Unul dintre rezultatele importante
ale botezului cu Duhul Sfânt este
înþelegerea mai clarã a faptului cã
ai fost chemat la o sarcinã mai
mare decât propriile tale visuri. Faci
parte dintr-un plan veºnic al lui
Dumnezeu care trece dincolo de
complexitatea culturalã, de egocentrismul modernist ºi de cinismul
postmodern. Chemarea te conecteazã cu destinul de a participa (ca
un lider chemat de Duhul) la
misiunea eternã ºi continuã de
rãscumpãrare a lui Dumnezeu.
Chemarea iniþiatã a Duhului, care
creeazã un sentiment al destinului
veºnic ca lider penticostal, oferã
rãsadul în care poate sã rãsarã
viziunea pentru lucrare. Aceasta nu
va fi o viziune personalã sau niºte
dorinþe, ci o viziune împuternicitã
de Duhul cu privire la semnificaþia
planului etern de rãscumpãrare al
lui Dumnezeu. Aceastã iniþiativã
divinã se va împlini deoarece nici
mãcar porþile iadului nu pot birui
împotriva victoriei sale inevitabile
(Matei 16:18). Legãtura dintre viziune, chemare ºi destin este crucialã
pentru conducerea penticostalã eficientã a secolului 21. Fãrã aceste
elemente cheie liderii nu vor putea
continua sã ia decizii curajoase
necesare pentru a conduce poporul
lui Dumnezeu prin complexitãþile
apelor neexplorate ale secolului 21.
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evaluate ºi gãsite fãrã rezultate.
Mãsura competenþei lor spirituale a
fost admisã, dar aspru criticatã de
Isus. Isus le-a spus cã poþi sã scoþi
demoni, sã faci semne ºi minuni,
dar sã nu le faci efectiv cu puterea
Lui. Imagineazã-þi cum e sã nu poþi
face diferenþa între lucrarea lui Isus
Cristos ºi "o altã" lucrare?
Competenþa lucrãtorilor penticostali trebuie sã includã ºi aceastã
abilitate de a discerne. Discernãmântul este acea maturitate
spiritualã de a cunoaºte diferenþa
dintre ceea ce se face prin efort
omenesc ºi lucrarea continuã a lui
Isus, împuternicitã de Duhul.
Rusaliile includ cu certitudine ºi
faptul cã Isus, a cãrui lucrare de rãs-

cumpãrare pe pãmânt este consemnatã autoritar pentru noi în
evanghelii, este acelaºi Isus care Îºi
continuã lucrarea printre noi astãzi
prin puterea Duhului Sfânt. Competenþa noastrã ca slujitori penticostali
nu este mãsuratã în final prin
capacitatea noastrã de a produce
rezultate, ci de a discerne între
rezultatele efortului uman ºi rezultate veºnice pe care doar Duhul le
poate produce. Pentru a sluji pe
deplin în Numele lui Isus trebuie sã
dezvoltãm ºi sã participãm doar în
acele lucrãri care reflectã pe deplin
lucrarea prezentã a lui Isus prin
puterea Duhului.
Lucrarea lui Isus este cel mai
clar exemplu de competenþã în
lucrare care a existat vreodatã.
Scopul Sãu etern este cuprins în
afirmaþia Sa cã El a venit sã slujeascã voia rãscumpãrãtoare a
Tatãlui ºi sã-ªi dea viaþa ca rãscumpãrare pentru mulþi (Marcu
10:45). Sursa de putere a lui Isus a
fost cu certitudine Duhul Sfânt, cel
care l-a împuternicit sã înfãptuiascã
voia Tatãlui ºi care va împuternici
poporul lui Dumnezeu sã facã la fel
(Ioan 1:32, 33; 20:21; Fapte 1:8).
Lucrarea continuã a lui Isus nu se
depãrteazã de lucrarea pe care a

REALITÃÞI HAOTICE ªI ADEVÃRURI VEªNICE
Fondatorul VISA, Dee Hock a scris o carte intitulatã Birth of a Chaordic Age [Naºterea unei ere
haordice] în care a inventat ºi a definit termenul haordic drept comportamentul oricãrui organism, organizaþie sau sistem care se autoguverneazã ºi care împleteºte în mod armonios caracteristicile haosului ºi
ordinii. Succesul cardurilor VISA a fost influenþat de înþelegerea unei lumi în care:
1. Instituþiile—politice, comerciale sau sociale—sunt tot mai puþin capabile sã-ºi administreze afacerile.
2. Indivizii sunt într-un conflict tot mai mare cu o formã alienatã a instituþiei din care fac parte.
3. Societatea ºi biosfera sunt într-o degradare continuã.
Dupã pãrerea lui Hock, când cadrul interpretãrii noastre intrã în conflict cu realitãþile schimbãtoare
putem rãspunde cel puþin în trei feluri:
1. Sã ne þinem de cadrul vechi ºi sã-l impunem asupra noilor realitãþi.
2. Sã cãdem în negare ºi sã pretindem cã schimbãrile exterioare nu sunt cu adevãrat profunde.
3. Sã încercãm sã înþelegem ºi sã schimbãm modelul nostru interior al realitãþii (ceea ce poate fi
înfricoºãtor, ca sã nu mai spunem cã ºi extrem de dificil).
Întotdeauna este momentul potrivit ca sã meditãm ºi sã discutãm despre adevãruri, convingeri ºi
imperative nepieritoare din Scripturã ºi despre realitãþile, oportunitãþile ºi ameninþãrile temporare din
mediul nostru. Deschizându-ne bine urechea faþã de Dumnezeu ºi privind "cu ochi clari" situaþia vom
recunoaºte realitãþile haotice care au nevoie de discernãmânt.
Roger Heuser, Ph.D., este decan al studiilor postuniversitare din
cadrul Universitãþii Vanguard din California de Sud, Costa Mesa, California.
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exemplificat-o El cât timp a fost pe
pãmânt. Doar puterea Duhului
poate produce o lucrare cu consecinþã eterne, ºi doar lucrãrile care
se îndreaptã spre planul de rãscumpãrare al Tatãlui se calificã pentru a
beneficia de puterea Duhului. Vei
putea cunoaºte diferenþa dintre firea
pãmânteascã ºi Duhul în lucrarea
contemporanã doar în mãsura stãruinþei de a cunoaºte scopurile lucrãrii
lui Isus pe pãmânt. Consemnarea
autoritarã a lucrãrii lui Isus din
evanghelii nu este doar un document istoric, ci este descoperirea
caracterului lui Dumnezeu care este
în principal unul rãscumpãrãtor ºi
reflectã misiunea de a rãscumpãra.
Legãtura dintre competenþã, discernãmânt ºi misiune este crucialã
pentru o conducere penticostalã eficientã în secolul 21, deoarece lumea
noastrã postmodernã tânjeºte dupã
experienþe (de orice fel ar fi acestea). Foamea dupã o întâlnire cu
supranaturalul creºte vertiginos pretutindeni. Din acest motiv, slujitorul
penticostal trebuie sã înþeleagã cã
doar lucrarea care prezintã, afirmã
ºi întrupeazã misiunea rãscumpãrãtoare a lui Dumnezeu (vãzutã cel
mai bine în Isus Cristos) are o semnificaþie eternã. Competenþa de a
discerne prezenþa lucrãrii lui Isus
continuatã printre noi nu trebuie sã
caracterizeze doar un grup select de
super-lideri. Aceastã calitate este o
necesitate vitalã pentru fiecare
lucrãtor penticostal din zilele
noastre, dacã vrem sã nu sfârºim în
situaþia cea mai tristã descrisã de
Isus în Matei 7:21-23.
CONDUCÃTORII PENTICOSTALI DIN
SECOLUL 21 SUNT CARACTERIZAÞI
DE CARACTER
Majoritatea oamenilor care locuiesc
în þara noastrã pot avea acces la
"cuvintele evangheliei" 24 de ore
din 24. Prin mass-media creºtinã
am reuºit sã saturãm naþiunea noastrã cu Evanghelia. De ce este însã
naþiunea noastrã tot mai neºtiutoare
10
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cu privire la figura centralã ºi la
conþinutul evangheliilor? O parte
din acest vid se explicã prin lipsa
exemplelor de caracter în creºtinism, în general, ºi în rândul
conducãtorilor, în mod special.
Cercetãrile demonstreazã tot mai
mult cât de micã este diferenþa dintre creºtinii practicanþi ºi necreºtini
în ce priveºte practicarea moralitãþii biblice. Oamenii resping
Evanghelia deoarece vãd o micã
legãturã între creºtinism ºi impactul
acestuia asupra dimensiunilor cruciale ale vieþii. Motivul pentru care
caracterul este atât de important
pentru o conducere penticostalã eficientã este faptul cã acesta întrupeazã resursele spirituale pe care le
aduci în conducerea poporului lui
Dumnezeu. Nu poþi conduce eficient o adunare în a participa la
lucrarea continuã a lui Isus Cristos
dacã eºti mort pe dinãuntru, iar
lucrul acesta se vede în relaþiile tale
deficitare. Caracterul este efectul
vizibil al sfinþeniei ºi poate fi descris
ca trãirea unei vieþi puse deoparte
doar pentru misiunea de rãscumpãrare a lui Isus Cristos ºi refuzul de
a participa la orice atitudine sau
activitate care ar arunca o umbrã
asupra Evangheliei lui Isus Cristos
(Evrei 12:1-3). Sfinþenia nu existã
ca o condiþie religioasã solitarã.
Sfinþenia trebuie sã se vadã într-o
viaþã eticã, manifestând astfel integritate sau o relaþie integralã între
credinþele ºi acþiunile religioase.
Legãtura dintre caracter, sfinþenie ºi integritate este vitalã pentru o
conducere penticostalã eficientã în
secolul 21, deoarece mãsura
caracterului unui lider indicã posibilitatea ca acel lider sã întrupeze
efectiv ºi în mod personal natura
rãscumpãrãtoare a Evangheliei.
Pentru a conduce poporul lui
Dumnezeu spre împlinirea misiunii
de rãscumpãrare a lui Isus Cristos
într-o lume care continuã sã se împotriveascã e nevoie de o anticipare
a rezultatelor sale veºnice.

Cum va continua harul lui
Dumnezeu sã se manifeste în bisericile Assemblies of God? Cum vom
continua noi sã slujim unei culturi
frânte în dependenþã de Duhul lui
Dumnezeu ºi nu bazându-ne pe puterea noastrã? Planul lui Dumnezeu
este ca acei conducãtori care sunt
chemaþi ºi înzestraþi de El sã întemeieze comunitãþi de oameni plini
de Duhul Sfânt care sã fie captaþi de
destinul participãrii la misiunea
eternã de rãscumpãrare a Domnului
nostru. Competenþa acelor lideri nu
se mãsoarã prin aceleaºi standarde
pe care le promoveazã cultura noastrã. Mai degrabã, eficacitatea
conducerii penticostale se mãsoarã
prin capacitatea de a discerne dacã
prezenþa lui Isus ºi lucrarea Sa
continuã de rãscumpãrare sunt
vizibile în eforturile de lucrare pe
care ei le oferã lumii în Numele
Sãu. Integritatea este nevoia principalã a liderilor penticostali,
deoarece lumea recunoaºte duhoarea credinþelor religioase lipsite de
corespondent în practicã. Responsabilitatea noastrã e provocatoare;
niºte formule simple nu sunt
suficiente; însã chemarea, competenþa ºi caracterul sunt esenþiale
oricãrei înþelegeri a conducerii
penticostale pentru secolul 21. Ð
Byron D. Klaus,
D.Min., este
preºedintele Seminarului Teologic
Assemblies of God
din Springfield,
Missouri.
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(Continuare din pag. 5)
În vechime, darurile jucau un rol
important în înaintarea islamului.
Mahomed a trimis daruri ºi bani
nemusulmanilor pe care dorea sã ºi-i
facã prieteni sau aliaþi. Chiar ºi astãzi, în
unele locuri din Africa pânã în America,
musulmanii folosesc aceeaºi strategie.
Un potenþial convertit poate primi o
soþie, o slujbã, o sumã generoasã de bani
sau o casã pentru a fi încurajat sã adere
la islam.

Acesta este un puternic magnet sociologic ºi religios care atrage
oamenii laolaltã. Gândiþi-vã la el ca la o conferinþã evanghelicã cu 2
milioane de creºtini nãscuþi din nou.
Islamul are multe caracteristici atrãgãtoare pentru dorinþele
omeneºti. Un ºeic musulman a afirmat cã unul dintre motivele acestei rãspândiri fenomenale a islamului este cã acesta este o religie
care se potriveºte naturii, dorinþelor ºi comportamentului uman.
Doctrina unitãþii absolute a lui Dumnezeu este principalul focus
ºi accent al islamului. Ea pare sã atragã puternic, deºi are anumite
probleme serioase când este supusã testului logicii.
Mai mult, este uºor sã te converteºti la islam. Nimeni nu trebuie
sã sacrifice ceva important sau sã îndure anumite greutãþi pentru

BÃRBAÞII MUSULMANI AU VOIE SÃ ÞINÃ PÂNÃ LA PATRU
NEVESTE DEODATÃ. LOR LI SE PERMITE TOTODATÃ ªI UN
NUMÃR NELIMITAT DE CONCUBINE.
În þãrile musulmane, islamul este
protejatul statului. Sunt trimiºi misionari
musulmani, sprijiniþi ºi susþinuþi financiar de cãtre guvern. De exemplu, þãri ca
Arabia Sauditã, Libia, Qatar, Kuweit,
Oman, Bahrain, Emiratele Arabe Unite,
Egiptul ºi Iordania au dat sume mari de
bani pentru construirea centrului islamic
din Toledo, Ohio.
Mai existã totodatã atracþia comunitãþii celor credincioºi. Aceasta este
numitã "umma (naþiunea) profetului".
Aceasta este comunitatea cãrora aparþin
toþi musulmanii. Oriunde s-ar afla în
lume, ei sunt cu toþii fraþi ºi surori. Ei
sunt cu toþii egali. Ei aparþin unii altora.
Ei sunt uniþi cu legãturi puternice—o
mãrturisire, o istorie comunã, o carte, o
lege ºi un profet. Aceasta le dã un sentiment de siguranþã. Acesta este atrãgãtor
în special pentru cei necãjiþi, descurajaþi
ºi sãraci din societãþile individualiste
occidentale.
Meka este punctul central vizibil ºi
magnetic al islamului. Spre Meka se
roagã musulmanii de cinci ori pe zi. La
Meka merg musulmanii în pelerinaj.
Acolo, ca nicãieri altundeva, simt un
entuziasm emoþional, unitate, egalitate,
un sentiment puternic de frãþietate ºi
respect. Meka dã adeptului la islam ºi un
sentiment puternic de securitate. Acolo,
între cei 2 milioane de oameni de
aceeaºi religie, el vede cã nu este singur.
www.liferomania.ro

a-ºi urma noua religie a islamului. De obicei tranziþia este un lucru
simplu.
Un alt motiv pentru care islamul este atractiv este faptul cã el se
adreseazã problemelor trãirii zilnice. Codurile musulmane cuprind
reguli pentru mai toate practicile vieþii zilnice: mâncare, spãlat, rugãciune, muncã, cãlãtorie, sex ºi relaþii interpersonale. Aceastã trãsãturã face islamul atrãgãtor pentru cã oferã reguli pentru activitãþile
zilnice ºi rãspunde la probleme reale.
(Continuare în pag. 17)
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DEVENIND UN CONDUCÃTOR EFICIENT

U

DE G. RAYMOND

n om de ºtiinþã din Winnipeg a luat 600 de
piese (de la piese de ceas pânã la piese auto) ºi
a construit o maºinã. Când a fost întrebat care
este scopul acesteia, el a rãspuns: "Nici unul".
Unele organizaþii sunt la fel. Din Toronto
provine întâmplarea despre un om care a sunat
la poliþie pentru a raporta cã i s-a furat volanul,
pedalele, schimbãtorul de la maºinã ºi întreg bordul. La
scurt timp poliþia a primit un alt apel de la aceeaºi persoanã cu vestea cã toate lucrurile erau în regulã. Din
greºealã, se suise pe bancheta din spate.
Existã oameni care conduc niºte organizaþii mari, însã nu
au nici un scop. Alþii se aflã pe scaunul greºit, motiv
pentru care nu gãsesc puterea necesarã. Patru bãrCARLSON baþi au fost acuzaþi cã au condus maºina sub
influenþa drogurilor. Când s-au înfãþiºat înaintea
judecãtorul, acesta i-a întrebat foarte aspru: "Care dintre
voi a condus maºina?"
Purtãtorul de cuvânt al grupului a rãspuns: "Domnule
judecãtor, nici unul dintre noi nu conducea maºina. Ne
aflam cu toþii pe bancheta din spate."
Sunt prea mulþi oameni care stau pe bancheta din spate.
Conform revistei National Association JOURNAL,
"Responsabilitatea unui lider este aceea de a transforma
slãbiciunile în putere, obstacolele în trepte ºi dezastrele
în triumfuri."
Charles W.H. Scott a spus: "Conducãtorii sunt oameni
obiºnuiþi, cu o determinare neobiºnuitã. Un conducãtor
are douã caracteristici. În primul rând, el merge într-o

DEVENIND UN
conducãtor eficient
anumitã direcþie; iar în al doilea rând, este capabil sã
convingã ºi pe alþii sã meargã împreunã cu el." Conducãtorul trebuie sã îndeplineascã trei cerinþe fundamentale:
1. Trebuie sã cunoascã direcþia-pregãtirea.
2. Trebuie sã-i facã pe ceilalþi sã-l urmeze—conducerea.
3. Trebuie sã stea în fruntea mulþimii—perseverenþa.
12
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Conducãtorul este chemat sã
cucereascã ºi chiar sã aibã conflicte
ºi controverse. Prin urmare, cum
trebuie sã ne dezvoltãm capacitatea
de a conduce? Haideþi sã ne uitãm
la urmãtoarele sugestii.
TREBUIE SÃ CUNOAªTEM VOIA LUI
DUMNEZEU
Lucrarea noastrã este una spiritualã. Noi nu conducem doar o organizaþie, scriem adrese ºi ne facem
discursuri. Dumnezeu ne-a chemat
la o însãrcinare spiritualã.
Dacã studiezi vieþile conducãtorilor din Scripturã—vei constata cã
Dumnezeu a folosit oameni care au
ascultat atunci când i-a chemat ºi
când le-a dat ordine.
Moise a fost marele conducãtor
al Vechiului Testament. A venit
ziua când Dumnezeu l-a luat acasã.
Dumnezeu are însã întotdeauna un
om. Un conducãtor mai tânãr era
în aºteptare. Primele 11 versete din
Iosua 1 ne aratã care sunt calificãrile unui conducãtor spiritual.
Iosua era sigur de chemarea sa.
"Dupã moartea lui Moise... Domnul
i-a zis lui Iosua... scoalã-te, treci
Iordanul acesta" (versetele 1, 2). Ce
bine e sã ºtii dincolo de orice urmã
de îndoialã cã Dumnezeu te-a
chemat. În mijlocul momentelor
de
singurãtate,
neînþelegere,
amânare, ºi de orice fel de presiune,
putem fi siguri de cãlãuzirea lui
Dumnezeu.
Dumnezeu l-a asigurat pe Iosua
cã: "Orice loc pe care-l va cãlca
talpa piciorului vostru, vi-l dau"
(versetul 3). El a continuat garantându-i victoria. "Nimeni nu va
putea sã stea împotriva ta... Eu voi
fi cu tine... nu te voi lãsa, nici nu te
voi pãrãsi" (versetul 5).
Încã o lecþie mai pãrea clarã.
Iosua trebuia sã-ºi gãseascã sursa
tãriei sale dând atenþie Cuvântului
lui Dumnezeu. "Cartea aceasta a
legii sã nu se depãrteze de gura ta;
cugetã asupra ei zi ºi noapte,
cãutând sã faci tot ce este scris în
ea." Fã asta ºi eforturile tale vor
avea succes. Abate-te de la Cuvântul lui Dumnezeu la dreapta sau la
stânga ºi succesul te va pãrãsi.
Meditarea asupra Cuvântului
împreunã cu rugãciunea ºi umblarea în Duhul sunt sistemul de
întreþinere a vieþii de care are
nevoie fiecare conducãtor spiritual.
Nu putem supralicita nevoia ca
orice conducãtor sã se dedice disci-
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plinelor rugãciunii, studiului biblic
ºi cãlãuzirii Duhului Sfânt.
TREBUIE SÃ NE DEFINIM OBIECTIVELE
Cunoºti obiceiurile omizilor procesionare? Una dintre trãsãturile lor
interesante—de la care ºi-au ºi primit numele—are de-a face cu modul lor de a se deplasa. Asemenea
altor omizi, ele se târãsc, însã se
deplaseazã întotdeauna împreunã
ca într-o procesiune.
Un naturalist, cunoscând aceastã particularitate a omizilor procesionare, a legat omida conducãtoare de marginea unui ghiveci
imens. Evident, cã celelalte omizi
au urmat-o.
S-au târât de jur împrejur. N-au
mâncat ºi nu s-au odihnit deloc, ci
doar ºi-au urmat conducãtorul.
Nici mãcar delicioasele conuri de
pin presãrate la câþiva centimetri de
ghiveci nu le-a abãtut de la marºul
lor inutil spre înfometare. În cele
din urmã, naturalistul le-a ademenit la sol, iar ele s-au dus.
Un vechi proverb spune: "Când
cârmaciul nu ºtie spre ce port se
îndreaptã, nici un vânt nu e vânt
prielnic."
Ceea ce trebuie sã facem este sã
ne determinãm obiectivele. Obiectivele pe care le alegem sunt influenþate de prioritãþile noastre. Dacã
ne atingem sau nu obiectivele
depinde de modul în care ne planificãm lucrurile.
Toatã lumea are nevoie de
obiective. Apostolul Pavel a spus în
Filipeni 3:13, 14 "aruncându-mã
spre ce este înainte, alerg spre þintã".
Scopuri ºi obiective bine
formulate
Un scop sau o þintã este ceva spre
care tindem. Nu este neapãrat ceva
mãsurabil în sine, ci este o direcþie
clarã spre care dorim sã mergem.
Scopul ne determinã direcþia, însã
dacã rãmânem concentraþi doar
asupra scopului s-ar putea sã nu
putem spune dacã am realizat ceva
sau nu.
Cu cât ne sunt mai clare scopurile ºi obiectivele, cu atât este mai
posibil sã avem o imagine completã
a locului unde am fost, unde suntem ºi încotro mergem. De aceea
avem nevoie de scopuri ºi obiective
bine formulate.
Obiectivele sunt rãspunsuri la
niºte nevoi percepute. Ele sunt
mãsurabile. Ele sunt trepte pe care

pãºim spre atingerea scopurilor
noastre. Ele sunt declaraþii de
credinþã.
Obiectivele ne dau un sens al
direcþiei. Profetul Amos a pus întrebarea: "Merg oare doi oameni
împreunã, fãrã sã fie învoiþi?"
(Amos 3:3). Obiectivele ne obligã sã
planificãm dinainte, sã lucrãm mai
eficient ºi sã ne evaluãm progresul.
Obiectivele bine definite ne oferã o
înþelegere mai clarã a ceea ce e de
aºteptat. Obiectivele bune ne aratã
cã nu conteazã atât de mult cât
lucrãm, ci cât am realizat.
Obiectivele ar trebui sã se limiteze la þelurile noastre majore. Ele
trebuie sã fie mãsurabile ºi limitate
în timp. Obiectivele pot fi clasificate în trei categorii—pe termen
lung, intermediare ºi zilnice.
Neemia ne oferã un exemplu
foarte bun de conducere. Mai întâi,
El a înþeles cã Dumnezeu l-a trimis.
S-a rugat pânã a primit viziunea
unui þel. Dupã ce a analizat sarcina
a chemat ajutoare. Continuând în
ciuda opoziþiei, Neemia ºi poporul
sãu au sfârºit reconstruirea zidurilor
în 52 de zile. Ceea ce pãrea imposibil era acum realizat.
Înþeleptul a spus: "Planurile
omului harnic nu duc decât la
belºug" (Proverbe 21:5). Este o regulã cã cel care eºueazã în a planifica,
îºi planificã eºecul. Planificarea este
importantã. Cu planificare puþinã
lucrarea ce va fi fãcutã va fi minimã, iar rezultatele la fel. Planificarea este o disciplinã sãnãtoasã ºi
este cheia unei vieþi echilibrate.
Doar accidentele au loc fãrã a fi
planificate. Timpul este resursa
noastrã cea mai valoroasã. El este
atribuit fiecãrei persoane în aceeaºi
mãsurã. Minutul fiecãrei persoane
are exact 60 de secunde. Bogatul nu
are mai mult timp decât sãracul.
Bogãþia nu este distribuitã egal. La
fel ca ºi banii, ºi timpul poate fi
irosit. Cu toþii îl cheltuim în acelaºi
ritm, însã cât de diferite sunt rezultatele. Marea diferenþã dintre succes ºi eºec constã probabil în modul
în care este folosit timpul.
Timpul nu poate fi economisit.
Dacã nu-l folosim cu înþelepciune
ºi bine, îl risipim.
Timpul nu poate fi depozitat,
recuperat sau împrumutat. El curge
ºi trebuie folosit. Îl poftim ca niºte
avari, dar îl irosim ca niºte risipitori.
Timpul ne încorseteazã, ne pironeºte ºi ne stabileºte limite. George

F. Ford spunea: "Te-ai simþit vreodatã cã þi-a plecat ziua; pare cã atât
de puþine s-au fãcut, dacã s-a fãcut
ceva?" S-ar putea sã simþi cã modul
în care NASB traduce 2 Tesaloniceni 3:11 þi se potriveºte—"Unii
dintre voi trãiesc niºte vieþi indisciplinate, nu lucreazã nimic, dar se
poartã de parcã ar fi foarte ocupaþi."
Soluþia ne este datã în Efeseni
5:15, 16: "Luaþi seama, deci, sã
umblaþi cu bãgare de seamã, nu ca
niºte neînþelepþi, ci ca niºte
înþelepþi. Rãscumpãraþi vremea,
cãci zilele sunt rele." Putem face
lucrul acesta analizâdu-ne programul ºi învãþând cum sã ne maximizãm timpul. Câºtigãm timp
folosind cel mai bine timpul pe
care-l avem.
Profesorul Jack D. Ferner din
cadrul studiilor postuniversitare
Babcock de la Universitatea Wake
Forest, observã cã cercetãrile fãcute
cu privire la cum îºi folosesc
oamenii timpul scot la ivealã o listã
cu ceea ce el numeºte hoþi de timp.
Un hoþ de timp este acel lucru care
ne împiedicã sã facem lucruri care
au o valoare sau o importanþã mai
mare pentru noi. Hoþii de timp ne
fac sã consumãm mari segmente de
timp cu activitãþi neproductive ºi
puþin importante. Printre cei mai
mari hoþi de timp el enumerã:
Întreruperile: convorbiri telefonice, vizitatori, combaterea crizelor.
ªedinþe: prea lungi, prea multe,
ineficiente, obiective neclare.
Dezorganizare: lipsa unei planificãri, prioritãþi neclare, o slabã
comunicare, informaþii inadecvate
sau confuze, responsabilitate ºi
autoritate neclarã, dezorganizare
personalã, un birou dezorganizat.
Trãsãturi personale: tãrãgãnare/indecizie; delegare ineficientã;
prea multã rutinã; lucrul în detaliu;
lipsa unei discipline personale; o fac
eu singur; incapacitatea de a spune
"nu"; încercarea de a face prea
multe; lãsarea lucrurilor pe jumãtate terminate.
Managementul timpului este
asemãnãtor cu managementul
banilor. Dacã la sfârºitul fiecãrei
luni te trezeºti fãrã bani, trebuie sã
analizezi modul în care îi cheltuieºti, sã identifici cheltuielile
problematice, sã cauþi soluþiile
potrivite ºi sã îþi adaptezi obiceiurile de a cheltui banii ca atare.
ªi timpul poate fi administrat în
mod asemãnãtor.
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Iatã cinci secrete ale organizãrii:
1. Planificã-þi timpul—stabileºte prioritãþi.
2. Cumpãrã-þi timp—cum, când
nu mai este altul? Fãcând schimburi în naturã—nu e vorba de bani.
Asta înseamnã a "rãscumpãra vremea".
3. Investeºte-þi timpul—cu
Dumnezeu, cu soþia, cu familia,
pentru tine însuþi, cu trupul lui
Cristos, prin timp neplanificat pentru alþii, lucrând pentru Domnul.
4. Stabileºte-þi prioritãþile—nu
ai timp suficient sã faci tot ce þi-ai
dori.
5. Delegã bine—Acesta a fost sfatul lui Ietro pentru Moise. Teddy
Roosevelt a spus: "Cel mai bun
director executiv este cel care are
un simþ bun ca sã aleagã niºte
oameni buni care sã-l ajute ºi care
se stãpâneºte suficient pentru a nu
se amesteca în lucrul lor."
În fiecare zi pun pe o foaie de
hârtie tot ce vreau sã fac în acea zi,
în ordinea prioritãþilor. Lucrurile
pe care nu reuºesc sã le fac le trec pe
lista pentru ziua urmãtoare.
Este greu sã schimbi niºte obiceiuri deja formate în ce priveºte
pierderea timpului, însã meritã
efortul. Trebuie sã ne evaluãm
mereu. Steve Douglas de la Campus
Crusade ne oferã patru paºi simpli
care ne pot fi de folos:
1. Planificã pe termen lung—
stabileºte obiective.
2. Programeazã-þi timpul—
revizuieºte-þi activitãþile ºi evalueazã-þi prioritãþile.
3. Urmeazã-þi programul—evitã
sã faci doar lucrurile care-þi plac.
4.
Înmulþeºte-þi
timpul—
forþeazã-te sã iei decizii. Foloseºte
termene limitã. Ai grijã la hoþii de
timp.
Timpul altora
Dacã amân începerea unei ºedinþe
la care participã 12 persoane cu
cinci minute, am irosit o orã.
Foloseºte orice set de numere ºi vei
calcula timpul pierdut. În cazul
unora e "Mai bine mai târziu decât
niciodatã". De ce n-ar putea fi "Mai
bine niciodatã târziu".
Fiecare grup pare sã-ºi aibã
mãsura de persoane întârziate.
Acestea sunt o minoritate, însã irosesc timpul multora. Conducãtorii
buni pot face ceva pentru a corecta
obiceiurile rele ale unora. Iatã câteva sugestii:

1. Începe la ora hotãrâtã.
Respectã valoarea timpului unor
oameni ocupaþi.
2. Fii concis. Lasã sã circule
minutele de la ºedinþele anterioare.
3. Urmeazã o ordine de zi. Fii
bine organizat.
4. Încheie la o orã rezonabilã.
Comitetele mai mici pot realiza
lucruri importante în 60 de minute
dacã preºedintele s-a asigurat cã
sunt fãcute temele dinainte. Pe de
altã parte, nu te grãbi aºa de mult
încât membri sã aibã impresia cã
nu au fost informaþi corespunzãtor
ºi cã n-au avut timp sã ia decizii
bune. Grupurile nu iau cele mai
bune decizii seara târziu, dupã ce
ºi-au consumat cu toþii energia în
cadrul unor sesiuni lungi.
Preºedintele unui comitet este
responsabil de funcþionarea corespunzãtoare a acestuia. Iatã câteva
recomandãri:
• Determinã când e necesarã o
ºedinþã. În unele situaþii comunicarea telefonicã cu privire la niºte
chestiuni minore economiseºte
timp ºi efort.
• Pregãteºte ordinea de zi.
• Stabileºte ora ºi locul—asigurã-te cã sunt disponibile toate
materialele necesare.
• Fã-þi temele ºi asigurã-te cã ºi
ceilalþi ºi le fac.
• Organizeazã comitetul pentru
o funcþionare cât mai bunã.
• Condu prin discuþii democratice. Preºedintele trebuie sã conducã discuþiile ºi nu sã impunã din
opinii personale.
• Condu comitetul spre o
decizie.
• Asigurã-te cã rezultatele vor fi
implementate cu o comunicare corespunzãtoare pãrþilor implicate.
• Asigurã-te cã se pãstreazã niºte
minute corespunzãtoare pentru
toate ºedinþele.
• Începe ºi încheie ºedinþa la
timp.
TREBUIE SÃ DELEGÃM
Abilitãþile administrative pot fi grupate în principal în patru domenii:
1. Relaþii umane
2. Comunicare
3. Luare de decizii
4. Delegare
Teoria trebuie pusã în practicã.
Conceptualizarea trebuie sã fie de
fapt o actualizare. Procesul de
implementare necesitã delegarea
responsabilitãþii. Criza de energie a
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bisericii se datoreazã faptului cã
prea puþini oameni fac prea mult.
O delegare corectã mãreºte forþa de
muncã ºi pune în miºcare resurse
neexplorate de talent ºi potenþial.
În strânsã legãturã cu delegarea
se aflã coordonarea. Sarcinile trebuie bine enunþate ºi delegate, însã
întreg procesul trebuie coordonat.
Urmãrirea implementãrii va corecta problemele apãrute ºi va încuraja efortul.
Responsabilitatea este delegatã,
însã acest lucru nu-l absolvã pe
lider de responsabilitatea de a se
asigura cã lucrul este fãcut. Autoritatea este delegatã, însã aceasta nu
anuleazã autoritatea conducãtorului. Responsabilitatea ºi autoritatea
trebuie întotdeauna sã fie cuplate.
Delegarea implicã asumarea
anumitor riscuri, însã într-o anumitã mãsurã orice management
implicã asumarea unor riscuri.
Conducãtorul care are impresia cã
fãcând el însuºi toate lucrurile va
elimina posibilitatea de a greºi nu
trãieºte în lumea realã. Cheia unei
delegãri reuºite este minimizarea
riscului delegând persoana potrivitã. În bisericã, ca ºi în afaceri, se
risipesc multe resurse umane dacã
liderii nu înþeleg sã delege. Delegarea ajutã la îmbunãtãþirea
calitãþii muncii depuse prin
împãrþirea ei la un numãr mai mare
de oameni.
Delegarea nu va fi niciodatã pe
deplin reuºitã dacã subordonaþii nu
înþeleg clar scopul sarcinii pe care
au primit-o. Formuleazã obiectivele,
rezultatele dorite, planul de acþi-

une, stabileºte o serie de obiective ºi
termene intermediare ºi dã-le libertate. Scrie niºte obiective comune ºi
încurajeazã subordonaþii sã cearã
ajutor când apare o problemã care-i
împiedicã sã-ºi facã treaba.
Delegarea responsabilitãþii trebuie sã fie însoþitã ºi de o delegare
proporþionalã de autoritate. Altfel
este dificil sã le ceri celor cãrora
le-ai încredinþat o lucrare sã dea
mereu socotealã pentru ea.
Conducãtorii care oscileazã
între rolurile de unul care delegã ºi
dictator nu fac altceva decât sã
producã o stare de confuzie cu
privire la funcþii. A fi un conducãtor "yo-yo"—atribuind responsabilitãþi ºi apoi retrãgându-le—duce la
frustrare ºi stagnare. Delegarea
implicã încrederea.
Cheile unei delegãri reuºite
sunt:
1. Sã ºtii ce ºi cât sã delegi.
2. Deleagã în profunzime.
3. Comunicã eficient.
Delegarea implicã atribuirea
unei responsabilitãþi, conferirea
unei autoritãþi ºi crearea unui cadru
de evaluare. Ea nu este nici abdicare, nici abandon ºi nici evitarea
luãrii unei decizii.
Cel care nu deleagã s-ar putea sã
caute sã-ºi protejeze de fapt poziþia
de conducere. El îºi pãzeºte prerogativele slujbei cum îºi pãzeºte o
cloºcã puii. El considerã orice ºi pe
oricine drept o ameninþare. În loc
sã se înconjoare cu oameni puternici, astfel de conducãtori emotivi
cautã persoane slabe pe care sã le
poate conduce cu uºurinþã ºi faþã

de care sã se simtã superior. Nu va
trece mult ºi maºinãria va ºchiopãta ºi se va opri. Subalternii se vor
simþi curând restricþionaþi. Le va fi
fricã sã ia iniþiativa ºi sã fie liberi.
Entuziasmul este distrus, iar rezultatul va fi o circulaþie mare de
personal.
Conducãtorul care deleagã
crede cã ºi alte persoane ar trebui sã
fie implicate în lucrare, inclusiv în
procesul de luare a deciziilor.
Încrederea sa în ei va scoate ce e
mai bun din ei ºi îi va pregãti pentru o poziþie viitoare de conducere.
Cineva a spus cã testul final al unui
conducãtor este dacã acesta lasã în
ceilalþi convingerea ºi voinþa de a
merge mai departe.
TREBUIE SÃ EVALUÃM REZULTATELE
Nu uita niciodatã cã mãreþia spiritualã nu este evaluatã orizontal
prin ceea ce ai realizat, ci vertical
prin ceea ce eºti în prezenþa lui
Dumnezeu.
Este important ca eforturile tale
ca lider sã fie supuse unei evaluãri
personale severe. Evaluarea rezultatelor trebuie fãcutã în termenii
obiectivelor atinse, a respectãrii
termenelor ºi a implicãrii altora—
Þi-ai atins obiectivele? Cresc ºi alte
persoane datoritã implicãrii lor? ªi
cel mai important, am acþionat noi
în voia lui Dumnezeu?
De-a lungul anilor mi-am fãcut
obiceiul de a strânge o echipã în
jurul meu la scurt timp de la orice
eveniment major, cum ar fi o convenþie. Analizãm împreunã tot ce
s-a întâmplat cu niºte ochi critici,
acceptãm criticile ºi ideile constructive pentru a fi mai eficienþi data
viitoare. Aceste rapoarte ulterioare
evenimentului s-au dovedit inestimabile.
Toate eforturile de a ne evalua
lucrarea pãlesc în faþa evaluãrii
finale la care vom fi supuºi înaintea
scaunului de judecatã al Domnului.
Fie ca lucrarea noastrã sã nu fie
fãcutã din lemn, fân sau trestie. Ð

Regretatul G. Raymond
Carlson a fost superintendent al Assemblies of
God între anii 19861993.

"Vezi, am avut dreptate. Chiar ºi cu mâinile legate,
tot poate sã vorbeascã."
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(Continuare din pag. 11)
Islamul este atractiv ºi datoritã faptului cã este un set de credinþe ºi reguli
care includ aspectele educaþionale, sociale ºi juridice ale vieþii. Mulþi
oameni considerã atractivã aceastã calitate.
CE ESTE UN TERORIST SINUCIGAª?
Teroriºtii sinucigaºi se omoarã pentru a omorî alþi oameni ºi pentru a le
distruge proprietatea. Autorul nu poate sã-ºi atingã scopul prin negocieri,
de aceea apeleazã la acest mijloc de distrugere a sa ºi a altora. Iatã câteva exemple de ºtiri:
• Atentatori sinucigaºi distrug barãcile militare americane ºi franceze
din Liban, omorând 214 americani ºi 58 de francezi.
• Teroriºtii omoarã 3000 de oameni ºi doboarã turnurile gemene.
• Un atentator sinucigaº se aruncã în aer în Ierusalim omorând 20 de
oameni.
• O femeie, atentator sinucigaº omoarã zece oameni.
• Palestinieni americani din a doua ºi a treia generaþie ovaþioneazã
atentatorii sinucigaºi!

EI SUNT UNIÞI CU LEGÃTURI PUTERNICE—O
MÃRTURISIRE, O ISTORIE COMUNÃ, O CARTE,
O LEGE ªI UN PROFET.
Deºi de-a lungul istoriei au mai fost grupuri care au folosit ca armã
terorismul sinucigaº, acesta a atins în ultimii ani o cotã colosalã. Moartea
în timpul unui rãzboi sfânt (Jihad) garanteazã oricãrui musulman un loc
în paradis. O datã ce liderii au declarat o anumitã bãtãlie drept rãzboi
sfânt, inevitabil vor muri oameni, asigurându-ºi astfel un loc în ceruri. Un
lider musulman a afirmat cã "arma martirajului... este uºoarã ºi ne costã
doar viaþa noastrã... Bombele umane nu pot fi învinse, nici chiar de cãtre
bombele nucleare."
Teroriºtii sinucigaºi sunt motivaþi de convingerea puternicã cã mor
pentru o cauzã dreaptã, fie ea religioasã sau politicã. Când musulmanii
fundamentaliºti cautã sã trãiascã litera legii islamice ºi sã aducã pe alþii în
supunere de religia islamicã, iar planurile le sunt împiedicate, speranþele
spulberate de propriile lor instituþii din interior ºi de cãtre alþi factori exteriori, vor apela la terorism.
Departe de a fi drojdia societãþii, aºa cum s-ar putea sã creadã unii,
teroriºtii sinucigaºi sunt adesea oameni bine educaþi ºi provin din familii
care o duc bine. Cred cã ei au un complex de superioritate. Ei sunt foarte
conºtienþi de faptul cã sunt musulmani ºi sunt extrem de mândri de identitatea lor. Ei cred cã islamul este singura religie care are dreptul sã existe.
Ei se luptã sã îndepãrteze sau sã punã stãpânire peste tot ce le stã în cale—
autoritãþi civile sau religioase religioase, puteri politice sau forþe militare.
Cred cã un alt factor îl constituie victoriile trupelor arabe din istoria
timpurie a islamului care au plantat în mintea, emoþiile ºi voinþa musulmanilor sentimentul ireversibil ºi categoric de triumfalism. Rezultatul se
poate vedea în atitudinea pe care o au astãzi. Când sunt hotãrâþi sã facã
ceva, o fac, indiferent de mijloacele pe care le vor folosi pentru aceasta.
Allah i-a favorizat ºi i-a fãcut superiori tuturor, cum ar putea ei sã se
mulþumeascã cu mai puþin? O astfel de gândire este de neconceput.
www.liferomania.ro

CUI SUNT LOIALI MUSULMANII?
Islamul priveºte lumea dihotomist:
dar-ul Islam (casa islamului) ºi
dar-ul harb (casa rãzboiului). Cei
credincioºi aparþin casei islamului.
Societãþile seculare ºi nemusulmane aparþin casei rãzboiului.
Seyyed Qutb a exprimat clar lucrul
acesta atunci când a spus: "Islamul
recunoaºte doar douã feluri de
societãþi (în lume), o societate
musulmanã ºi una pãgânã, nemusulmanã."
Sistemul islamic pretinde
supunere. Un adevãrat musulman
nu poate fi credincios unui sistem
pãgân. Aceasta ar fi înaltã trãdare.
Deci, identitatea unui musulman
adevãrat este strâns legatã de islam,
nu de þara unde locuieºte. Ei sunt
loiali în primul rând comunitãþii
islamice.
CONCLUZIE
Cifrele pot pãrea intimidante, iar
atacurile teroriste revoltãtoare, însã
noi ar trebui sã-i privim pe musulmani ca niºte oameni aflaþi în
nevoie. Ei au nevoie de Cristos. Ei,
ca orice alþi oameni care nu au
acceptat expresia dragostei lui
Dumnezeu de pe Calvar, nu au cu
adevãrat pace în inimã, bucurie sau
împlinire. Ei sunt motivaþi de un set
de reguli ºi legi stricte care se
bazeazã pe da-uri ºi nu-uri. Doar
harul lui Dumnezeu poate sã le dea
iertare, libertate ºi viaþã. Eu sunt
ferm convins cã pentru a atinge
acest þel, trebuie sã-i iubim mult pe
musulmani ºi sã ne deschidem gura
ori de câte ori avem ocazia, ca sã le
vorbim despre Cristos. Ð

Sobhi Malek, D.Miss.,
misionar printre musulmani ºi profesor vizitator de Islam la diferite
seminarii din întreaga
lume.
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DE THOMAS H. LINDBERG

NEVOIA

urgenþei
ÎN PRE D I C A R E
TEMA BIBLICÃ A IMINENTEI VENIRI A DOMNULUI VA ADUCE UN
SENTIMENT AL URGENÞEI ÎN CADRUL SERVICIILOR BISERICII.
astorii ar trebui sã studieze mereu domeniile importante

P

ale adevãrului biblic—atât în ce priveºte credinþa cât ºi
practica. Un domeniu în care orice predicator ar trebui sã

se dezvolte este cel al predicãrii.
Lumea din zilele noastre este un imens teren de joacã în care
oamenii se luptã pentru niºte jucãrii scumpe. Nevoia momentului
este cea de prioritate ºi direcþie. Omul momentului este predicatorul care þine în mâinile sale Cuvântul inerent al lui Dumnezeu.
Predicatorii de azi nu ar trebui sã îndrãzneascã sã fie niºte copilaºi
acum când Dumnezeu cautã oameni maturi care sã stea ferm pe
picioare ºi care sã contribuie la zidirea bisericii Sale. Pastorii de
azi trebuie sã vorbeascã clar, cu încredere ºi convingere, anunþând
"Iatã drumul, mergeþi pe el!" (Isaia 30:21).

www.liferomania.ro
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În cartea Faptele Apostolilor, Luca
ne spune clar cã liderii Bisericii primare erau predicatori. Cum predicau
însã apostolii? Ce caracteristici avea
predicarea lor?
Predicatorul din secolul 21 nu trebuie sã imite servil metodologia
apostolilor, pentru cã Duhul conduce
biserica pe niºte cãrãri proaspete.
Totuºi, orice predicator poate învãþa din
elementele fundamentale pe care le vedem în predicarea apostolilor. Haideþi
sã examinãm una dintre trãsãturile
predicãrii nou testamentare—apostolii
au predicat cu un sentiment al urgenþei.
SENTIMENTUL URGENÞEI ÎN BIBLIE
Dicþionarul Webster defineºte termenul
urgent ca "ceva care cere o atenþie imediatã; care transmite un sentiment al
urgenþei". Acesta este exact modul în
care ºi-au proclamat mesajul conducãtorii din Faptele Apostolilor.
În ziua de Rusalii, Petru a chemat la
o acþiune imediatã. Dupã ce a fost
revãrsat Duhul Sfânt, Petru s-a ridicat
ºi a predicat Evanghelia. Mulþimea l-a
ascultat atentã, iar apoi au întrebat cum
ar trebui sã-I rãspundã lui Dumnezeu
(Fapte 2:37). Petru nu le-a sugerat sã-ºi
amâne decizia. El nu a încurajat
oamenii sã se gândeascã la acel mesaj
în timpul nopþii. Ora era târzie. Petru a
exclamat: "Pocãiþi-vã ºi fiecare din voi
sã fie botezat" (Fapte 2:38).
Fapte 3 este un alt exemplu de
predicare marcatã de un sentiment al
urgenþei. Un olog fusese vindecat în
mod miraculos, iar Petru a folosit

ocazia pentru a predica Evanghelia. El
nu a discutat diferite teorii teologice.
Problema mântuirii era mult prea
urgentã. Petru a strigat: "Pocãiþi-vã,
deci, ºi întoarceþi-vã la Dumnezeu, ca
sã vi se ºteargã pãcatele, ca sã vinã de
la Domnul vremurile de înviorare"
(Fapte 3:19).
Sentimentul urgenþei este evident ºi
în predicarea lui Pavel. Într-o ocazie,
pe când vorbea despre nevoia de mântuire, el a prezentat aceastã chestiune
în niºte termeni foarte urgenþi: "Iatã cã
acum este vremea potrivitã; iatã cã
acum este ziua mântuirii" (2 Corinteni
6:2, sublinierea ne aparþine). Poate cã
teologia ºi metodologia lui Pavel
despre nevoia urgenþei în predicare
este rezumatã în afirmaþia sa: "Noi,
deci, suntem trimiºi împuterniciþi ai lui
Cristos; ºi, ca ºi cum Dumnezeu ar
îndemna prin noi, vã rugãm fierbinte,
în Numele lui Hristos: Împãcaþi-vã cu
Dumnezeu!" (2 Corinteni 5:20).
Putem argumenta nevoia predicãrii
cu un sentiment al urgenþei analizând
douã pasaje din epistolele lui Pavel.
Primul este 2 Corinteni 5:11. Contextul
mai larg ne aratã cã Pavel scria despre
viitor (5:1). El a fãcut o afirmaþie
foarte serioasã când a spus: "Cãci toþi
trebuie sã ne înfãþiºãm înaintea
scaunului de judecatã al lui Cristos"
(5:10). În cele din urmã, Pavel concluzioneazã: "Ca unii care cunoaºtem,
deci, frica de Domnul, pe oameni,
cãutãm sã-i încredinþãm" (5:11).
Unii comentatori au afirmat cã
aceastã fricã a Domnului se aplicã doar

"Unul dintre membri are niºte idei pentru predica dumneavoastrã.
Vrea sã-l sunaþi imediat. Numãrul este 343-443-4334."
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creºtinilor care vor sta înaintea lui
Dumnezeu. Un autor a scris: "Aceastã
fricã este frica regretului cã viaþa unor
creºtini a fost risipitã ºi petrecutã mai
degrabã în interese egoiste decât în
devoþiune pentru Cristos." Acel scriitor
are dreptate în afirmaþia pe care o face,
însã nu a dus aplicaþia textului suficient de departe. Acest verset trece
dincolo de limitele comunitãþii celor
convertiþi ºi îi atinge pe toþi oamenii.
Cei fãrã credinþã în Cristos vor fi
cuprinºi într-o zi de groaza veºnicã a
Domnului. Predicatorii nu trebuie sã
uite acest adevãr: ei trebuie sã predice
cu un sentiment al urgenþei.
Un al doilea pasaj care argumenteazã nevoia urgenþei în predicare
este 2 Timotei 4. În versetul 2, Pavel îl
îndeamnã pe Timotei: "propovãduieºte
Cuvântul". Urmãtorul verset demonstreazã cã Pavel dorea ca Timotei sã
predice cu un sentiment al urgenþei. El
a scris: "Cãci va veni vremea când
oamenii nu vor putea sã sufere învãþãtura sãnãtoasã" (4:3). Oamenii nu vor
fi mereu deschiºi la mesajul lui Isus, de
aceea trebuie sã predicãm cu un sentiment al urgenþei ori de câte ori avem
ocazia.
Lumea de azi se aflã într-o mizerie
întunecatã. Nu trebuie decât sã citeºti
ziarele ºi sã asculþi ºtirile ca sã fii convins de acest lucru. J.I. Packer a scris
cu o profundã înþelegere despre lumea
de azi: "Niciodatã de la Reformã pânã
azi n-au mai fost creºtinii atât de nesiguri ºi confuzi cu privire la ce trebuie
sã creadã ºi sã facã. Observatorul din
afarã ne vede clãtindu-ne de la o idee la
alta, de la un truc la altul, ca un beþiv în
ceaþã. Predicarea este voalatã, minþile
sunt tulburate, iar inimile sunt agitate.
De ce? Dãm vina pe presiunile
exterioare exercitate de lume, aºa cum
Eva a dat vina pe ºarpe. Problema realã
este cã timp de douã generaþii sau chiar
mai multe, bisericile noastre au suferit
de foamete dupã auzirea Cuvântului lui
Dumnezeu."
Packer a menþionat cuvânt
"foamete". Când vine foametea, trebuie luate anumite mãsuri urgente.
Predicatorul penticostal trebuie sã
transmitã un mesaj biblic ºi sã o facã
cu un sentiment al urgenþei.
Moise a predicat cu urgenþã. El a
spus: "Azi... þi-am pus înainte viaþa ºi
moartea, binecuvântarea ºi blestemul.
Alege viaþa" (Deuteronom 30:19). Ilie

este un alt exemplu de predicator care
a declarat Cuvântul lui Dumnezeu cu
urgenþã. 1 Împãraþi 18 consemneazã
confruntarea de pe Muntele Carmel
dintre Ilie ºi prorocii lui Baal. Când
omul lui Dumnezeu a vorbit el a strigat: "Pânã când vreþi sã ºchiopãtaþi de
amândouã picioarele? Dacã Domnul
este Dumnezeu, mergeþi dupã El" (versetul 21). Profetul nu a lãsat o cale de
mijloc. El s-a adresat poporului cu
niºte cuvinte urgente.

Whitefield plângea adesea în timpul
chemãrii urgente pe care o fãcea. Când
a fost întrebat de ce, evanghelistul a
rãspuns: "Daþi vina pe mine cã plâng,
dar cum sã nu o fac când voi nu
plângeþi în dreptul vostru. Sufletele
voastre nemuritoare sunt la limita
nimicirii ºi, ar trebui sã ºtiþi cã s-ar
putea sã auziþi ultima predicã ºi sã nu
mai aveþi niciodatã ocazia de a fi
chemaþi la Cristos." Pentru Whitefield
predicarea era o chestiune de o impor-

miºcare, rezultatul ilustraþiei, modul
tãu obiºnuit de exprimare ºi temele
frecvente despre care predici, interesul
lor ºi urgenþa mesajului tãu vor scãdea.
Regula este cã precum creºte predictibilitatea din serviciul vostru, aºa
scade sentimentul urgenþei.
Tema biblicã a iminentei veniri a
Domnului va aduce un sentiment al
urgenþei în cadrul serviciilor bisericii.
Este relevant faptul cã multe dintre
predicile din cartea Faptele apostolilor

PREDICATORUL PENTICOSTAL TREBUIE SÃ TRANSMITÃ UN MESAJ BIBLIC
ªI SÃ O FACÃ CU UN SENTIMENT AL URGENÞEI.
Mereu ºi mereu, predicatori ºi profeþi din Biblie au vorbit cu un sentiment al urgenþei. Nu trebuie decât sã
citeºti predicile lui Iosua (Iosua 24:1424), Samuel (1 Samuel 15:12-33) ºi
Iona (Ioan 3:1-4) ca sã vezi ce efecte
va avea sentimentul urgenþei când
vorbeºti oamenilor în Numele lui
Dumnezeu despre niºte probleme
eterne.
Cel ce studiazã predicarea va
descoperi curând cã urgenþa în predicare nu s-a limitat la zilele biblice.
Mulþi predicatori de-a lungul secolelor
au avut o chemare puternicã în vocile
ºi în mesajele lor.
SENTIMENTUL URGENÞEI ÎN ISTORIA
BISERICII
Ioan Chrysostom din Antiohia (347407) a fost unul dintre pãrinþii bisericii
rãsãritene. El a fost cunoscut sub
numele de "Ioan Gurã de Aur" datoritã
predicãrii sale. Unul dintre istorici a
scris despre Chrysostom: "Când trecea
de la expoziþie la ilustrare, de la
Scripturã la chemãri practice, predica
sa devenea mai rapidã, faþa sa devenea
mai animatã, iar vocea sa mai însufleþitã ºi mai puternicã. Oamenii îºi
þineau rãsuflarea. Se simþeau de parcã
ar fi fost atraºi spre amvon de o influenþã magneticã. Unii dintre cei ce
ºedeau se ridicau în picioare. Pe când
discursul ajungea la final, marea
majoritate a acelei audienþe fermecate
nu puteau decât sã-ºi þinã capul în
mâini plângând în hohote."
George Whitefield (1714-70) a
miºcat cu predicile sale mii de oameni
atât în Anglia cât ºi în America. El se
adresa tuturor nivelelor societãþii.
www.liferomania.ro

tanþã stringentã care cerea predicatorului sã dea dovadã de un sentiment al
urgenþei în predicile sale.
SENTIMENTUL URGENÞEI ASTÃZI
Întreg programul de evanghelizare ar
trebui sã conþinã un sentiment al
urgenþei. Mesajul trebuie sã-i
informeze atât pe vizitatori cât ºi pe
vechii membri cã Isus este Domn ºi cã
meritã sã primeascã toatã închinarea.
Cuvintele de deschidere ale unei predici ar trebui sã spunã adunãrii cã
mesajul pe care îl vor asculta este
foarte important. Apoi, pe mãsurã ce
predicatorul înainteazã în mesaj, el trebuie sã vorbeascã cu pasiune pentru a
capta atenþia ascultãtorilor ºi pentru a
îndrepta fiecare persoanã spre o întâlnire cu Cristos.
Sentimentul urgenþei poate fi
imprimat prin intermediul vocii predicatorului. Trebuie sã ai grijã la douã
extreme. Una este cea a plânsului artificial care culmineazã în suspine ºi
þipete. Cealaltã extremã este tonul
monoton care adoarme adunarea.
Ambele greºeli trebuie evitate. Predicatorii ar trebui sã-ºi foloseascã vocea
normalã, vorbind clar, cu autoritate, cu
intonaþii ºi cu un evident entuziasm.
Cuvintele pe care alege predicatorul sã le foloseascã pot stârni sentimentul urgenþei. Verbele puternice, de
acþiune comunicã mai eficient decât
verbele lente. De exemplu, a spune "a
þâºni pe uºã" produce un mai mare
efect decât "a ieºit pe uºã".
În plus, un predicator bun care vrea
sã aducã urgenþã slujbei trebuie sã vegheze împotriva previzibilului. Când
oamenii ºtiu care va fi urmãtoarea ta

se sfârºesc vorbind despre întoarcerea
lui Isus ºi despre judecata ce va urma.
Predicatorul se confruntã cu multe
ispite astãzi. Una dintre ele este
pierderea sentimentului urgenþei din
predicare. Ca slujitori, trebuie sã ne
pãzim cu orice preþ de aceasta.
John Stott a lansat un avertisment ºi
o provocare tuturor predicatorilor
Evangheliei când a spus: "Un predicator poate fi credincios Scripturii, lucid
în explicare, elocvent în vorbire ºi contemporan în aplicare, dar predica lui sã
parã rece ºi distantã. Nu se aude nici o
notã a urgenþei în vocea sa ºi nimeni nu
se aºteaptã sã îi vadã o lacrimã în ochi.
El n-ar visa niciodatã sã ajungã sã-i
implore pe pãcãtoºi în Numele lui
Cristos sã se pocãiascã, sã vinã la El ºi
sã se împace cu Dumnezeu."
Predicatorii care-ºi modeleazã
predicarea dupã exemplele din Noul
Testament trebuie sã câºtige ºi sã
pãstreze un sentiment al urgenþei în
mesajele lor. Aceasta este predicarea
care ar trebui sã caracterizeze bisericile
noastre dacã vrem sã fim eficienþi în
proclamarea Evangheliei. Ð

Thomas H.
Lindberg, D.Min,
este pastorul
principal al
Bisericii First
Assemblies of God
din Memphis,
Tennessee.
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ocmai m-am întors de la cumpãrãturi
dintr-un magazin local. Pe când eram
acolo, am urmãrit sã vãd câþi stimuli
spre o sexualitate imoralã erau
îndreptaþi asupra mea în acea ieºire
normalã. Erau cu sutele. Este trist sã vedem cum
mulþi copii, adolescenþi ºi tineri sunt prinºi în cultura americanã a unei sexualitãþi excesive.

T

Cãlãtorind în lumea întreagã, am vizitat o varietate de
biserici evanghelice. Am fost surprins cât de nepotrivite erau
hainele tinerilor creºtini. Este clar cã pastorii de tineret nu au
reuºit sã-ºi educe adolescenþii cu privire la nevoia unei
îmbrãcãminte modeste. Nu e de mirare cã este greu sã ne
împotrivim normelor culturii tinerilor ºi sã ne menþinem
totodatã copiii în bisericã. Data viitoare când ieºi în oraº
întreabã-te: Cu ce mesaje despre sexualitate sunt eu bombardat în fiecare zi?
Dacã pastorii nu se vor educa pe ei înºiºi ºi nu-ºi vor educa adunãrile despre o sexualitate sãnãtoasã, cultura le va
educa adunãrile despre o sexualitate nesãnãtoasã. Pavel ne-a
avertizat: "Sã nu vã potriviþi chipului veacului acestuia, ci sã
vã prefaceþi, prin înnoirea minþii voastre" (Romani 12:2).
Din punct de vedere istoric, pastorii ºi-au ignorat responsabilitatea de a-ºi educa membrii bisericilor lor despre sexualitate. Este o tragedie când ne gândim la statisticile despre
problemele pe care le creeazã o sexualitate nesãnãtoasã.
Conform valorilor medii la nivel naþional, o treime din femeile din bisericile noastre au supravieþuit unui viol sau
abuz sexual. Ele nu au vorbit cu nimeni ºi nimeni nu a vorbit cu ele. Acest lucru îmi aduce aminte de sfatul lui
Absalom pentru sora lui Tamar, dupã ce aceasta fusese violatã de fratele ei Amnon: "Acum, soro, taci, cãci este fratele
tãu; nu te prea trece cu firea din pricina aceasta" (2 Samuel
13:20). Trebuie femeile creºtine sã fie ca ºi Tamar care era o
"femeie nemângâiatã"?
Conform unor sondaje efectuate de niºte organizaþii
creºtine, douã treimi dintre bãrbaþii creºtini ºi 40 la sutã dintre pastorii evanghelici s-au luptat sau se luptã acum cu
pornografia. Mulþi au auzit de pastori care ºi-au pierdut slujba ºi de bãrbaþi cãrora li s-a cerut sã pãrãseascã biserica
datoritã dependenþei de pornografia pe internet. Acest lucru
scoate în evidenþã faptul cã pastorii ºi bãrbaþi din bisericile
noastre trãiesc într-o stare de disperare mutã. Creºtinii au
creat o culturã a fricii în ce priveºte sexualitatea ºi mulþi se
gândesc: Dacã voi vorbi despre ispitele sau pãcatele mele
sexuale o sã mi se întâmple ceva rãu.
www.liferomania.ro

Creºtinii ºi liderii creºtini trebuie sã înceapã sã vorbeascã
despre subiectul sexualitãþii. Am auzit adesea argumentul cã
a vorbi despre sex nu face altceva decât sã încurajeze la
libertinism sexual. Aceastã atitudine aratã cã multora le este
teamã cã mai multe cunoºtinþe despre sex vor duce la o dorinþã mai mare de a explora acest domeniu. Cercetãrile aratã
cã nimic nu poate fi mai neadevãrat. O lipsã de informaþii
sãnãtoase despre sex duce la o gândire mai degrabã incitantã decât corectã. Celor cãrora li s-a spus sã nu aibã relaþii
sexuale, sexul devine mai periculos ºi tentant datoritã naturii
sale interzise.
Au înþeles pastorii ce anume constituie o sexualitate
sãnãtoasã? Au studiat ei acest subiect, l-au evaluat din
perspectivã biblicã, ºi au fãcut cercetãri mai mult decât
colegii noºtri necreºtini? Dacã pastorii nu fac acest lucru,
membri bisericilor lor vor fi nevoiþi sã se bazeze pe informaþii seculare. Unele din acele informaþii sunt bune ºi au
ajutat pe mulþi sã înþeleagã sexualitatea ca un fenomen biologic normal ºi sã dea pe faþã mai multe mituri dãunãtoare.
Aceste informaþii au ajutat ºi la dezvoltarea multor tehnici
de succes pentru vindecarea disfuncþionalitãþilor sexuale. Pe
de altã parte, ºtiinþa secularã poate duce la concluzii care
sunt complet greºite ºi adesea imorale.
Când vorbesc adolescenþilor ºi tinerilor, ei mã confruntã
adesea spunându-mi: "Sperãm cã n-ai venit sã ne spui ce sã
nu facem. Pãrinþii ºi pastorii ne spun asta de ani de zile.
Sperãm cã ai venit sã ne spui ce este sexualitatea sãnãtoasã
ºi ce trebuie sã facem."
Multor creºtini le-a fost ruºine ºi adesea fricã sã abordeze aspecte legate de sexualitate. Acum este însã momentul în care trebuie sã rãspundem acestor probleme. Biserica
este implicatã în bãtãlia pentru moralitatea culturii noastre,
însã pierde teren.

O ÎNÞELEGERE BIBLICÃ A SEXUALITÃÞII
Dupã ce a creat Dumnezeu bãrbatul ºi femeia, Biblia ne dã
câteva instrucþiuni cu privire la cãsãtorie: "De aceea va lãsa
omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa, ºi se va lipi de nevasta sa ºi
se vor face un singur trup. Omul ºi nevasta lui erau amândoi
goi ºi nu le era ruºine" (Geneza 2:24, 25). Este clar cã se
întâmpla ceva sacru. Unirea într-un singur trup este un
legãmânt sacru dintre un soþ ºi o soþie. Ei trebuie sã se ajute
unul pe altul ca tovarãºi de drum.
Cu toate acestea, Adam ºi Eva nu s-au încrezut în
Dumnezeu ºi n-au ascultat de El în mod egoist. Mândria sau
egoismul stã la baza tuturor pãcatelor. Credinþa fundamentalã despre cãsãtorie ºi despre o sexualitate sãnãtoasã este cã
acestea trebuie sã fie profund altruiste.
RESURSE SPIRITUALE
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Mai târziu, în cele zece porunci, Dumnezeu a învãþat aduce aminte din nou cã modul de gândire a lumii nu-i ajutã
poporul despre credincioºie sexualã în cãsãtorie. Nu tre- pe creºtini sã înveþe adevãrul despre o sexualitate sãnãtoasã.
În Romani 1:18-32, Pavel descrie starea de imoralitate a
buiau sã comitã adulter sau sã pofteascã soþia altcuiva.
Cuvântul sex apare doar de douã ori în NIV (Geneza vremii sale ºi a enumerat simptomele ºi pãcatele acesteia
19:5, Judecãtori 19:22). În ambele situaþii face referire la pentru a arãta cât de departe s-au îndepãrtat oamenii de
Dumnezeu. În aceastã listã apare imoralitatea sexualã ºi
bãrbaþi rãi care au avut relaþii sexuale cu alþi bãrbaþi.
Biblia este atât de clarã în ce priveºte formele de imorali- homosexualitatea.
tate sexualã. Cuvântul prostituatã apare de mai mult de
50 de ori în Biblie. Existã
nu-ºi vor educa adunãrile despre o sexualitate sãnãtoasã,
avertizãri repetate cu privire
la pericolul relaþiilor sexuale
la femeile adultere. Pavel a
sexualitate nesãnãtoasã.
scris despre faptul cã un bãrMulte relatãri biblice ilustreazã niºte idei importante cu
bat care se uneºte cu o prostituatã devine un trup cu ea
(1 Corinteni 6:16). Fiul risipitor a fost criticat de fratele sãu privire la sexualitate. În Judecãtori 16:1, Samson, cel mai
mai mare cã ºi-a risipit banii cu femeile desfrânate (Luca puternic om al lui Dumnezeu, a petrecut o jumãtate de
15:30). Proverbe 6:26 ne oferã o descriere coloratã a ceea ce noapte cu o prostituatã. La scurt timp, Samson s-a îndrãgosse va întâmpla cu bãrbaþii care cad în capcana prostituatelor tit de Dalila. Filistenii au folosit-o pentru a-l înfrânge pe
ºi a femeilor adultere: "Cãci pentru o femeie curvã, omul Samson. Se poate ca Samson sã se fi simþit singur ºi stresat
ajunge de nu mai rãmâne decât cu o bucatã de pâine, ºi datoritã conducerii, însã dorinþele sale egoiste, sexuale ºi
romanice l-au fãcut sã cedeze—sã-ºi piardã puterea.
femeia mãritatã întinde o cursã unui suflet scump."
David, cel mai mare împãrat al lui Dumnezeu, a comis
Este important sã înþelegem legãtura dintre pãcatul
sexual ºi pofta dorinþelor pãcãtoase ºi a lãcomiei. Aceastã adulter cu Bat-ªeba ºi i-a ucis soþul pentru a-ºi acoperi
asociere aratã cã în spatele pãcatului sexual se aflã o dorinþã pãcatul. Se pare cã David nu avea cea mai bunã cãsnicie.
Soþia lui, Mical, îl criticase pentru cã dansase înaintea chivoegoistã.
Cuvântul englezesc pentru poftã vine de la un cuvânt tului legãmântului atunci când acesta fusese adus la
german care face referire la toate dorinþele, nu neapãrat doar Ierusalim (2 Samuel 6:20). În versetul 23, aflãm cã David ºi
la cele rele. În Biblie, cuvântul poftã este folosit pentru a Mical nu aveau copii. În acest context, David era într-o searã
descrie o dorinþã greºitã, egoistã. În Coloseni 3:5, Pavel a pe balcon ºi o vede pe Bat-ªeba fãcând baie (2 Samuel 11:2).
scris: "De aceea, omorâþi mãdularele voastre care sunt pe Probabil cã David ar fi vizionat imagini erotice pe internet,
pãmânt: curvia, necurãþia, patima, pofta rea, ºi lãcomia, care în schimb, dacã ar fi avut posibilitatea. Biblia ne învaþã clar
cã singurãtatea duce la vulnerabilitate sexualã.
este o închinare la idoli".
Omul înþelept al lui Dumnezeu, Solomon, "a iubit multe
Pavel învãþa cã "Cei ce sunt ai lui Cristos Isus ºi-au
rãstignit firea pãmânteascã împreunã cu patimile ºi poftele femei strãine" (1 Împãraþi 11:1), care i-au abãtut inima de la
ei" (Galateni 5:24). Ioan ne îndeamnã: "Cãci tot ce este în adevãrata închinare a lui Dumnezeu. Solomon era destul de
lume: pofta firii pãmânteºti, pofta ochilor ºi lãudãroºia vieþii, romantic. Cartea lui, Cântarea cântãrilor, este singura
nu este de la Tatãl, ci din lume" (1 Ioan 2:16). Aici ni se descriere narativã a dragostei ºi sexualitãþii maritale din
Biblie. Vedem astfel încã o datã cã dragostea egoistã, chiar
ºi fascinaþia romanticã, poate sã ne abatã de la Dumnezeu.
Satana a folosit pofta sexualã pentru a ataca trei dintre
cei mai mari conducãtori din Vechiul Testament. El nu l-a
putut ataca pe Samson prin forþã, pe David printr-o putere
militarã, iar pe Solomon printr-o înþelepciune mai mare.
Satana s-a folosit de propriilor lor dorinþe egoiste ºi de singurãtate pentru a le face rãu.
Biblia este atât de preocupatã de pãcatul sexual, încât
Noul Testament foloseºte relatãri despre oameni care au avut
astfel de pãcate pentru a scoate în evidenþã cât de mare ºi
iertãtoare sunt harul ºi dragostea lui Dumnezeu. În Ioan 4:426, 39-42, Isus a întâlnit o femeie samariteanã adulterã. La
fântâna din Samaria, El i-a vorbit despre apa vie, apa mân"Este o veche bancã de bisericã. Pastorul nostru
tuirii. Aceastã femeie s-a întors în oraº, eliberatã de ruºine,
s-a gândit cã ne poate ajuta cu insomnia."
proclamând vestea bunã.

Dacã pastorii nu se vor educa pe ei înºiºi ºi

cultura le va educa adunãrile despre o
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Perspectiva biblicã asupra sexualitãþii învaþã cã sexul trebuie sã îºi gãseascã expresie în cadrul legãmântului sacru al
cãsãtoriei. Aceastã dragoste maritalã trebuie sã fie altruistã
ºi jertfitoare. Când ºtim ce fel de dragoste este necesarã pentru o cãsnicie fidelã, începem sã înþelegem totodatã cum ne
iubeºte Dumnezeu prin Cristos. Aceastã dragoste contrazice
complet mare parte din ceea ce cultura noastrã prezentã promoveazã—ºi anume cã sexul are o mare importantã într-o
cãsnicie ºi cã împlinirea sexualã este indicatorul sãnãtãþii
unei cãsnicii. Perspectiva biblicã, pe de altã parte, susþine cã
sexul nu este atât de important, deoarece el este doar expresia unei intimitãþi emoþionale ºi spirituale. Intimitatea se
bazeazã însã pe o atitudine cristicã unul faþã de altul.
Nu spun cã problemele sexuale dintr-o cãsnicie nu trebuie abordate folosind cele mai bune tratamente medicale ºi
clinice disponibile. Nu spun cã sexul este ceva rãu. Sexul
este o dorinþã biologicã naturalã care trebuie exprimatã
într-un mod frumos în cadrul cãsãtoriei. Ceea ce spun este cã
sexul nu constituie semnul final care atestã cã o cãsnicie este
bunã sau nu.
De când lucrez în domeniul dependenþei sexuale, am
înþeles tot mai clar cã numãrul actelor sexuale dintr-o cãsnicie nu este semnul unei sexualitãþi sãnãtoase. Frecvenþa
actelor sexuale are prea puþin de a face cu fericirea. Am
cunoscut sute de bãrbaþi care au avut relaþii sexuale cu sute
de femei în sute de feluri ºi care au ajuns într-o stare
deplorabilã. Cunosc totodatã bãrbaþi care nu au avut contacte sexuale dese cu soþiile lor deoarece aveau o legãturã
spiritualã cu ele.
Lupta
cu
ispitele sexuale
vine
dintr-un
douã treimi dintre bãrbaþii creºtini ºi 40 la sutã
egoism care alimenteazã pofta
sexualã. Aceastã
sau se luptã acum cu pornografia.
atitudine îºi poaCei care se ocupã de consilierea maritalã ºtiu cã o atitu- te avea rãdãcinile în niºte experienþe de viaþã dificile, ca
dine egoistã poate face rãu cãsniciei. Un soþ egoist foloseºte abandonul ºi neglijarea, caz în care persoana în cauzã nu a
adesea Efeseni 5 pentru a-ºi manipula sexual soþia. Învãþãtu- avut parte de dragoste ºi îngrijire. Aceste rãni duc la sinra lui Pavel din 1 Corinteni 7:4, "Nevasta nu este stãpânã pe gurãtate ºi mânie. Mânia alimenteazã natura rãzvrãtitã care
trupul ei, ci bãrbatul", a fost folositã de cãtre unii soþi pentru poate fi întâlnitã în acele pãcate sexuale. Antidotul împotria cere soþiei sã aibã relaþii sexuale cu el. Pavel nu învaþã va poftei sexuale este cãutarea unei asemãnãri tot mai mari
despre stãpânire ºi manipulare în ce priveºte respon- cu atitudinea de dãruire a lui Cristos. Urmãtoarele formule
vor ajuta la explicarea egoismului ºi altruismului sexual:
sabilitãþile sexuale, ci despre o atitudine altruistã.
Pentru ca o cãsnicie sã fie ca relaþia dintre Cristos ºi Egoismul sexual = dorinþã sexualã normalã + singurãtate +
bisericã, dragostea dintre soþ ºi soþie trebuie sã fie cea mai mânie
înaltã formã de dragoste. Ea trebuie sã fie o dragoste altru- Poftã = dorinþã sexualã normalã + egoism
istã ºi jertfitoare. În 1 Corinteni 13, Pavel descrie aceastã Infidelitate = dorinþã sexualã normalã + poftã
formã înaltã de dragoste: "Dragostea este îndelung rãbdã- Altruism = o viaþã de jertfã ºi slujire
toare, este plinã de bunãtate: dragostea nu pizmuieºte; Fidelitate = dorinþã sexualã normalã + altruism
dragostea nu se laudã, nu se umflã de mândrie, nu se poartã
necuviincios, nu cautã folosul sãu, nu se mânie, nu se CE AR TREBUI SÃ FACÃ PASTORII?
gândeºte la rãu" (versetele 4, 5). Aceasta este dragostea În dorinþa lor de a avea un impact asupra bisericii lor, pasdezinteresatã.
torii vor putea beneficia de pe urma dezvoltãrii unui model
În Ioan 8:1-11, Isus a intervenit de partea unei femei
adultere care era pe punctul de a fi omorâtã cu pietre. El a
spus acuzatorilor ei cã cel care nu are pãcat ar trebui sã
arunce primul cu pietre. Datoritã întâlnirii lor cu Cristos,
viaþa ambelor femei a fost schimbatã.
Povestea fiului risipitor este probabil cel mai extraordinar exemplu al harului lui Dumnezeu. Fiul risipitor era egoist însã ºi-a venit în fire pe când se afla într-un coteþ de porci,
dupã ce risipise banii tatãlui sãu în chefuri ºi cu femeile
desfrânate.
Biblia foloseºte adesea sexualitatea pentru a ne avertiza
cu privire la dorinþele noastre egocentrice. Nu e de mirare cã
imoralitatea sexualã este folositã ºi ca antonim pentru altruism. De exemplu, Efeseni 5:1-3, începe cu "Urmaþi, deci,
pilda lui Dumnezeu ca niºte copii prea iubiþi. Trãiþi în
dragoste, dupã cum ºi Cristos ne-a iubit, ºi S-a dat pe Sine
pentru noi "ca un prinos ºi ca o jertfã de bun miros" lui
Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurãþie sau lãcomia
de avere, nici sã nu fie pomenite între voi, aºa cum se cuvine
unor sfinþi." Trebuie sã murim faþã de dorinþele noastre egoiste pentru a fi curaþi din punct de vedere sexual.
La finalul capitolului 5 din Efeseni, Pavel se întoarce la
tema altruismului. Dupã ce îi îndeamnã pe soþi ºi soþii sã se
slujeascã reciproc, el descrie natura unitãþii din cãsãtorie
(versetul 31) ºi o comparã cu relaþia dintre Cristos ºi bisericã (versetul 32). Aceastã comparaþie reflectã clar învãþãtura
sa despre relaþia dintre soþi ºi soþii. Ei trebuie sã se supunã
unii altora ºi sã dea dovadã de altruism ºi sacrificiu. Acest
lucru este valabil atât pentru soþi cât ºi pentru soþie.

Conform unor sondaje efectuate de niºte organizaþii creºtine,
dintre pastorii evanghelici s-au luptat
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de sexualitate sãnãtoasã. Pastorii pot construi un model al
sexualitãþii sãnãtoase de pe un fundament biblic, dupã care
pot dezvolta principii bazate pe acest model. Urmãtorul mo-

comportament

emoþii

spirit

fizic

2. A te asigura cã personalul bisericii este rãspunzãtor ºi are
cu cine sã vorbeascã despre problemele lor.
3. A þine cursuri de instruire despre securitatea sexualã pentru a educa pe alþii despre cum sã trateze situaþiile
periculoase din punct de vedere sexual.
4. A pune filtre de internet pe toate calculatoarele bisericii.
5. A cunoaºte grupurile de suport pentru cei cu dependenþã
de imagini erotice din cadrul comunitãþii. Dacã nu sunt
astfel de grupuri, gândeºte-te sã începi unul în biserica
voastrã. Permite acestor grupuri sã foloseascã facilitãþile
bisericii.2

DIMENSIUNEA EMOÞIONALÃ
relaþii

del face o bunã distincþie între cele cinci dimensiuni ale
vieþii care joacã un rol important pentru sãnãtatea sexualã.1

DIMENSIUNEA SPIRITUALÃ
Fundamentul biblic al sexualitãþii sãnãtoase plaseazã dimensiunea spiritualã în centrul modelului de unde afecteazã
toate celelalte patru dimensiuni. Esenþa dimensiunii spirituale constã într-o relaþie personalã permanentã cu Isus
Cristos. Adevãrata predare implicã o atitudine de altruism.
Caracteristic acestui model este mai degrabã dãruirea decât
primirea. Pentru a dezvolta dimensiunea spiritualã a unei
sexualitãþi sãnãtoase în biserica ta:
1. Predicã ºi învaþã despre problemele sexuale dintr-o perspectivã biblicã. Alege întâmplãri biblice ºi adapteazã-le
culturii moderne. Explicã Efeseni 5 sau 1 Corinteni 7 ca
pe o discuþie a lui Pavel despre altruism.
2. Ajutã oamenii, în special tinerii, sã dezvolte viziunea unei
sexualitãþi sãnãtoase. Provoacã-i cu o imagine clarã ºi
pozitivã despre beneficiile monogamiei ºi a abstinenþei
premaritale.

DIMENSIUNEA COMPORTAMENTALÃ
Dimensiunea comportamentalã include rãspunderea necesarã pentru pãstrarea unei vieþi sexuale curate ºi sãnãtoase.
Bãrbaþii trebuie sã dea socotealã în faþa altor bãrbaþi, iar
femeile au nevoie de alte femei care sã le susþinã ºi sã le
încurajeze sã rãmânã credincioase ºi sã se dedice unei vieþi
de puritate. Acest lucru este benefic într-un mod aparte bãrbaþilor sau femeilor care au pãcãtuit sexual sau care sunt
într-o stare de dependenþã sexualã. Un bãrbat sau o femeie
are nevoie de sprijinul unui grup pentru a-ºi reveni din aceste provocãri. Dezvoltarea dimensiunii comportamentale
include:
1. A te gândi la politica bisericii tale în ce priveºte pãcatul
sexual. Ce trebuie sã facã oamenii pentru a fi reabilitaþi?
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Dimensiunea emoþionalã descrie sãnãtatea emoþionalã necesarã sãnãtãþii sexuale. De exemplu, experienþa unui abuz
sexual în copilãrie poate afecta în mod dramatic abilitatea
cuiva de a avea intimitate sexualã în cãsãtorie. Abandonul în
copilãrie poate duce la singurãtate ºi mânie, sentimente care
sunt factorii majori ce duc la pãcatul sexual. Acest model
încurajeazã vindecarea rãnilor din trecut. Gândeºte-te la
urmãtoarele:
1. Cunoaºte consilieri creºtini calificaþi din zona ta care pot
trata cazuri de traume sexuale.3
2. Condu întâlniri sau seminarii în biserica ta pe tema abuzului sexual ºi a graniþelor sexuale. Cartea lui Cloud ºi
Townsend, Boundaries [Graniþe], poate fi o unealtã utilã.
3. Predicã despre gãsirea unui sens în suferinþã. Matei 11:2830 ºi 2 Corinteni 1:3, 4 sunt niºte texte potrivite.

DIMENSIUNEA RELAÞIONALÃ
Dimensiunea relaþionalã învaþã cã bãrbaþii ºi femeile au
nevoie de comunitate cu alþi creºtini. Oamenii sunt rãniþi în
familii ºi în culturã, însã comunitãþile sãnãtoase pot aduce
vindecare celor care au fost rãniþi de relaþii nesãnãtoase.
Soþul ºi soþia trebuie sã aibã o relaþie spiritualã ºi
emoþionalã sãnãtoasã dacã vor sã aibã o relaþie sexualã sãnãtoasã. Când soþul ºi soþia sunt creºtini devotaþi, ei pot dezvolta atitudinea necesarã pentru o sexualitate sãnãtoasã. Cultura schimbã ordinea prioritãþilor în relaþii: mai întâi sexul,
apoi prietenia ºi în cele din urmã relaþia spiritualã (poate).
Gândeºte-te la urmãtoarele:
1. Are biserica ta o lucrare eficientã pentru cupluri? Multe
biserici au lucrãri pentru bãrbaþi ºi pentru femei, însã nu
au ºi o lucrare pentru cupluri. Adesea bãrbaþii nu ºtiu sau
nu dau atenþie la ceea ce fac femeile ºi viceversa.
2. Planificã un seminar pentru cupluri cu un atelier. Aflã
dacã existã cineva în zona ta care sã ofere terapie pentru
cupluri. Încurajeazã cuplurile sã se foloseascã de aceste
resurse.
3. Foloseºte-te ºi tu de resursele care contribuie la slujirea
comunitãþii. De exemplu, Rick Warren are o nouã iniþiativã, "Patruzeci de zile de comunitate".

relaþiei lor. Relaþia devine
dureroasã când intimitatea sexualã este dezamãgitoare sau
în cadrul
absentã. Frustrarea sexualã poate duce la cãutarea unei intimitãþi nesãnãtoase. Pornografia ºi
alte forme de pãcate sexuale sunt un înlocuitor al intimitãþii
sãnãtoase ºi nu implicã un mare efort pentru a întreþine o
relaþie. Excitarea sexualã fizicã poate fi o sursã minunatã de
dragoste ºi intimitate într-o relaþie monogamã sau poate
oprima bunul simþ al sistemului de valori al unei persoane.
Gândeºte-te la urmãtoarele:
1. Þine seminarii cu vorbitori ca Joyce ºi Cliff Penner.
2. Foloseºte-te de instruirea oferitã pastorilor în domeniul
terapiei sexuale elementare. Doug Rosenau ºi grupul sãu,
Sexual Wholeness, oferã o astfel de instruire.
3. Aflã cine sunt terapeuþii creºtini pe domeniul relaþiilor
sexuale din zona ta. Citeºte cãrþi ca sã ºtii la ce consilieri
sã faci trimiteri.
4. Corecteazã gândirea egoistã cu privire la frecvenþã ºi subordonare. Nimeni n-a suferit datoritã lipsei de contacte
sexuale. Este un abuz spiritual sã înveþi cã supunerea
sexualã este necesarã întotdeauna, în special când unul
dintre parteneri a supravieþuit unui abuz sexual.

Perspectiva biblicã asupra sexualitãþii învaþã
cã sexul trebuie sã îºi gãseascã expresie

legãmântului sacru al cãsãtoriei.
DIMENSIUNEA FIZICÃ
În cele din urmã, dimensiunea fizicã descrie funcþia sexualã
sãnãtoasã a unui cuplu cãsãtorit. Câteva aspecte ale acestei
dimensiuni trebuie clar definite. Aceastã dimensiune a beneficiat de cea mai mare atenþie din punct de vedere clinic ºi
medical în ultimii 50 de ani. Cercetãtori ca Masters ºi
Johnson au descris rãspunsul sexual uman în detaliu. În
comunitatea creºtinã, Joyce ºi Cliff Penner, soþ ºi soþie, precum ºi Doug Roseau au scris cãrþi care prezintã cercetarea în
domeniul sexual dintr-o perspectivã biblicã. Datoritã unor
specialiºti ca aceºtia avem astãzi mai multe terapii pentru
a-i ajuta pe cei cu disfuncþionalitãþi sexuale, cum ar fi probleme legate de frecvenþã, ejaculare prematurã, impotenþã ºi
lipsa dorinþei sexuale. Cu toate acestea, multe cupluri
creºtine nu sunt încã pe deplin conºtiente de adevãrul
fundamental cu privire la rãspunsul sexual uman.
Împreunã cu soþia mea am intervievat un cuplu care tocmai s-a întors de pe câmpul de misiune. Soþul mãrturisise cã
a frecventat niºte prostituate în timpul ºederii sale acolo.
Pãcatul sãu sexual ajunsese o dependenþã, iar el a fost nevoit
sã se supunã celor cu autoritate ºi sã dea socotealã. El trebuia
totodatã sã se smereascã ºi sã cearã soþiei sale iertare pentru
ca sã poatã fi restauratã cãsnicia lor. În timp ce am stat de
vorbã cu acel cuplu am descoperit cã în cei 23 de ani de cãsnicie, ei nu au putut avea niciodatã un contact sexual. I-am
trimis la clinica lui Joyce ºi Cliff Penner ºi pe mãsurã ce s-a
vindecat cãsnicia lor, s-a vindecat ºi viaþa lor sexualã.
Lucrarea mea în domeniul dependenþei de sex a scos în
evidenþã cã sexul nu ajunge niciodatã. Este un mit sã crezi cã
dacã am mai face sex de câteva ori (o sãptãmânã, o lunã, un
an), totul ar fi bine. Aceastã pãrere i-a determinat pe mulþi
oameni sã-ºi hãrþuiascã partenerul pentru a avea mai multe
contacte sexuale. Reacþiile chimice din creier se adapteazã la
ceea ce se pune în creier. Un alcoolic are nevoie de tot mai
mult alcool pentru a obþine acelaºi efect. Gândurile ºi acþiunile sexuale secretã anumite substanþe chimice puternice în
creier. Creierul ajusteazã aceste substanþe chimice aºa cum
face ºi în cazul alcoolului. De aceea, e nevoie de mai multe
gânduri sau activitãþi sexuale pentru a obþine acelaºi efect.
Aceasta înseamnã cã indiferent de frecvenþa activitãþii,
aceasta nu va fi suficientã de-a lungul timpului. Totuºi,
pornirile sexuale ale unei persoane pot fi satisfãcute întotdeauna dacã acea relaþie are ºi o dimensiune spiritualã. Acest
lucru duce la urmãtoarea concluzie: dorinþa sexualã
biologicã nu este niciodatã satisfãcutã biologic. Ea este
întotdeauna satisfãcutã spiritual.
Provocarea pentru multe cupluri este aceea de a trece
peste dificultatea lor de a discuta despre aspectul fizic al
www.liferomania.ro

CONCLUZII
Pastorii trebuie sã fie provocaþi sã discute despre sexualitatea sãnãtoasã dintr-o perspectivã biblicã, cristocentricã.
Lucrul acesta este important cu precãdere pentru liderii
tineri. Adolescenþii de astãzi se confruntã cu un atac sexual
fãrã precedent. Ei pretind rãspunsuri, iar conducerea bisericii trebuie sã fie pregãtitã sã le dea rãspunsurile potrivite.
Printr-un dialog deschis, cuplurile creºtine pot învãþa cum sã
se bucure unul de altul din punct de vedere sexual, aºa cum
a dorit ºi Dumnezeu. Creºtinii se pot ajuta totodatã ºi în
evitarea ispitelor lumii acesteia. Ð
Mark R. Laaser, Ph.D., Chanhassen, Minnesota,
slujeºte ca director al Institutului pentru Sexualitate
Sãnãtoasã a Asociaþiei Americane a Consilierilor
Creºtini (1-800-526-8673), ºi ca director executiv
al Faith and True Ministries [Credinþã ºi Adevãr].
NOTE
1. O descriere mai detaliatã a acestui model este disponibilã în
câteva din cãrþile mele, în principal în The Pronography Trap [Capcana
pornografiei] (Kansas City: Beacon Hill Press, 2002).
2. Puteþi verifica resursele pentru grupuri pe trei pagini web. A mea
este http://www.faithfulandtrueministries. O altã sursã bunã este
http://www.iprodigals.com. În cele din urmã, Life Ministries are informaþii despre cum sã începi grupuri Life Groups, care sunt grupuri
cristocentrice, pentru bisericã, pentru cei cu dependenþã de sex,
http://www.freedomeveryday.org.
3. Departamentul pentru Sexualitate Sãnãtoasã din cadrul
Asociaþiei Consilierilor Creºtini (AACC) are o bazã de referinþe cu toþi
consilierii din întreaga naþiune. Îi puteþi suna la 1-800-526-8673.
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STUDIU PE

CUVÂNT

Chemarea lui Dumnezeu (qârâ; kaleo)
D E S TA N L E Y H O RT O N
deea chemãrii lui Dumnezeu rãzbate de-a lungul întregii Biblii.
Când Dumnezeu l-a creat pe
Adam, primul lucru pe care l-a fãcut
Dumnezeu a fost sã-i dea de lucru
acestuia. El trebuia sã fie împreunã
lucrãtor cu Domnul, îngrijindu-se de
ceea ce crease Dumnezeu. Adam ºi
Eva trebuiau sã stãpâneascã împreunã asupra vieþii animale, sã lucreze
grãdina ºi sã se îngrijeascã de ea.
Aceasta le era chemarea.

I

CHEMAREA LUI DUMNEZEU PENTRU
ISRAEL
Cel mai adesea citim în Vechiul
Testament despre chemarea lui
Dumnezeu pentru Israel. "Ascultã-Mã, Iacove! ªi tu, Israele pe care
te-am chemat!" (Isaia 48:12). Chemarea lui Dumnezeu pentru Israel a
fost ca ei sã îndeplineascã misiunea
Sa (Isaia 48:15). Era chemarea de a fi
slujitorul lui Dumnezeu, de a pregãti

CHEMAREA PERSONALÃ A LUI
DUMNEZEU
Dumnezeu a chemat ºi indivizi. Când
întreaga lume s-a întors spre idolatrie,
El a chemat un om, pe Avraam, care
sã pregãteascã calea pentru binecuvântarea tuturor oamenilor de pe
pãmânt (Geneza 12:1-3; Isaia 51:2;
Evrei 11:8). El l-a chemat pe Moise
ca sã conducã ºi pe Aron ca sã fie
preot (Evrei 5:4). El a chemat pe
Samuel ºi pe profeþi. Uneori a fãcut
lucrul acesta printr-o viziune, ca în
cazul lui Isaia ºi Ieremia. În cazul lui
Ezechiel, Dumnezeu i-a vorbit direct
atunci când Duhul Sãu l-a ridicat pe
picioare ca sã-i poatã da Domnului
toatã atenþia (Ezechiel 2:1-3).
Uneori chemarea lui Dumnezeu
era ca un cuvânt puternic, ca în cazul
lui Amos, care nu s-a putut abþine sã
nu proroceascã, chiar dacã nu fusese
proroc sau fiul unui proroc (Amos
3:8; 7:14, 15). Adesea Biblia spune

Mereu ºi mereu Noul Testament accentueazã
faptul cã Dumnezeu cheamã toþi credincioºii.

calea pentru rãscumpãrare ºi binecuvântare (Isaia 41:9). În ciuda faptului
cã Dumnezeu continua sã-i cheme, ei
n-au ascultat, nu au rãspuns chemãrii, ci s-au abãtut spre alþi dumnezei
(Isaia 65:12; 66:4; Ieremia 7:13;
Osea 11:2). De aceea a adus
Dumnezeu judecata asupra lor ºi i-a
trimis în exil în Babilon (Ieremia
35.17). Totuºi, Dumnezeu i-a restaurat ºi a pregãtit calea pentru venirea
lui Isus.
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doar cã a venit la ei Cuvântul
Domnului.
O chemare neobiºnuitã a fost
chemarea lui Dumnezeu pentru Cir
de a restaura pe Israel. Dumnezeu l-a
chemat pe nume, chiar dacã nu-l
cunoºtea pe adevãratul Dumnezeu
înainte de a intra în Babilon (Isaia
45:4, 5; 41:2). Însemnãrile personale
ale lui Cir au fost descoperite de
arheologi. Acestea aratã cã el era un
politeist care a spus babilonienilor cã

dumnezeii lor îl aleseserã pe el ca
sã-i izbãveascã de sub stãpânirea
maleficã a lui Nabonidus ºi Belºaþar.
Dumnezeu i-a spus chiar unsul Sãu
(45:1). Dumnezeu a fost Cel care i-a
dat cu adevãrat victorii ºi a fãcut
posibil sã dea acel decret care sã
permitã evreilor sã se întoarcã la
Ierusalim. (Vezi comentariul meu pe
Isaia publicat prin Logion Press.)
Cel mai important este cã
Dumnezeu a prorocit chemarea Sa
pentru Mesia "în neprihãnire" pentru
a fi robul Sãu ºi pentru a fi un
"legãmânt al poporului, ca sã fii
Lumina neamurilor" (Isaia 42:6).
Isaia prezintã apoi cele mai importante prorocii despre Mesia, în
special în capitolele 53 ºi 61.
CHEMAREA LUI DUMNEZEU ÎN NOUL
TESTAMENT
Noul Testament atrage atenþia asupra
chemãrii lui Isus adresatã ucenicilor
de a-L urma (Matei 4:18-22). Apoi,
dintr-un grup mare de ucenici El
alege 12 apostoli (Luca 6:13). Acestora le-a dat "putere ºi stãpânire
peste toþi dracii, ºi sã vindece bolile"
(Luca 9:1). Cei doisprezece constituie un grup special care nu doar cã au
fost primii martori ai vieþii, învãþãturii ºi învierii lui Isus, ci vor ºi
"ºedea ºi pe douãsprezece scaune de
domnie, ºi veþi judeca pe cele
douãsprezece seminþii ale lui Israel"
(Matei 19:28; Luca 22:30). Isus nu
ªi-a limitat chemarea la cei doisprezece. El a mai chemat 72 cãrora le-a
dat aceeaºi putere ºi autoritate (Luca
10:1-20).
Pavel a fost ºi el chemat la o
lucrare specialã ca apostol "pus
deoparte ca sã vesteascã Evanghelia
lui Dumnezeu" (Romani 1:1), "prin
voia lui Dumnezeu" (1 Corinteni 1:1)
ºi "prin harul Sãu" (Galateni 1:15).

CHEMAREA LUI DUMNEZEU ASTÃZI
Prea adesea oamenii cred cã
chemarea lui Dumnezeu are de a face
doar cu o lucrare specialã. Însã
mereu ºi mereu Noul Testament
accentueazã faptul cã Dumnezeu
cheamã toþi credincioºii. El ne-a
chemat "din întuneric la lumina Sa
minunatã" (1 Petru 2.9); "chemaþi sã
fiþi ai lui Isus Hristos... chemaþi sã fiþi
sfinþi" (Romani 1:6, 7); "chemaþi

chemat prin slava ºi puterea Lui, prin
care El ne-a dat fãgãduinþele Lui
nespus de mari ºi scumpe, ca prin
ele sã vã faceþi pãrtaºi firii dumnezeieºti, dupã ce aþi fugit de stricãciunea, care este în lume prin pofte"
(2 Petru 1:3, 4). Aceasta este partea
lui Dumnezeu. Petru continuã spunându-ne care este partea noastrã:
"De aceea, daþi-vã ºi voi toate silinþele ca sã uniþi cu credinþa voastrã

Gândiþi-vã la aceasta. Dumnezeu ne-a
chemat ca sã moºtenim o binecuvântare
(1 Petru 3:9).

dupã planul Sãu" (Romani 8:28);
"pãrtãºia cu Fiul Sãu Isus Cristos,
Domnul nostru" (1 Corinteni 1:9);
"pacea lui Cristos [incluzând sãnãtate
ºi bunãstare spiritualã] la care aþi fost
chemaþi", a fost fãcutã posibilã prin
pacea lui Cristos care stãpâneºte în
inimile noastre (Coloseni 3:15;
1 Corinteni 7:15); "chemaþi la slobozenie", însã sã nu ne folosim libertatea pentru a trãi "pentru firea
pãmânteascã, ci slujiþi-vã unii altora
în dragoste" (Galateni 5:13); ºi astfel,
chemaþi "la sfinþenie" (1 Tesaloniceni
4:7; vezi 1 Petru 1.15). Având toate
aceste lucruri în minte, apostolul
Pavel "ca întemniþat al Domnului"
i-a îndemnat pe Efeseni (ºi pe noi
toþi) "sã vã purtaþi într-un chip
vrednic de chemarea pe care aþi
primit-o" (Efeseni 4:1). Noi nu
facem lucrul acesta prin puterea
noastrã. Însã prin puterea lui
Dumnezeu, El poate "sã împlineascã
în voi, cu putere, orice dorinþã de
bunãtate, ºi orice lucrare izvorâtã din
credinþã" (2 Tesaloniceni 1:11).
Pavel le-a reamintit credincioºilor
cã "ºtim cã toate lucrurile lucreazã
împreunã spre binele celor ce iubesc
pe Dumnezeu, ºi anume, spre
binele celor ce sunt chemaþi dupã
planul Sãu" (Romani 8:28). Petru o
formuleazã în felul urmãtor:
"Dumnezeiasca Lui putere ne-a
dãruit tot ce priveºte viaþa ºi evlavia,
prin cunoaºterea Celui ce ne-a
www.liferomania.ro

fapta; cu fapta, cunoºtinþa; cu
cunoºtinþa, înfrânarea; cu înfrânarea,
rãbdarea; cu rãbdarea, evlavia; cu
evlavia, dragostea de fraþi; cu dragostea de fraþi, iubirea de oameni.
Cãci, dacã aveþi din belºug aceste
lucruri în voi, ele nu vã vor lãsa sã
fiþi nici leneºi, nici neroditori în ce
priveºte deplina cunoºtinþã a
Domnului nostru Isus Cristos. De
aceea, fraþilor, cãutaþi cu atât mai
mult sã vã întãriþi chemarea ºi
alegerea voastrã; cãci, dacã faceþi
lucrul acesta, nu veþi aluneca niciodatã. În adevãr, în chipul acesta vi se
va da din belºug intrare în Împãrãþia
veºnicã a Domnului ºi Mântuitorului

nostru Isus Cristos." (2 Petru 1:5-8,
10, 119).
Gândiþi-vã la aceasta. Dumnezeu
ne-a chemat ca sã moºtenim o
binecuvântare (1 Petru 3:9). Ca
Dumnezeul oricãrui har, El ne-a
chemat "la slava Sa veºnicã, dupã ce
veþi suferi puþinã vreme, vã va
desãvârºi, vã va întãri, vã va da putere ºi vã va face neclintiþi" (1 Petru
5:1; cf. 2:20-25). Apoi putem ºi noi
face ceea ce i-a spus Pavel lui
Timotei: "Luptã-te lupta cea bunã a
credinþei; apucã viaþa veºnicã la care
ai fost chemat, ºi pentru care ai fãcut
aceea frumoasã mãrturisire înaintea
multor martori" (1 Timotei 6:12).
Asemeni lui Pavel ºi noi trebuie sã
"alerg[ãm] spre þintã, pentru premiul
chemãrii cereºti a lui Dumnezeu, în
Cristos Isus" (Filipeni 3:14).
Trebuie sã dãm cinste celor pe
care Dumnezeu i-a chemat la o lucrare specialã, ca sã fie niºte conducãtori slujitori. Ei însã trebuie sã
recunoascã cã fiecare credincios este
chemat sã slujeascã, pentru cã suntem "o seminþie aleasã, o preoþie
împãrãteascã, un neam sfânt, un
popor pe care Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui" (1 Petru 2:9). Ð
Stanley Horton, Th.D., este profesor
emerit al Seminarului Teologic Assemblies of God, ºi fost coordonator de
proiect pentru Pentecostal Textbook
Project, Springfield, Missouri.

"Elmo, ºi acuma te simþi de parcã trebuie sã te târãºti la
bisericã în fiecare duminicã?"
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PREDICAREA

RELEVANTÃ

ªase pârghii ale seriilor de
predici (partea a doua)
Care este diferenþa dintre o culegere de predici pe acelaºi subiect
ºi o serie puternicã de predici? Cum putem profita la
maximum de acele unice puncte tari?
D E
C R A I G B R I A N L A R S O N

ulþi pastori, dorind sã aibã
un impact mai mare, aleg
sã predice în serii de mesaje.
S-ar putea însã sã nu folosim
toatã forþa acestei metode. Când
înþelegem care este diferenþa
dintre o serie de predici ºi o singurã predicã, atunci putem
profita la maximum de punctele
tari ale unei astfel de serii.
Iatã ultimele trei diferenþe
împreunã cu sugestii referitoare
la folosirea lor.

M

misiune de douã sãptãmâni în
Haiti sau pentru a posti ºi a se
ruga pentru vecinii pierduþi, este
o altã problemã.
Seriile de mesaje ne ajutã sã
pregãtim oamenii mai temeinic
pentru un rãspuns semnificativ.
În prima predicã putem anunþa
angajamentul concret pe care îl
urmãrim în timpul acelei serii.
De exemplu, o bisericã urmeazã
sã þinã o serie de trei sãptãmâni
de mesaje despre isprãvnicie în

Când învãþ ceva sãptãmânã de sãptãmânã,
oamenii sunt mai predispuºi sã aplice acel
lucru în fiecare zi.

RÃSPUNS PLANIFICAT
Mulþi oameni nu vor rãspunde la
o chemare la acþiune din prima.
Un studiu a arãtat cã un creºtin
obiºnuit a auzit Evanghelia de
aproximativ ºapte ori înainte de
a-i rãspunde. A îndemna oamenii cã la finalul unei predici sã se
roage mai mult nu le cere prea
multã gândire, de aceea ei s-ar
putea sã rãspundã din prima. A
le cere însã sã se înscrie pentru o
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fiecare an, aºa cã pastorul cere
de la început fiecãrui membru sã
dea un procent din venitul sãu
bisericii, iar celor care dau deja,
sã creascã acel procent.
Dupã ce anunþãm rãspunsul
dorit, putem începe sã punem
fundaþia ºi sã facem apel la acþiune la momentul potrivit.
Pe de altã parte, dacã avem
senzaþia cã declararea aplicaþiei
de la început s-ar putea sã-i
sperie pe unii ºi sã nu mai vinã

sã asculte celelalte mesaje. În
acest caz, putem pregãti terenul,
iar spre finalul seriei sã inserãm
rãspunsul la care dorim sã se
gândeascã ascultãtorii noºtri în
sãptãmânile care au mai rãmas.
Pentru a profita de aceste rãspunsuri semnificative pe care o
serie de mesaje le face posibile:
a. cere oamenilor un rãspuns
nefamiliar.
b. cheamã la ceva specific,
concret ºi suficient de mare.
Provoacã oamenii. Dacã subiectul este familiar, cum ar fi citirea
Biblie, provoacã ascultãtorii sã
se alãture unui program de citire
cu biserica, care îºi propune sã
acopere atâtea capitole pe zi,
care aratã progresul, foloseºte
un sistem prietenos ºi aºa mai
departe. O serie de mesaje
implicã faptul cã subiectul este
important, de aceea un rãspuns
vag ºi minim este un anticlimax
care poate trivializa ceea ce a
fost înainte.
c. planificã aplicaþia la fel de
temeinic ca restul conþinutului.
Aranjeazã conþinutul având
rãspunsul dorit în minte. Decide
înainte de a începe seria de
mesaje care este rãspunsul pe
care îl vei prezenta în fiecare
predicã.

REPETIÞIA
Cinci sãptãmâni am predicat
despre umblarea în Duhul ºi am
avut un obiectiv principal: sã
ajut oamenii sã dea mai mare
atenþie Duhului Sfânt în fiecare
zi. O singurã predicã ar fi încurajat câþiva oameni sã încerce
acel lucru în sãptãmâna urmãtoare, însã majoritatea ºi-ar fi

fiecare zi, ceea ce duce la formarea unor obiceiuri care vor
rãmâne ºi dupã terminarea seriei
de mesaje. Repetiþia este una
dintre uneltele cele mai importante din trusa seriilor de
mesaje.
Pentru a folosi cel mai eficient repetiþia:
a. vizualizeazã aplicaþia prin-

Pentru a folosi la maximum puterea acoperirii
mai mari, þine fiecare mesaj ca ºi cum acela ar
fi singurul din întreaga serie pe care unii dintre
participanþi îl vor auzi.

schimbat obiectivul datoritã
aplicaþiei diferite fãcutã de predica urmãtoare, de subiectul
urmãtorului program creºtin
radio, de lectura devoþionalã sau
datoritã presiunilor vieþii.
În aceastã serie mi-am repetat
obiectivele în fiecare sãptãmânã,
iar pe mãsurã ce seria de mesaje
progresa, am observat puterea
repetiþiei de-a lungul timpului.
Unii nu au dat atenþie provocãrii
în prima duminicã, însã i-au dat
atenþia în a doua. Pe baza discuþiilor, am descoperit cã cei ce
au încercat sã dea atenþie
Duhului Sfânt au crescut în concentrare ºi au învãþat din
experienþã. Unii ºi-au fãcut noi
obiceiuri în ce priveºte gândurile
lor, deoarece timp de 35 de zile
s-au gândit mereu ºi mereu la
Duhul.
Scriitorul Stephen Covey
spune: "Pentru a forma un obicei
bun e nevoie de 21 de zile." Un
alt autor spunea: "Schimbarea
pozitivã care dureazã are de obicei nevoie de 30 pânã la 90 de
zile."
Când învãþ ceva sãptãmânã
de sãptãmânã, oamenii sunt mai
predispuºi sã aplice acel lucru în
www.liferomania.ro

cipalã folosind o imagine, o ilustraþie sau o lecþie cu obiect la
care sã faci referire de-a lungul
seriei de mesaje.
În seria mea de mesaje despre
umblarea în Duhul, i-am cerut
unui om sã se plimbe prin salã
împreunã cu mine de douã ori. O
datã, în timp ce ne plimbam mã
uitam în altã parte, motiv pentru
care nu pãºeam în acelaºi ritm.
A doua oarã, i-am urmãrit paºii
ºi am mers în cadenþã cu el.
Ideea mea era cã pentru a umbla
în cadenþã cu Duhul trebuie sã îi
dau atenþia cuvenitã. Am folosit
acea lecþie cu obiect la douã din
predicile mele. Pe mãsurã ce
înainta seria de mesaje întrebam
ascultãtorii: "Vã aduceþi aminte
când m-am plimbat prin bisericã
împreunã cu Sam? Care era
ideea?" Oamenii rãspundeau
imediat.
b. scrie niºte afirmaþii captivante, uºor de memorat care sã
rezume aplicaþia principalã a
întregii serii.
c. pregãteºte-te suficient
înainte de a începe seria pentru a
ºti ce idee ºi ce aplicaþie vor
ocupa locul central.

ACOPERIRE MAI MARE
Marea frustrare a predicilor singulare este cã în fiecare
duminicã între 25 ºi 50 la sutã
din membrii bisericii lipsesc.
Þinem o predicã ce trebuie sã fie
auzitã de fiecare, însã nu toþi—
în special cei care au nevoie de
ea cel mai mult—sunt prezenþi.
Seriile de mesaje ne asigurã cã
un procentaj mai mare din bisericã aude tema seriei.
Într-o serie de mesaje pe
cartea Galateni, ideea principalã
era cã faptele oamenilor ºi
codurile morale nu pot sã ne
facã acceptabili înaintea lui
Dumnezeu; acest lucru se întâmplã doar prin credinþa în Cristos.
Am fãcut aceastã afirmaþie în
forme diferite aproape în fiecare
predicã. Dupã câteva luni de
predici din Galateni, chiar ºi
participanþii ocazionali au prin
ideea.
Pentru a folosi la maximum
puterea acoperirii mai mari, þine
fiecare mesaj ca ºi cum acela ar
fi singurul din întreaga serie pe
care unii dintre participanþi îl
vor auzi. Gãseºte modalitãþi de a
prezenta ideea cheie a seriei în
fiecare mesaj.
O serie puternicã de mesaje
este mai mult decât patru predici
cu aceeaºi temã ºi mai mult
decât suma pãrþilor ei. O serie
puternicã de mesaje este o
echipã de predici care lucreazã
împreunã. Profitã de sinergia
seriilor ºi vei creºte puterea
mesajelor. Ð
Craig Brian Larson este redactor
al secþiunii internaþionale de resurse
pentru predici de la revista
Christianity Today—
PreachingToday.com ºi Preaching
Today audio—precum ºi pastor al bisericii Lake Shore Church (Assemblies
of God) din Chicago. El este coautor
al cãrþii Preaching that Connects
(Zondervan, 1994).
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MATERIALE OPÞIONALE PENTRU EDUCAÞIA CREªTINÃ

CE SUNT MATERIALELE OPÞIONALE PENTRU EDUCAÞIA CREºTINÃ?
Materialele Opþionale pentru educaþia creºtinã sunt o serie de lecþii pentru o perioadã de cinci
ani, lecþii create ca sã te ajute sã duci Vestea bunã a lui Isus Hristos la copiii din întreaga lume.
Fiecare an din aceastã serie constã din 20 de lecþii din Vechiul Testament, 20 de lecþii din Noul
Testament ºi 8 lecþii pentru zile speciale (Crãciun, Paºte, Rusalii, Ziua mamei, Ziua aprecierii pastorului, Ziua Independenþei, Ziua Muncii ºi Ziua Mulþumirii). În total sunt 99 de pagini (acestea includ
coperta, introducerea ºi conþinutul). Dacã se adaugã materialul de colorat se ajunge la un total de 146
de pagini (materialul color este disponibil pe CD). În prezent, acest material este disponibil pe un singur CD, care conþine ºi fiºierele PDF ale materialului, precum ºi instrucþiuni. Poþi reproduce CD-ul ºi
poþi tipãri oricâte exemplare doreºti, fãrã sã fie nevoie de vreo permisiune suplimentarã.

CUM POT FOLOSI MATERIALELE OPÞIONALE PENTRU EDUCAÞIA CREºTINÃ?
Când începi un proiect nou îþi sugerãm sã cumperi un manual model, care cuprinde: materialul introductiv, cele 48 de lecþii ºi grafica asociatã în cele douã versiuni, ºi anume, grafica alb-negru ºi
grafica tip carte de colorat. Acest manual model va permite utilizatorilor tãi potenþiali sã vadã versiunea originalã. Editura Life va continua sã deþinã drepturile de autor ale materialului tradus, însã tu
eºti liber sã faci oricâte exemplare doreºti.

CARE ESTE PREÞUL MATERIALELOR OPÞIONALE PENTRU EDUCAÞIA CREºTINÃ?
Preþul unui exemplar tipãrit (doar versiunea alb-negru) ºi CD-ul este de 49.90 lei.
Dacã ai întrebãri specifice sau tehnice te rugãm sã ne contactezi.
NOTÃ: Editura Life Publishers îºi rezervã dreptul de a modifica aceste preþuri fãrã o notificare prealabilã.
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CODUL RELAÞIILOR
de Darin Hufford & Brian Hufford
„Codul relaþiilor“ este cel dintâi manual scris pentru cei necãsãtoriþi ºi
pentru cuplurile maritale deopotrivã. Aceastã carte oferã noi revelaþii celor care
se pregãtesc pentru cãsãtorie ºi celor care deja au pãºit în viaþa de cãsnicie. Celui
necãsãtorit îi contureazã un obiectiv de realizat, îi asigurã un ghid în dezvoltarea
personalã ºi îi traseazã o hartã de urmat în formarea unui caracter evlavios.
Pentru cuplurile cãsãtorite este scânteia de viaþã care le va înflãcãra relaþia. Aveþi
în mânã o carte maturã, instigatoare intelectual, care a provocat generaþia contemporanã sã reconsidere conceptele despre relaþionare ale secolului al XX-lea.
Fiecare capitol în parte contribuie marcant cu o serie de revelaþii unice ºi iluminatoare. Aceastã carte este cu adevãrat cea dintâi de acest gen. Nu trebuie sã
lipseascã din biblioteca unui credincios.
Din experienþa personalã, dupã ani de activitate în consiliere ºi slujire,
Darin Hufford spulberã reziduurile gândirii seculare ºi descoperã amprenta lui
Dumnezeu aºa cum o regãsim în relaþiile umane. Aceastã carte e un cufãr cu
giuvaere ce va aduce negreºit o revigorare în relaþiile adulþilor de orice vârstã.
217 pag., 13.5X20.5 cm, 19.62 lei

MERGEÞI ºI FACEÞI UCENICI

de Roger S. Greenway

O introducere la misiunea creºtinã
Isus a spus „Mergeþi ºi faceþi ucenici.“ Cuvântul folosit pentru traducerea
verbului „mergeþi“ din limba greacã apare într-o forma care exprimã cea mai mare
urgenþã. Cu alte cuvinte, Isus le-a spus: „Mergeþi imediat! Nu mai staþi pe gânduri!
Multiplicaþi-vã pânã când Mã vor cunoaºte ºi Mã vor urma oameni din toate naþiunile, rasele, triburile ºi limbile.“
„Mergeþi ºi faceþi ucenici“ este o carte despre misiuni scrisã pe înþelesul
tuturor. Destinatã cititorilor care doresc o carte despre misiuni, scrisã într-un limbaj
accesibil, ea va facilita cititorului o mai bunã înþelegere a misiunilor ºi va încuraja
împlinirea poruncii misionare a lui Cristos atât la nivel personal cât ºi la nivel congregaþional. … Este folositoare, în mod special, în grupurile de studiu biblic pentru
adulþii din bisericã, persoanelor care se pregãtesc pentru misiuni de scurtã duratã,
cât ºi ca un curs introductiv la nivel de colegiu. Organizarea excelentã, buna
selecþie a citatelor, întrebãrile recapitulative ºi cele destinate discuþiei fac din carte
un volum ideal studiului în grup.
Roger Greenway, profesor de Misiologie mondialã la Calvin Theological
Seminary si misionar practicant, savant, administrator face un serviciu preþios
bisericii creºtine dãruindu-ne aceasta carte.
190 pag., 14 X 21 cm, 16,35 lei

SUNAÞI DIN TRÂMBIÞÃ

de David Wilkerson

În aceastã carte captivantã, autorul David Wilkerson ne cheamã printr-un
mesaj plin de putere ºi compasiune sã ne examinãm într-un mod cât se poate de
sincer viaþa ºi naþiunea – de dragul bisericii, al þãrii noastre ºi al lumii. Asemenea
trâmbiþei care îi avertiza pe oamenii din vremurile antice de apropierea pericolelor
ºi a armatelor duºmane, el ne atrage atenþia asupra pãcatelor subtile ºi asupra
compromisurilor naþiunii noastre, care pot atrage judecata grabnicã a lui
Dumnezeu. Însã autorul ne aduce ºi un mesaj de mângâiere ºi încurajare – o
chemare de-a ne întoarce la Dumnezeu cu toatã inima noastrã ºi de-a împlini
scopurile lui Dumnezeu pentru noi ca ºi copiii Sãi preaiubiþi. Totuºi trebuie sã
acþionãm acum, înainte ca naþiunea noastrã sã ajungã sã experimenteze judecata
lui Dumnezeu.
Ascultã sunetul de avertizare al trâmbiþei, pune-þi la inimã Cuvântul lui
Dumnezeu ºi întoarce-te la dragostea dintâi cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu,
cu toatã mintea ºi cu toatã puterea ta. Familiile noastre, bisericile noastre, þara
noastrã ºi chiar vieþile noastre spirituale depind de aceastã întoarcere.
220 pag., 13.5 X 20.5 cm, 18.53 lei
www.liferomania.ro
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