Slujitorii fãcãtori de corturi
Realizarea mandatului de evanghelizare a lumii necesitã o mare armatã de fãcãtori de corturi.
Acest adevãr în nici un caz nu ar trebui sã diminueze învãþãtura biblicã privitoare la sprijinul
liderilor creºtini. Apostolul Pavel afirmã douã lucruri:
1. Pastorul are dreptul sã fie plãtit pentru lucrarea lui.
Potrivit rânduielii divine, el trebuie sã primeascã din bunurile materiale ale celor cãrora le
slujeºte. Nu este nimic rãu în asta. El are acest drept. Biserica are nevoie de o slujire completã ºi
e datoare sã o sprijine atât cât poate.
2. Pastorul trebuie sã fie gata sã se autoîntreþinã.
Pavel a ales sã nu se foloseascã de dreptul sãu la sprijin financiar pentru a putea sluji mai bine
Domnului sãu în plantarea de biserici. În primul secol a fost nevoie de astfel de lucrãtori fãcãtori
de corturi. Ei au jucat un rol important în întreaga istorie misionarã de atunci încoace.
Donald McGavran a conceput o listã cu 5 clase de lucrãtori care sunt absolut necesare pentru o bisericã în dezvoltare:
1. Lucrãtori neplãtiþi care slujesc comunitãþi existente. Aceºtia sunt învãþãtorii de ºcoalã duminicalã, dirijorii de cor, muzicienii, diaconii, uºierii etc. care slujesc fãrã a fi plãtiþi de bisericã.
2. Lucrãtori neplãtiþi care se implicã în evanghelizare în afara bisericii. Aceºtia sunt credincioºi ce
îºi dedicã timpul pentru a mãrturisi Evanghelia în diferite locuri, în afara bisericii.
3. Pastori neplãtiþi sau plãtiþi parþial de adunãri mici. Aceºti pastori sunt nevoiþi sã lucreze
pentru a se întreþine pe ei ºi familiile lor în timp ce lucreazã la plantarea ºi zidirea bisericilor
respective.
4. Pastori cu normã întreagã plãtiþi de biserici mai mari. Scopul fiecãrei biserici locale ar trebui
sã fie sã creascã pânã când este în stare sã plãteascã un pastor cu normã întreagã. Aceºti lucrãtori, de bunã seamã, au oportunitãþi mult mai mari de a-ºi dezvolta lucrarea spiritualã.
5. Lideri ai grupurilor de biserici. Aceºtia sunt lideri executivi ai denominaþiunilor care, în general, sunt plãtiþi de bisericile pentru care lucreazã.
McGavran spune cã: TNici o bisericã nu poate fi ziditã, nu poate creºte aºa cum ar trebui, fãrã
sã aibã un mare numãr de lucrãtori din primele douã clase. În multe locuri, motivul lipsei de
creºtere sau al slabei creºteri, este faptul cã lucrãtorii sunt fie pastori titulari ai bisericii, fie pastori
coordonatori plãtiþi cu normã întreagã^.
Dacã vrem sã ducem la îndeplinire lucrarea la care ne-a chemat Domnul, de plantare de biserici în lume, trebuie sã dezvoltãm o lucrare în mare mãsurã bazatã pe slujire conjugatã cu Tfacerea de corturi^. Acest concept trebuie îmbrãþiºat deopotrivã de misionari ºi de pastorii naþionali.
În generaþia noastrã existã douã motive pentru care acest lucru este extrem de important. În
primul rând, sunt locuri în care misionarii nu pot intra niciodatã. Þãrile controlate de comuniºti
ºi musulmani sunt exemple de prima mânã. Misionarilor nu li se acordã vizã de intrare în cele
mai multe din aceste naþiuni. Prin urmare, misionarii care se duc în aceste locuri vor trebui sã fie
fãcãtori de corturi. Cei mai mulþi misionari sunt obiºnuiþi numai cu predicarea Evangheliei. În
prezent, cei mai mulþi misionari nu ar prea accepta sã se autoîntreþinã.
Aºadar, pe lângã misionarii care pot fi convinºi de Domnul sã accepte lucrarea în paralel cu
facerea de corturi, avem datoria sã recrutãm o armatã de lucrãtori care sã se echipeze pentru
acest rol dublu. Ei trebuie instruiþi pentru lucrarea misionarã, dar, în acelaºi timp, ei trebuie sã se
pregãteascã sã aibã ºi o slujbã ca sursã de venit, urmând exemplele unor giganþi ca apostolul
Pavel sau William Carey.
Dacã acest lucru este adevãrat, Dumnezeu trebuie sã ne dea mai multã flexibilitate în
înþelegerea echipãrii pentru lucrare. Trebuie sã-i încurajãm pe cei ce se instruiesc sã accepte o
astfel de lucrare. De asemenea, trebuie sã fim pregãtiþi sã oferim instruire misionarilor în meserii
sau activitãþi pentru misionarii voluntari.
Fie ca Domnul sã ne dea cãlãuzire, fie ca lucrarea creativã, inovativã a Duhului Sfânt sã fie la
lucru în noi, astfel încât El sã poatã crea structuri noi, eficiente pentru echiparea ºi încurajarea
fãcãtorilor de corturi. Avem nevoie de aceastã creativitate divinã în instruirea atât a misionarilor
cât ºi a pastorilor indigeni.
B. E. Underwood, acest pasaj a fost preluat din cartea sa,
16 principii nou testamentare pentru evanghelizarea lumii

Num[rul 14

ESURSE SPIRITUALE
IA RNA 2005

5

ã echipãm laicii pentru lucrare

Dr. Howard L.
Young

Principii nou testamentare pentru
predicarea contemporanã . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Barry J. Mequiar

Lasã poporul Meu sã creascã . . . . . . . . . . . . . . 2

Rick Warren

Sã transformãm ascultãtorii
în luptãtori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Predicarea din primul secol a fost eficientã datoritã
puterii Duhului Sfânt. Predicarea lui Pavel în Corint
este un exemplu a modului în care Duhul Sfânt îl ajutã
pe cel ce comunicã Evanghelia pentru a birui
slãbiciunea personalã ºi barierele culturale.

Cum de unele biserici se bucurã de o creºtere explozivã
în timp ce altele nu? Diferenþa definitorie pare cã
se petrece atunci când laicii sunt schimbaþi din
simpli ascultãtori în luptãtori - în afara zidurilor bisericii.

Nu este destul doar sã speri ºi sã visezi cã oamenii
se vor implica. Bisericile voastre au nevoie de o
strategie internaþionalã ca sã-i conducã pe oameni
la un angajament adânc ºi o slujire bunã pentru Cristos.

Anthony D. Palma

Plini de Duh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sharon Ellard

De ce este importantã ªcoala duminicalã
pentru bisericã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Partea I. Hermeneutica, promisiuni vechi testamentare
ºi terminologie.

Viziunea ªcolii duminicale trebuie sã fie în concordanþã
cu viziunea generalã a bisericii.

De asemenea, înãuntru
Dr. Richard Dobbins

Sentimentele ascunse ale inimii . . . . . . . . . . . . 18

Donald R. Spradling

Rugãciunea schimbã orice lucru . . . . . . . . . . . 22

Dr. Richard Dobbins

Rezolvarea conflictelor din bisericã
în mod creativ (Partea II) . . . . . . . . . . . . . . . . 26

O COLECÞIE DE ARTICOLE PENTRU LUCRÃTORII CREªTINI DIN ROMÂNIA

Editorial
P

S t ã p â n u l a d a t t a l a n þ i : fi e c ã ru i a
dupã puterea lui (Matei 25:15)

ilda talanþilor aºa cum este relatatã în Matei
25:14-30 a fost rostitã de Domnul Isus în
Predica de pe Muntele Mãslinilor, în contextul discuþiei pe care El o are cu ucenicii despre revenirea Sa
în slavã. În aceastã cuvântare El rosteºte douã pilde:
prima, Pilda celor douãsprezece fecioare (Matei 25:1-3)
ºi cea de-a doua, Pilda Talanþilor.
Dacã în prima accentul este pus pe veghere în
relaþia personalã cu Dumnezeu, în cea de-a doua
accentul este pus pe slujirea plinã de devotament
pentru Stãpân.
Înþelegem din aceastã pildã câteva adevãruri fundamentale despre slujire:
1. În primul rând talanþii sunt de drept ai
Stãpânului. Încercând o definiþie simplã a ceea ce
reprezintã talanþii în aceastã pildã am putea spune
cã ei sunt darurile, resursele, abilitãþile pe care
Dumnezeu ni le-a pus la dispoziþie, ca sã-L slujim pe
El. Trebuie sã fim de acord cã nici una din valorile
materiale sau spirituale de care dispunem nu ne
aparþin de drept, toate sunt ale Lui.
2. Fiecare slujitor a primit spre administrare un
numãr de talanþi potrivit cu puterea lui. E adevãrat,
nu toþi au primit un numãr egal de talanþi, dar trebuie fãcutã aici o observaþie: nici un rob nu a rãmas
pe dinafarã. Fiecare a primit mãcar un talant.
3. ªi câºtigul realizat cu ajutorul talanþilor este de
drept al Stãpânului. Ni-l putem imagina de exemplu
pe robul care a câºtigat încã cinci talanþi, folosindu-i pe cei cinci primiþi, venind în faþa Stãpânului
ºi spunând: "Stãpâne, iatã aici sunt cei cinci talanþi
ai tãi, iar aici cei pe care i-am câºtigat ºi pe care îþi
sugerez sã-i împãrþim jumãtate-jumãtate."
Nu! Câºtigul este în întregime al Stãpânului.

4. A nu lucra cu talanþii încredinþaþi înseamnã
delapidare pentru Stãpân ºi pagubã pentru averea
Lui. Nu existã nici o scuzã care sã justifice neslujirea. În contextul tematicii acestui numãr de revistã vreau sã vã aduc aminte cã în biserica actualã se
vorbeºte tot mai mult de acea proporþie 20/80, potrivit cãreia se spune cã 20% din membrii bisericilor
sãvârºesc 80% din slujire ºi invers. Este interesant cã
în pilda rostitã de Domnul Isus cel care a primit
doar un talant a ales sã nu lucreze cu el. Cred cã tocmai aici este marea problemã în bisericile noastre;
cei cu mai puþini "talanþi" aleg sã nu facã nimic.
5. Nu în ultimul rând trebuie spus cã existã o rãsplãtire a slujitorilor. În pildã, în versetul 19, se
spune cã aceasta va avea loc dupã întoarcerea
Stãpânului, dar faptul cã robului cu 10 talanþi nu i
s-au luat talanþii, ci încã i s-a mai dat unul ne lasã
sã înþelegem cã ne putem bucura de bucuria
Stãpânului ºi aici. De fapt ce recompensã poate fi
mai mare decât aceea de a ºti cã poþi lucra pentru
Stãpân având la dispoziþie ºi mai mulþi talanþi.
Partea tristã este cã pentru robul viclean ºi leneº
sentinþa a fost extrem de severã: afarã - acolo va fi
plânsul ºi scrâºnirea dinþilor.
Se cer câteva concluzii:
- Bisericile noastre sunt pline de purtãtori de
talanþi. Este de datoria noastrã sã-i încurajãm pe
credincioºi sã-ºi descopere propriii talanþi ºi apoi
sã-i punã în lucru, pentru ca atunci când va veni
Stãpânul sã poatã spune în dreptul fiecãruia dintre
noi: "Bine rob bun ºi credincios, ai fost credincios în
puþine lucruri te voi pune peste multe lucruri, intrã
în bucuria Stãpânului tãu." I
Pastor Ioan Bogdan
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De Howard L.
Young

Predicarea din
Biserica primarã
reprezintã modelul
suprem al
eficienþei cu care
Isus a împlinit
aceastã prorocie.

redicarea din Biserica primarã
reprezintã modelul suprem al eficienþei cu care Isus a împlinit
aceastã prorocie. Este ºocant de evident
rolul pe care l-a avut predicarea plinã
de Duh a Bisericii în câºtigarea unei poziþii puternice în mediul ei antagonist.
Activitatea iniþialã a Bisericii din
ziua de Rusalii a fost predicarea (Fapte
2:14-41). Predicarea avea sã fie mijlocul
de provocare a oamenilor de a-L întâlni
pe Cristosul cel înviat prin credinþã
(Romani 10:12-17).
Predicarea apostolilor de la început
era o comunicare a adevãrului nou ºi
relevant. Holland observã cã Predica
lui Petru din ziua de Rusalii avea o
nouã dimensiune. Biserica creºtinã s-a
nãscut în acea zi, iar Isus a început sã-ªi
þinã promisiunea de a fi cu ucenicii în
Duh ºi putere, oriunde ar fi comunicat
ei Cuvântul Sãu.1 Viaþa spiritualã ºi
exuberanþa care a marcat predicarea
plinã de Duh a provocat mii de oameni
sã rãspundã la lucrarea Bisericii (Fapte
2:40-41).
Vitalitatea ºi puterea predicãrii din
secolul întâi nu au oprit împotrivirea
celorlalþi faþã de Evanghelie. De fapt,
natura agresivã a predicãrii i-a adus
uneori pe ucenici în conflict cu religiile
din acea vreme. Predicarea adevãrurilor
creºtinismului era adesea consideratã
drept o intruziune în structura socialã
ºi religioasã a vieþii din primul secol.
Când ucenicii au fost târâþi înaintea
bãtrânilor din Ierusalim datoritã
predicãrii lor, acuzaþia era: ªi voi iatã
cã aþi umplut Ierusalimul cu învãþãtura
voastrã, ºi cãutaþi sã aruncaþi asupra
noastrã sângele acelui om (Fapte 5:28).
Cuvântul grecesc pentru cãutaþi
înseamnã atât un loc, cât ºi o hotãrâre
de a face pe cineva sã dea socotealã în
faþa unei curþi de judecatã omeneºti
pentru atitudinea faþã de Fiul lui
Dumnezeu. Ucenicii au negat aceastã
acuzaþie (Fapte 5:29-32).

Hãrþuirea constantã nu a deviat predicarea Bisericii primare (Fapte 4:21;
5:17-20). Motivaþi de un sentiment al
trimiterii divine ºi de natura uimitoare a
Evangheliei, predicatorii primului secol
nu s-au abãtut de la aceastã responsabilitate (Fapte 5:42). Predicarea ºi
învãþarea persuasivã a Evangheliei, chiar
ºi în mijlocul unor circumstanþe dificile,
a fost activitatea principalã a predicatorilor din primul secol (Fapte 6).
Predicarea puternicã a constituit
vârful de lance a expansiunii Bisericii
din primul secol. Cetãþi întregi au fost
îndreptate spre Dumnezeu când apostolii au predicat Evanghelia ºi au confirmat-o prin semne ºi minuni (Fapte
8:4-8; 9:32-35; 13:44). Cu toate cã
persecuþia s-a amplificat, aceste eforturi
de predicare au fost însoþite aproape
întotdeauna de un numãr mare de noi
convertiþi. Ca o sãgeatã ce a þâºnit din
arc, adevãrul Evangheliei îºi atingea
þinta din inimile oamenilor legaþi de
religiile pãgâne, intelectualism sau
orbire din punct de vedere spiritual.

Este ºocant de evident rolul pe care l-a
avut predicarea plinã de Duh a Bisericii
în câºtigarea unei poziþii puternice
în mediul ei antagonist.
Ce au avut primii predicatori de au
atras mulþimi de oameni? Ce i-a fãcut
în stare sã comunice cu autoritate ºi
putere? Ce i-a împuternicit sã comunice convingãtor, depãºind barierele
culturale ºi intelectuale, pentru a duce
Evanghelia atât grecilor, care cãutau
înþelepciune, cât ºi barbarilor?
Înþelegerea predicãrii din Noul
Testament va ajuta orice predicator
contemporan în pregãtirea ºi expunerea
predicilor în aºa fel încât sã determine

[Continuare în pagina 5]
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Cum de unele biserici se bucurã de o creºtere explozivã
în timp ce altele nu? Diferenþa definitorie pare cã se petrece
atunci când laicii sunt schimbaþi din simpli ascultãtori în
luptãtori - în afara zidurilor bisericii.
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astorii în general sunt
tentaþi sã evalueze starea
spiritualã a oamenilor
pe baza a ceea ce ei
observã în cadrul bisericii. Serviciile pline de
viaþã, înghesuiala de pe
bãnci, mulþimea predicatorilor ºi bugetul mare
sunt considerate elemente concludente cã Dumnezeu este gata sã facã
lucruri mãreþe în inimile oamenilor.
Dar este acest fel de evaluare decisiv?
Cum se explicã faptul cã în timp
ce noi avem o închinare energicã
duminica dimineaþa, încã multe din
bisericile noastre sunt aproape goale
duminica seara? Aceastã situaþie trebuie acceptatã ca fiind un efect
secundar al societãþii noastre, care
trãieºte în ritm alert, sau este un
simptom al unei probleme mai
cuprinzãtoare?
De ce unele biserici din interiorul
ºi din afara Statelor Unite se bucurã
de o creºtere explozivã în timp ce altele nu? Diferenþa definitorie se pare
cã are loc atunci când laicii sunt
schimbaþi din simpli ascultãtori în
luptãtori în afara zidurilor bisericii.
SLUJIREA PORUNCÃ
SAU OPÞIUNE?
Împreunã cu
m a i
mult de
jumãtate din
membrii Assemblies of
God din lumea întreagã, care trãiesc
acum între graniþele Braziliei, biserica din aceastã þarã prezintã un model
puternic pentru trezire. În numãrul
din 9 Noiembrie 1997 al publicaþiei
Pentecostal Evangel, Terry Johnson a
fost întrebat, Ce pot învãþa creºtinii
americani de la creºtinii brazilieni?
Rãspunsul lui a fost:
Sã fie martori, sã evanghelizeze
ºi sã se roage. Vieþile creºtinilor
brazilieni sunt pline cu rugãciune
ºi ei folosesc orice oportunitate
pentru a mãrturisi În acest fel
biserica din Brazilia este tot timpul în creºtere. Ei tot timpul sunt
ocupaþi sã evanghelizeze persoane, sã-i integreze pe noii convertiþi în bisericã ºi sã-i înveþe pe
aceºtia, pentru ca la rândul lor sã
evanghelizeze tot atât de bine.

Datoria noastrã continuã sã fie
evanghelizarea ºi sã motivãm biserica sã evanghelizeze.
Este important de notat cã acestea sunt aºteptãri normale pentru
creºtinii brazilieni, sã evanghelizeze
fãrã sã se gândeascã la darurile ºi
talentele lor personale sau alte
responsabilitãþi din bisericã.
Ce contrast faþã de lucrurile
tradiþionale care sunt aici în Statele
Unite. Noi privim evanghelizarea ca
pe o slujire opþionalã pentru persoanele laice, fiind egalã cu administrarea sau conducerea bisericii ºi cântatul în cor. De fapt evanghelismul
necalificat este privit adesea ca o
lucrare pentru aceia care nu sunt
investiþi într-o funcþie oarecare în
bisericã. Persoanele laice adesea
privesc evanghelizarea în contextul
în care persoanele ridicã mâinile
pentru a-L urma pe Isus la prima vizitã. Noi nu trebuie sã fim surprinºi de
lipsa creºterii bisericii în America,
fiindcã mulþi avem ochii închiºi la
chemarea universalã de a fi sare ºi
luminã în întunericul ºi stricãciunea
lumii.
Dumnezeu ne porunceºte fiecãruia sã fim implicaþi activ în evanghelizarea personalã din douã
motive: 1. Pentru cã împãrtãºirea
credinþei personale cu alþii este
prioritatea care ne menþine, ca ºi persoane laice, pe genunchi, în Cuvânt
ºi prezenþi la serviciile bisericii. 2. Împãrtãºind personal credinþa noastrã
ajutãm la împlinirea Marii Trimiteri.
EXPERIENÞA PERSONALÃ
Ca ºi persoanã laicã pot sã vã spun cã
este posibil sã fii un slujitor permanent, sã slujeºti în conducere, sã
cânþi în cor, sã fii un bun administrator ºi chiar sã mergi cu echipele de
misiune, dar sã nu ai bucurie. Eu
eram în aceastã situaþie de mult timp
ºi mã întrebam unde mi-a plecat
bucuria ºi cum o pot aduce înapoi.
Altã datã eram plin de bucurie ºi
convins cã nu o voi pierde niciodatã.
Care era diferenþa?

Timpul când bucuria mea era
deplinã, era timpul când mi-am
împãrtãºit credinþa.
În ambele cazuri eu am slujit, am
muncit ºi dãruit. În ambele cazuri
am avut parte de aprecierea bisericii
mele, cu toate cã eu chiar oscilam
între douã persoane diferite în duhul
meu. Aceasta a fost singura datã
când, dupã o lungã perioadã de
R E S U R S E

timp, rãspunsul a venit clar. Fãrã nici
o excepþie, timpul când bucuria mea
a fost deplinã a fost timpul când eu
mi-am împãrtãºit credinþa. Împãrtãºirea credinþei personale a fãcut toatã
diferenþa. Isus a zis: Dacã aduceþi
multã roadã, prin aceasta Tatãl Meu
va fi proslãvit
V-am spus aceste
lucruri, pentru ca bucuria Mea sã
rãmânã în voi, ºi bucuria voastrã sã
fie deplinã (Ioan 15:8,11). Aceasta
este experienþa mea.
CUM SE OBÞINE BUCURIA
DEPLINÃ
Prima lucrare a noilor convertiþi
este sã împãrtãºeascã în mod
automat credinþa lor cu cei din jur.
Se zice: Întotdeauna îi putem identifica pe noii creºtini, ei au foarte
mult zel, dar vor trece peste aceasta.
Întrebarea care trebuie pusã este: De
ce se aºteaptã ca noii convertiþi sã-ºi
piardã zelul ca urmare a maturitãþii
spirituale sau a excepþiilor culturale?
Nu aceeaºi este situaþia noilor convertiþi în Brazilia. ªi bisericile noastre
în creºtere, de aici de acasã, sunt
pline cu oameni care pot sã împãrtãºeascã cu îndrãznealã credinþa lor în
cursul sãptãmânii ºi plini de entuziasm sã invite persoane sã vinã la
bisericã. (vezi secþiunea Mobilizarea
membrilor)
Promisiunea lui Dumnezeu este
cã bucuria va rãmâne pe deplin în
noi atâta timp cât noi, personal, conducem oamenii la Dumnezeu. Aud
laicii noºtri acest mesaj? Ei slujesc în
bisericã, muncesc ºi dãruiesc altora
având simþul responsabilitãþii. Însã
ºtiu ei sã-L slujeascã cu bucurie pe
Domnul care i-a chemat sã-L mãrturiseascã?
În 8 Decembrie 1997, într-un
numãr al ziarului Cristianity Today,
Billy Graham spunea:
Un creºtin care ezitã sã exprime
dragostea lui Cristos faþã de
omenire plin de compasiune nu
trãieºte o viaþã adevãratã de
ucenicie. În mod asemãnãtor, un
creºtin care falimenteazã în a-ºi
exprima dragostea lui Cristos faþã
de omenire, inclusiv prin mãrturia verbalã clarã, este ca ºi cum
nu ar fi trãit o viaþã de ucenicie
deplinã. Prea mult am atribuit
domeniul evanghelizãrii doar
câtorva profesioniºti sau a fost o
sarcinã pe care doar pastorul o
poate face. O astfel de opinie nu
este în conformitate cu Noul
Testament, nici nu este realistã
dacã se doreºte a se rãspunde în
mod corect provocãrilor deceniului care vine. Sarcina este pur ºi
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S[ mobiliz[m membri
Biserica local[ va cre=te direct propor\ional cu dorin\a de a-=i mobiliza membri pentru evanghelizare. Virusul neimplic[rii
duce la faza final[ a vie\ii bisericii, c`nd conducerea falimenteaz[ ]n a-i forma pe laici s[ fac[ o lucrare cre=tin[ pozitiv[.
Isus i-a mobilizat pe cei care-L urmau, ]nv[\`ndu-i s[ tr[iasc[ ]n }mp[r[\ie =i i-a trimis ]n lume pentru a misiona. Isus nu i-a
trimis doar pe cei 12 ]n misiune, El +i-a extins num[rul =i a trimis ]n lume 70 (vezi Luca 10:1-20). Urm[rind misiunea lor, El personal le-a criticat at`t succesul c`t =i sl[biciunile, a=a ]nc`t ei s[ poat[ s[-=i ]mbun[t[\easc[ experien\a ]n lucrarea personal[
pentru credincio=i =i necredincio=i.
Cre=terea bisericii care a urmat dup[ Cincizecime ar fi fost imposibil[ dac[ ucenicii nu ar fi dat unele sarcini =i altor membri
din biseric[ cu diverse daruri spirituale. Biserica a acceptat s[ ]mplineasc[ aceast[ viziune, aleg`nd =apte b[rba\i plini de Duhul
Sf`nt s[-i ajute pe ucenici ]n lucrare.
Este evident c[ +tefan =i Filip, doi din cei =apte ale=i, nu =i-au limitat lucrarea lor ]n a sluji la mese =i a distribui m`ncare la
v[duve. Filip a ]ndep[rtat barierele rasiale, predic`nd printre samariteni =i botez`ndu-l pe etiopian. +tefan a mers s[ fac[ minuni
=i semne ]n mijlocul oamenilor =i a dat explica\ii publice asupra ac\iunilor sale. Pentru aceasta el a devenit primul martir.
Liniile dint`i ale b[t[liei morale =i spirituale continu[ s[ r[m`n[ persoanele laice. Cu toate acestea, lor adesea le lipse=te
m[rturia eficient[ p`n[ ce sunt c[l[uzi\i, instrui\i =i inspira\i.
Bisericile nu vor dezvolta niciodat[ o lucrare eficient[ a gospodinelor, fermierilor, comercian\ilor =i me=te=ugarilor simpli
pentru a-=i m[rturisi credin\a. Ei vor realiza o lucrare laic[ eficient[ c`nd conducerea pastoral[ va fi liber[ s[ mobilizeze laicii ]n
slujire. Noi nu putem s[ ne justific[m birourile ministeriale =i agen\iile denomina\ionale dec`t pentru a instrui <oamenii lui
Dumnezeu s[ poat[ lucra ]n serviciul Lui> (Efeseni 4:12).
Noul Testament le cere tuturor membrilor s[ fie implica\i ]n ac\iunile bisericii =i m[rturie personal[. F[r[ o mobilizare a
membrilor succesul lucr[rii pastorale va fi mic.
 Wayne M. Warren, Battle Creek, Michigan
simplu prea copleºitoare.
În Statele Unite, în primii noºtri
ani de creºtere, clericii ºi laicii au
împãrtãºit în mod activ credinþa lor
ºi au propovãduit Evanghelia. Noi
eram o bisericã în clocot. O datã cu
creºterea noastrã, pe de altã parte,
s-au perfecþionat abilitãþile clericilor
noºtri. Aceasta a contribuit la diminuarea importanþei propovãduirii
Evangheliei de cãtre persoanele laice.
Cu trecerea timpului acesta a dus la
redirecþionarea activitãþii laicilor
cãtre temelia bisericilor noastre în
creºtere, mult mai în nevoie.
Astãzi, în general, noi ne aºteptãm mult mai puþin ca persoanele
laice sã conducã oameni la Domnul.
Mulþi creºtini laici nu simt o povarã

personalã de a le propovãdui Evanghelia oamenilor nemântuiþi cu care
vin în contact zi de zi. Când laicii nu
se simt responsabili sã-ºi împãrtãºeascã credinþa lor, ei nu aduc roadã,
nu au bucurie, cresc izolaþi ºi indiferenþi, sunt inactivi în slujirea bisericii, sunt provocaþi cu uºurinþã
înspre criticism ºi sunt mult mai
dispuºi sã cadã în pãcate grave.
Laicii sunt adesea cu douã feþe
când vine vorba de viaþa lor creºtinã.
În interiorul bisericii ei pot fi generoºi ºi participanþi activi, foarte apreciaþi de pastorul lor, dar mulþi nu dau
nimic lucrãrii din afara bisericii.
Mulþi oameni ºtiu sã se joace de-a
biserica în bisericã.
ªtim cu toþii cã biserica nu este

Bineînþeles cã vreau ca aceastã bisericã sã creascã.
Eu nu-mi pot imagina cã spaþiul pentru parcare constituie
interesul nostru primar.
"
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cãrãmidã ºi mortar, ci este formatã
din oameni. Izolând experienþa noastrã creºtinã ºi exuberanþa în interiorul bisericii, împiedicãm lumea sã
audã mesajul nostru. Cu toate
acestea, când noi ne trãim credinþa
dincolo de pereþii bisericii, suntem
capabili sã schimbãm lumea în care
trãim.
John Maxwell compara vieþile
noastre cu un joc de fotbal ºi bisericile noastre cu o grãmadã de oameni.
El atrãgea atenþia asupra faptului cã
mulþi creºtini niciodatã nu vor ieºi
afarã din grãmadã pentru a juca
jocul. Noi avem peste 2 milioane de
persoane laice în America care poartã
în medie 7 discuþii clare cu necreºtini
în fiecare sãptãmânã. Cu aceºti 14
milioane de oameni care sunt sub
directa influenþã a creºtinilor laicilor
în fiecare sãptãmânã noi avem potenþialul sã schimbãm nenumãrate
vieþi ºi sã atingem lumea noastrã.
Promisiunea pentru laici este cã
bucuria deplinã va fi restauratã pe
mãsurã ce ei îºi vor împãrtãºi credinþa personalã. Tot ce avem nevoie
pentru ca aceasta sã se întâmple este
ca pastorii sã-i ajute pe laici sã se vadã
pe ei înºiºi ca fiind biserica - în afara
zidurilor. I
Barry J. Meguiar
este preºedinte ºi
CEO la
Mequiar's Inc.,
Irvine
California

Principii nou testamentare...
[Continuare din pagina 1]

un rãspuns din partea ascultãtorilor. Cel puþin trei dintre elementele predicãrii din primul
secol ar trebui sã ne atragã
atenþia astãzi: rolul, conþinutul ºi
natura predicãrii.
Predicarea trebuia sã devinã
cea mai importantã metodã de
împlinire a poruncii lui Isus de a
fi martori (Fapte 1:8). Predicarea
plinã de Duh a fost primul
eveniment care a urmat
revãrsãrii Duhului Sfânt din ziua
de Rusalii (Fapte 2). Isus începea
sã-ªi zideascã Biserica cu putere
spiritualã, iar predicarea marcheazã începutul acestui proces.
Luca relateazã cã Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece,
a ridicat glasul, ºi s-a adresat
mulþimii (Fapte 2:14). Predica
lui Petru a fost provocatã de
întrebãrile curioase ºi remarcile
critice ale spectatorilor (versetele
6-13). Însoþitã de referinþe biblice cu privire la lucrarea de
rãscumpãrare a lui Isus ºi împuternicitã de Duhul Sfânt, predica
de Rusalii a lui Petru a câºtigat
3.000 de oameni pentru Cristos.2
Nu este consemnatã întreaga
predicã a lui Petru. Luca ne aratã
cã Petru a spus multe alte lucruri
(Fapte 2:40). Aceastã predicã puternicã s-a încheiat cu o provocare pasionalã: Mântuiþi-vã din
mijlocul acestui neam ticãlos.
În timp ce predica sa a validat în
mod profetic experienþa penticostalã ºi a confirmat moartea ºi
învierea lui Isus, ea a confruntat
totodatã pe cei nemântuiþi cu
nevoia lor de salvare de sub

chema la o relaþie cu El poate
face predicarea drept o activitate
sensibilã, dacã nu chiar controversatã. Nu toþi oamenii doresc
sã-L audã pe Dumnezeul Sfânt
din ceruri. Predicarea din primul
secol a ciufulit mai multe pene.
Predicarea ºi metodologia
plinãtãþii Duhului folositã de
apostoli a produs multe rupturi
adânci în þesãtura religioasã a
Ierusalimului. Lucrarea lor puternicã a atras atât mulþimi, cât ºi
critici (Fapte 4:13-21; 5:17, 18).
Dacã predicarea curajoasã ºi
pasionalã a prezentat în mod eficient adevãrul, ea trebuie consideratã în acelaºi timp ca baza
transformãrii spirituale. În timp
ce predicarea adevãrului poate fi
perceputã ca o intruziune în
stilul de viaþã al cuiva, ea este ºi
mijlocul spiritual de convingere
a pãcãtosului care duce apoi la
convertire.
Predicatorii nou testamentari
credeau cã predicarea era un
eveniment prin care Dumnezeu
schimba vieþi. Petru a subliniat
faptul cã oamenii pot fi nãscuþi
din nou nu dintr-o sãmânþã, care
poate putrezi, ci dintr-una care
nu poate putrezi, prin Cuvântul
lui Dumnezeu, care este viu ºi
care rãmâne în veac (1 Petru
1:23). Cum afecteazã Cuvântul
lui Dumnezeu vieþile oamenilor?

ªi acesta este Cuvântul, care v-a
fost propovãduit prin
Evanghelie, a explicat Petru
(versetul 25). Predicarea adevãrului lui Dumnezeu este mijlocul
prin care oamenii gãsesc
rãscumpãrare.

Predicarea adevãrului
poate fi perceputã ca o intruziune în
stilul de viaþã al cuiva,
ea este ºi mijlocul spiritual de
convingere a pãcãtosului,
care duce apoi la convertire.
Cei doisprezece apostoli au
predicat fãrã îndoialã destul de
mult în cadrul Bisericii din
primul secol. Din pãcate, avem
consemnat puþin din predicile
lor. Cartea Faptele apostolilor ne
oferã câteva porþiuni din predicile lui Petru. Predicarea sa pãrea
una directã ºi era caracterizatã de
un sentiment al urgenþei. El a
folosit ilustraþii concrete ºi a
citat pasaje din Vechiul
Testament pentru a explica
fenomenul prezent.
În ce priveºte predicarea lui
Pavel avem material din belºug
de studiat. Cartea Fapte consemneazã, cel puþin într-o formã
schiþatã, mesajele adresate
prezbiterilor din Efes, evreilor
din Ierusalim, lui Felix, Irod

Viaþa spiritualã ºi exuberanþa care a
marcat predicarea plinã de Duh a
provocat mii de oameni sã
rãspundã la lucrarea Bisericii.
influenþele spirituale ale unei
culturi falimentare. Predicarea a
fost instrumentul lui Dumnezeu
de prezentare a adevãrului ce
schimbã vieþi.
Faptul cã predicarea are rolul
de a confrunta oamenii cu adevãrul lui Dumnezeu ºi de a-i

,,Bunã dimineaþa, acesta este pastorul vostru. În decursul acestei
predici vom auzi niºte mustrãri aspre, deci vã rog rãmâneþi
aºezaþi cu centurile fixate.
RESURSE SPIRITUALE
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Agripa ºi în cele din urmã la
Roma. Epistolele lui Pavel pot fi
considerate ºi ele o sursã de
predici scrise. Pavel a atribuit
predicãrii un rol principal în
lucrarea sa. Prima sa preocupare
dupã convertire a fost sã predice
în sinagogã, moment din care
n-a mai încetat sã predice pânã a
fost martirizat în Roma.

Motivaþi de un sentiment al
trimiterii divine ºi de natura
uimitoare a Evangheliei, predicatorii
primului secol nu s-au abãtut de la
aceastã responsabilitate.
Pavel a fost un om pregãtit în
mod unic pentru momentul sãu
din istorie. Conþinutul predicilor
ºi al scrierilor lui Pavel ne ajutã
sã înþelegem cã Dumnezeu a
folosit un vas ales pentru a vorbi
unei generaþii. Contextul unic al
lui Pavel  evreu din naºtere,
roman prin cetãþenie, grec prin
culturã  l-a împuternicit sã
predice în mod eficient
Evanghelia în lumea vesticã.
Predicile lui Pavel despre
Cristos pãreau atât de departe
pentru lumea elenistã cât par
poate ºi predicile noastre pentru
cei din vremea noastrã. Abilitãþile lui Pavel ºi ungerea Duhului
Sfânt, împreunã cu puterea rãscumpãrãrii lui Cristos, au reuºit
sã transmitã minþii greceºti pretenþiile creºtinismului în termeni
care i-au fãcut de dorit
adevãrul.3
Contextul ºi instruirea predicatorului trebuie sã se sincronizeze în cele din urmã cu
mesajul sãu. Instruirea temeinicã
a lui Pavel în Vechiul Testament
a devenit baza pe care a folosit-o
Duhul pentru a revela planul lui
Dumnezeu de rãscumpãrare prin
Cristos. Pavel a fost în stare sã-L
predice imediat pe Cristos pentru cã el avuse multe referinþe
distincte din Scripturã despre
Mesia la care sã apeleze. Teologia
lui Pavel despre Cristos era atât
de bine prezentatã pe mãsurã ce
Duhul Sfânt îl ajuta sã înþeleagã
planul Sãu prin Cristos (Coloseni
1:24-29). Pe vremea când Pavel a
$
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scris Romani (aproximativ anul
56 d. Cr.), temele reconcilierii,
justificãrii, deveniserã teme constante prezente în predicarea sa.
Cu toate cã istoria ºi instruirea lui Petru erau cu totul
diferite de cele ale lui Pavel,
temele sale erau consecvente cu
cele ale lui Pavel. Predica lui
Petru de la Rusalii este primul
nostru exemplu din secolul întâi.
Nu este menþionat întreg conþinutul acestei predici (Fapte
2:40), dar Luca a notat cu atenþie
trãsãturile principale ale predicii
lui Petru. Mesajul lui Petru a
început cu o explicare a
revãrsãrii Duhului ºi se sfârºeºte
cu un apel individual, ca fiecare
sã se mântuiascã din generaþia
lor coruptã. Petru a acuzat evreii
din Ierusalim de moartea lui
Cristos, dar a asigurat mulþimea
cã, dupã Scripturi, Dumnezeu Îl
înviase pe Isus din morþi, dupã
care a îndreptat ochii ascultãtorilor spre dreapta lui Dumnezeu,
unde stãtea acum Isus ºi de unde
revãrsase Duhul Sãu peste Bisericã. De fapt, predica lui Petru a
prezentat chintesenþa Evangheliei lui Cristos.
Moartea, învierea, înãlþarea ºi
promisiunea întoarcerii lui
Cristos trebuie sã constituie ºi
acum inima ºi sufletul predicãrii
contemporane. Acestea sunt ºi
acum trãsãturile principale ale
adevãratei predicãri nou testamentare (1 Corinteni 15:11),
precum ºi mijloacele prin care
oamenii sunt eliberaþi de sub
tirania pãcatului (Romani 1:16).

Cetãþi întregi au fost îndreptate
spre Dumnezeu când apostolii au
predicat Evanghelia ºi au
confirmat-o prin semne ºi minuni.
Nu fiecare predicã se va concentra asupra temelor vitale
descrise mai sus. Subiectele
predicãrii contemporane sunt la
fel de variate ca nevoile culturilor ºi oamenilor cãrora le slujim. Autoritatea supremã a
predicãrii ca mijloc de transformare spiritualã stã totuºi în realitãþile lucrãrii lui Cristos. Cu

toate cã aceste teme nu pot fi
prezentate în fiecare predicã, ele
continuã sã formeze baza istoricã
ºi teologicã pe care este clãditã
predicarea contemporanã.
Apostolii Pavel ºi Petru sunt
un exemplu al faptului cã instruirea noastrã formalã ºi pregãtirea
personalã pentru lucrarea de
predicare pot fi diferite de la
individ la individ, dar inima ºi
sufletul predicãrii noastre trebuie
sã rãmânã acelaºi. Mai mult,
predicarea nou testamentarã,
poate presupune formele dialectice contemporane ale predicilor
expozitive, textuale, pe subiect,
dar mesajul nu se schimbã.
Predicarea nou testamentarã este
evident concentratã asupra
conþinutului, punând un accent
deosebit pe Evanghelie: moartea,
învierea ºi înãlþarea lui Cristos.
Structura predicii ºi sistemul de
prezentare a acesteia sunt secundare faþã de faptul cã Evanghelia
este baza oricãrei predicãri semnificative.

NATURA PREDICÃRII
NOU TESTAMENTARE

Predicarea din primul secol a
fost eficientã în cele din urmã
datoritã puterii Duhului Sfânt.
Predicarea lui Pavel în Corint
este un exemplu a modului în
care Duhul Sfânt îl ajutã pe cel
ce comunicã Evanghelia pentru
a birui slãbiciunea personalã ºi
barierele culturale. Se pare cã
Pavel a simþit niºte forþe negative enorme la lucru în acest
centru pãgân. Asemenea unor
mari centre de populaþie din
zilele noastre, structurile sociale,
religioase ºi politice din Corint
nu s-au arãtat deschise faþã de
înaintarea Evangheliei. În faþa
acestor divergenþe nu se surprind
deloc teama, slãbiciunea ºi
cutremurul lui Pavel.
O altã afirmaþie de-a lui Pavel
pare sã indice cã unii corinteni
au dispreþuit înfãþiºarea sa ºi
prezenþa sa la amvon (2 Corinteni 10:10). Rãspunsul lui Pavel
la adresa criticilor sãi a anticipat
autoritatea spiritualã care îi caracteriza lucrarea ºi mesajul faþã
de credincioºii din Corint: Cine
judecã aºa, sã fie încredinþat cã,

aºa cum suntem în vorbã, în
epistolele noastre, când nu suntem de faþã, tot aºa vom fi ºi în
faptã, când vom fi de faþã! (versetul 11). Poate cã cei din Corint
se aºteptau ca predicarea lui
Pavel sã fie mai corectã din
punct de vedere cultural,
asemãnându-se cu argumentaþia
logicã a filozofilor pãgâni. Cu
toate acestea, intenþia lui Pavel
era aceea de a atinge inima spiritualã a ascultãtorilor sãi. Predicarea sa trebuia sã treacã dincolo
de un simplu exerciþiu al intelectului ºi sã producã ceva în inimile ascultãtorilor sãi. Zidurile
imperturbabile ale logicii ºi raþiunii trebuiau dãrâmate. Întunericul pãgân avea nevoie de o
confruntare directã. A-L predica
pe Cristos în mod eficient în
mijlocul unei întãrituri culturale
ºi spirituale nu putea fi o simplã
responsabilitate umanã. Natura
situaþiei cerea o predicare împuternicitã de Duhul Sfânt ºi
confirmatã prin puterea lui
Dumnezeu (1 Corinteni 2:1-5).
Pavel a înþeles cã predicarea
ce schimbã viaþa se bazeazã pe
activitatea Duhului Sfânt din
viaþa predicatorului. Datoritã
folosirii instrumentale a prepoziþiei greceºti en, afirmaþia lui
Pavel tradusã: într-o dovadã
datã de Duhul ºi de putere,
poate fi tradusã întãrit printr-o
demonstrare a Duhului ºi de putere. (NASB). Mai mult, cuvintele Duh ºi putere formeazã o
hendiadã  douã cuvinte folosite
pentru a exprima acelaºi gând. A
predica în Duhul înseamnã a
predica în putere.4

Este evident cã Isus ºtia cã
împuternicirea Duhului Sfânt
avea sã adauge predicãrii o
dimensiune care ar fi lipsit altfel.
De aceea, o dimensiune a puterii de sus era o lucrare de predicare ce va fi însoþitã de o dovadã
datã de Duhul ºi de putere.
Cu toate cã este dificil sã fim
preciºi cu privire la lucrurile la
care se referã Pavel când spune
dovadã, se poate ca el sã se refere la faptul cã predicarea avea
rolul de a convinge. Conþinutul
general, eliberarea ºi uneori
darurile Duhului charismata, care
însoþeau predicarea sa au produs
în cei ce-l ascultau credinþã,
aºteptare ºi foame dupã
Dumnezeu.

predicarea este puternicã ºi productivã când este sub ungerea
Duhului Sfânt, ºi predicarea
împuternicitã ºi întãritã de
prezenþa Duhului va aduce în
inimile oamenilor o întâlnire
proaspãtã cu Dumnezeu. Predicarea însoþitã de prezenþa
Duhului inspirã credinþã ºi dedicare ce întãreºte credincioºii ºi îi
provoacã pe cei pierduþi sã
accepte mântuirea indiferent de
presiunile vremurilor în care
trãiesc. I

Predicarea însoþitã de prezenþa
Duhului inspirã credinþã ºi
dedicare ce întãreºte
credincioºii ºi îi provoacã pe cei
pierduþi sã accepte mântuirea
indiferent de presiunile vremurilor
în care trãiesc.

1. Dewitte T. Holland, The
Preaching Tradition, [Tradiþia
predicãrii] (Nashville, Abigdon,
1980), 18.
2. Citatele biblice sunt din versiunea New International Version,
dacã nu sunt alte menþiuni (în cazul
nostru versiunea Cornilescu, n. tr.)
3. Holland, 19
4. Ralph W. Harris, editor, The
Complete Biblical Library, Vol. 7: The
New Testament Study Bible, RomansCorinthians (Springfield, Missouri:
World Library Press, Inc. 1986), 279
5. C. L. Allen, Pentecostal
Preaching is Different (Los Angeles;
B. N. Robertson, 1961), 15.

Predicarea puternicã duce la
creºtere ºi productivitate spiritualã. Predicarea productivã ºi
hrãnitoare este caracterizatã de
douã adevãruri remarcabile:

Howard L Young, D. Min., este
preºedinte al Colegiului Biblic Trinity
din Bllendale, Dakota de Nord.

Note

Moartea, învierea, înãlþarea ºi
promisiunea întoarcerii lui Cristos
trebuie sã constituie ºi acum inima
ºi sufletul predicãrii contemporane.
Discutând despre predicarea
din secolul întâi, Allen observã
cã predicarea penticostalã este o
diseminare a adevãrului creºtin
printr-o personalitate plinã de
Duhul Sfânt. Isus nu a permis
ucenicilor Sãi sã-ºi extindã
lucrarea de predicare pânã nu
aveau sã fie umpluþi de Duhul.5

"Am avut acelaºi sentiment ºi în
ziua când am predicat pentru prima
datã."
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n fiecare an biserica noastrã gãzduieºte un anumit
numãr de conferinþe pentru pregãtirea pastorilor ºi
a liderilor de biserici. La
aceste conferinþe în mod
normal participã 3.500 de
lideri, timp de 5 zile, ºi ele
necesitã o pregãtire logisticã enormã. Mii de ore de servicii
voluntare sunt investite. Fãrã
mulþimea de slujitori laici, biserica
noastrã nu ar fi niciodatã capabilã
sã gãzduiascã aceste evenimente.
Recent, un grup de câteva sute
de voluntari plini de energie ºi-au
arãtat intenþia de a ajuta la organizarea unei conferinþe. Unii au
folosit timpul lor de vacanþã pentru a ne ajuta, alþii au fãcut
schimb la serviciu astfel încât sã
poatã sã ansambleze cutiile, sã
pregãteascã ecusoanele cu nume,
sã instaleze mesele ºi scaunele, sã
serveascã mâncarea ºi sã facã curat
la final. Barbara, o voluntarã, a
descris
atitudinea
grupului:
Aceasta este o cale bunã sã întâlneºti oameni ºi sã-I slujeºti
Domnului. Nu vom putea face
niciodatã destul pentru familia
noastrã care este biserica.
Ce-i motiveazã pe oameni sã
slujeascã sacrificându-se pentru
biserica lor? Care sunt lucrurile de
care aveþi nevoie pentru a intra în
slujire? Nu este destul doar sã
speri ºi sã visezi cã oamenii se vor
implica. Bisericile voastre au nevoie de o strategie bine gânditã ca
sã-i conducã pe oameni la un
angajament adânc ºi o slujire
bunã pentru Cristos.
Biserica noastrã a mobilizat
peste 4.000 de slujitori laici prin
strategia care include: comunicarea consistentã, un proces practic ºi o structurã simplã. Biserica
voastrã poate folosi aceste câteva
elemente ca sã mobilizeze membrii pentru slujire.
ÎMPÃRTÃªEªTE VIZIUNEA
Punctul de pornire este sã
investeºti timp în a-i învãþa pe
membri ce spune Biblia despre de
ce ar trebui sã fie ei în slujire?
(vezi secþiunea De ce sã folosesc
viaþa mea pentru a sluji pe alþii?).
Temelia se pune în timpul orelor,
predicilor, seminariilor ºi prin

studiile biblice de acasã. Niciodatã
nu trebuie sã vã opriþi din a învãþa
cã fiecare creºtin trebuie sã slujeascã. Sã slujeºti ºi sã dãruieºti
sunt caracteristicile definitorii
pentru stilul de viaþã pe care
Cristos ni l-a lãsat ca model (vezi
Marcu 10:45). Poziþia Bibliei este
cã responsabilitatea fiecãrui membru este de a sluji, ºi slujba pastorului este aceea de a-i echipa pe
aceºtia pentru slujire (vezi Romani
12:1-8, Efeseni 4:11, 12). Aceasta
este experienþa unei vieþi care se
schimbã atunci când cineva realizeazã: Eu sunt un slujitor a lui
Isus Cristos. Toþi credincioºii, nu
doar pastorii au nevoie sã experimenteze plinãtatea care vine din
faptul cã Dumnezeu îi foloseºte sã
schimbe vieþi. Aceasta va schimba
întreaga lor atitudine.
De exemplu, noi avem ca uºier

Nu este destul doar sã speri ºi sã
visezi cã oamenii se vor implica.
Bisericile voastre au nevoie
de o strategie bine gânditã ca sã-i
conducã pe oameni la un
angajament adânc ºi o slujire bunã
pentru Cristos.
pe Van, care are darul sã-i întâmpine pe noii veniþi. Ken, care era
iudeu a venit la biserica noastrã cu
soþia lui. Ei au vizitat câteva biserici cãutând una unde Ken s-ar fi
simþit confortabil. La prima lui vizitã el a fost întâmpinat de Van.
Van a dat mâna cu Ken, l-a privit
în ochii ºi i-a spus: Sunt foarte
încântat cã ai venit. Câþiva ani
mai târziu Ken povestea, Nimeni
nu m-a mai întâmpinat la bisericã
înainte. De obicei noi doar intrãm
ºi ieºim în tãcere. Astãzi, Ken este
un credincios ºi un lider extraordinar în biserica noastrã. Datoritã
simplei slujiri a lui Van de a spune
oamenilor bun venit, Ken mãrturiseºte cã el a venit la bisericã în
fiecare sãptãmânã ºi în cele din urmã L-a aflat pe Cristos. Acest
exemplu întãreºte premiza cã nu
sunt pãrþi nefolositoare în trupul
lui Cristos ºi nici slujire neimportantã.
STABILEªTE UN PROCES DE
PUNERE ÎN SLUJIRE
Cãlãuzirea membrilor spre slujire ar trebui sã fie un proces con-

tinuu, concentrat pe împuternicirea oamenilor, ºi nu pe ocuparea
poziþiilor. Noi niciodatã nu am
creat poziþii în slujire pe care apoi
sã încercãm sã le ocupãm. Aceasta
nu funcþioneazã. Voi veþi avea o
mai mare ratã de succes în direcþionarea oamenilor spre slujire
dacã vã concentraþi pe specific,
adicã FORMA pe care Dumnezeu
a dat-o individului decât pe nevoile instituþiei. Procesul nostru de
cãlãuzire spre slujire implicã ºase
paºi:
Pasul 1. Participã la cursul 301:
Descoperindu-mi slujirea. Acest curs
este unul dintre cele patru care alcãtuiesc Procesul Dezvoltãrii Vieþii
Noastre. În fiecare lunã noi oferim
cursurile noastre de bazã:
-101-Descoperindu-mi membralitatea; -201-Descoperindu-mi nivelul maturitãþii spirituale; -301-Descoperindu-mi lucrarea personalã, ºi; 401-Descoperindu-mi misiunea personalã.
Aceste cursuri de 4 ore sunt
predate simultan, a doua duminicã dupã-masa, în fiecare lunã.
Fiecare curs se bazeazã pe cel
precedent. Noi pregãtim cina ºi
programe pentru copii, pentru ca
pãrinþii sã poatã participa la cursuri.
La cursul 301 noi predãm ce
spune Biblia despre slujire, ce
oportunitãþi pentru lucrare sunt
disponibile ºi despre conceptul
SHAPE.
SHAPE este acronimul pe care
eu l-am inventat ca sã simbolizeze: darurile spirituale-(Spiritual
ghifts), inima-(Heart), abilitãþile(Abilities), personalitatea-(Personality) ºi experienþele-(Experiences).
Procesul SHAPE ajutã o persoanã sã descopere care ar trebui sã
fie slujirea lui sau a ei. Fiecare persoanã este creatã unic de
Dumnezeu, pentru a face anumite
lucruri specifice. Identificând ºi
înþelegând cei cinci factori SHAPE
- (FORMÃ), putem descoperi
modul unic prin care Dumnezeu
intenþioneazã sã-L slujim pe El.
Pasul 2. Angajeazã-te sã slujeºti
ºi semneazã un angajament de slujire. Oamenii doresc sã fie dedicaþi
unui lucru care sã dea semnificaþie
vieþii lor. Ei rãspund la responsabilitãþile care fac ca viaþa sã aibã
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LEGÃMÂNTUL DE SLUJIRE
La sfârºitul cursului 301, fiecare persoanã primeºte un formular cu Legãmântul de slujire pentru a-l semna.
Acesta poate fi adaptat la biserica voastrã.
Dupã ce m-am dedicat sã fiu membru al acestei biserici ºi obiceiurilor esenþiale pentru maturitatea
spiritualã ºi am fost de acord cu declaraþia de misiune a bisericii (numele bisericii), eu mã dedic:
 Sã-mi descopãr forma (SHAPE) proprie pentru slujire ºi sã slujesc în domeniul care exprimã cel mai
bine lucrarea pentru care m-a creat Dumnezeu.
 Sã mã pregãtesc pentru slujire participând la cursuri.
 Sã demonstrez o inimã de slujitor în lucrãri minore, în funcþie de nevoile Trupului lui Cristos.
 Sã cooperez cu ceilalþi slujitori ºi sã pun binele întregului Trup deasupra nevoilor slujirii mele.
Semnãtura: _____________________
Data: __________
Pe spatele formularului scrie:
Aceasta certificã faptul cã (numele individului) este un slujitor laic dedicat lui Isus Hristos prin
(numele bisericii) ºi i s-au încredinþat responsabilitãþile ºi privilegiile corespunzãtoare.
Semnãtura Pastorului ________________

sens, ºi sunt atraºi de o viziune
provocatoare (vezi secþiunea
Exemplu de angajament pentru
lucrare.)
Pasul 3. Completeazã un formular SHAPE personal. Aceasta
este o simplã formã care îi ajutã
pe oameni sã se uite serios la felul
cum Dumnezeu îi formeazã în
mod unic. Aici gãseºti întrebãrile
care acoperã toate cele cinci elemente SHAPE: Ce daruri spirituale
crezi cã ai? Pentru ce sau pentru
cine ai inimã sau pasiune? Dacã ai
ºti cã nu greºeºti, ce ai face pentru
Dumnezeu cu viaþa ta? Ce calitãþi
ºi abilitãþi ai? Care este tipul tãu
de personalitate? Cu ce se poate
compara cãlãtoria ta spiritualã?
Ce fel de experienþã ai avut ºcoalã, slujbã ºi lucrare? Ce experienþe de viaþã dureroase ai avut
pe care ai putea sã le foloseºti în
a-i încuraja pe alþii?
Pasul 4: Planificã-þi sã ai un
interviu personal cu un lider al
lucrãrii SHAPE. Noi am instruit
persoane sã slujeascã ca ºi consilieri care îndrumã spre slujire.
Slujba lor este sã-i ajute pe
oameni sã identifice trei sau patru
posibile arii pentru slujire. Oamenii au nevoie de atenþie personalã
ºi cãlãuzire pentru ca sã încerce
sã-ºi descopere slujirea. Rodirea
este rezultatul unei bune potriviri
în lucrare, iar simpla însuºire a
cursurilor nu face acest lucru.
Pasul 5: Întâlneºte-te cu un
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Data ___________
 Rick Warren

lider care conduce lucrarea de care
eºti interesat. Pentru fiecare din
cele 150 de lucrãri diferite din
biserica noastrã am desemnat pe
cineva pentru a-i întâmpina ºi a le
explica noilor voluntari particularitãþile lucrãrii de care ei sunt
interesaþi.
Pasul 6: Fã publicã chemarea
la întâlnirile SALT. SALT, care simbolizeazã Saddleback Advanced
Leadership Training, este cea mai
importantã întâlnire din biserica
noastrã. Aceasta este piesa centralã a programului nostru de
instruire a slujitorilor laici. Adunarea de douã ore cuprinde
închinare, recunoaºterea tuturor
slujitorilor, mãrturii de pe câmpul
de misiune ºi ºtiri. În afarã de
aceasta, noi decernãm premiul
Lovitura de graþie lucrãtorului
laic care a depãºit cele mai mari
probleme în luna precedentã.
Mesajul meu este o învãþãturã
despre valorile noastre, viziune,
trãsãturile de caracter ale conducãtorilor sau îndemânãrile
necesare pentru slujire. Aceste
mesaje de pregãtire sunt numite
Lecþii ale conducerii ºi sunt
disponibile pe casete.
Pe tot timpul pregãtirii noi
invitãm noii lucrãtori laici sã se
ridice în picioare ºi îi invitãm pe
toþi care sunt implicaþi în lucrare
sã-ºi punã mâinile ºi sã se roage
pentru ei. Dupã ce parcurg aceºti
ºase paºi, oamenii încep sã slu-

jeascã imediat. Noi nu vrem sã-i
supraîncãrcãm cu o mulþime de
pregãtire înainte de a lucra.
Un curs de formare prea lung
poate sã-i oboseascã pe oameni
înainte ca ei sã înceapã lucrarea.
Noi vrem ca ei sã fie captivaþi de
lucrare, în timp ce ei sunt bine
motivaþi sã înveþe.
Decizia de a servi într-o anume
lucrare nu este scrisã în piatrã.
Dacã oamenii realizeazã cã ei nu
sunt potriviþi pentru o anume
lucrare, noi nu putem sã-i facem
sã se simtã vinovaþi dacã renunþã.
Noi doar îi îndemnãm sã continue sã caute locul potrivit pentru
ei. Multe cãrþi despre darurile
spirituale spun, Descoperã-þi
darurile spirituale ºi atunci vei
cunoaºte care este lucrarea ta.
Noi credem exact opusul: Începe
sã experimentezi diferite lucrãri ºi
atunci îþi vei descoperi darurile.
MICªOREAZÃ ADMINISTRAREA
PENTRU A MÃRI SLUJIREA
Dacã tu eºti serios în ceea ce
priveºte mobilizarea membrilor
voºtri pentru lucrare, trebuie sã
dai direcþie structurii. Un motiv
major pentru care mulþi membri
din bisericã nu sunt activi în
lucrare este faptul cã sunt atât de
ocupaþi în a participa la întâlniri
încât nu mai au timp pentru adevãrata lucrare.
Cel mai valoros bun pe care
oamenii îl pot dãrui bisericii este
timpul lor. Dacã un bãrbat sau o
femeie vine la mine ºi îmi spune:
Pastore, eu am 4 ore sãptãmânal
pentru a dãrui bisericii mele în
slujire, ultimul lucru pe care-l fac
este sã-l pun pe el sau ea în vreun
comitet.
Comitetele discutã, în timp ce
slujitorii acþioneazã. Comitetele
comenteazã, în timp ce slujitorii
lucreazã. Comitetele se ocupã de
administraþie, în timp ce slujitorii
slujesc. Comitetele vorbesc ºi cerceteazã, în timp ce slujitorii slujesc ºi îngrijesc. Comitetele discutã despre nevoi, în timp ce
slujitorii împlinesc nevoile. Noi
trebuie sã oferim mai puþin timp
adminstraþiei ºi sã mãrim timpul
pentru slujire.
Administraþia este muncã în
folosul bisericii; bugete pentru
construcþii ºi probleme organiza-

DE CE SÃ FOLOSESC VIAÞA MEA PENTRU A SLUJI PE ALÞII?
 Am fost creat pentru slujire. Sunt aici pentru un scop (Efeseni 2:10).
 Sunt salvat pentru slujire. Eu nu am fost salvat doar pentru a sta neroditor (2 Timotei 1:9).
 Am fost chemat sã slujesc. Dacã pretind cã sunt creºtin, atunci sunt chemat în lucrare. (Galateni 1:15)
 Am fost echipat pentru slujire. Dumnezeu nu mi-a dat un talent ca sã-l irosesc pentru mine însumi.
(1 Petru 4:10)
 Mi s-a poruncit sã-i servesc pe alþii. De câte motive am nevoie? Slujirea nu este opþionalã (Matei 20:26-28)
 Slujirea dovedeºte dacã aparþin lui Cristos. Când am devenit creºtin, Isus mi-a dat o altã pereche de ochi ca
sã vãd, o altã pereche de mâini ca sã lucrez cu ele, o altã inimã ca sã iubesc alþi oameni (Romani 7:4)
 Familia bisericii mele are nevoie de slujirea mea. Este nevoie de mine. Sunt necesar. Dacã nu-mi fac partea
mea în trupul lui Cristos alþii vor avea de suferit (1 Corinteni 12:27)
 Slujirea altora este calea de a-L sluji pe Dumnezeu. Eu nu pot spune cã-L iubesc pe Dumnezeu dacã niciodatã nu slujesc altora în vreo lucrare. (Coloseni 3:23, 24).
 Eu slujesc pentru cã datorez totul lui Cristos. Când mã gândesc la tot ce a fãcut Isus Cristos pentru mine,
orice aº face pentru El nu poate fi comparat cu aceasta (Romani 12:1).
 Eu slujesc pentru cã slujirea dã sens vieþii. Dacã eu îmi voi dedica viaþa unui anumit lucru, acesta poate
foarte bine sã fie ceva care rãmâne. Eu vreau sã trãiesc pentru o cauzã mai mãreaþã decât mine însumi.
(Marcu 8:35, 1 Corinteni 15:58)
 Eu voi fi tras la rãspundere pentru slujirea mea. Dumnezeu mã va întreba: Ce ai fãcut cu ceea ce þi-am dat?
(Romani 14:12)
 Eu slujesc pentru cã slujirea va fi rãsplãtitã în eternitate. Dumnezeu va rãsplãti slujirea nu poziþia mea.
(Matei 25:23, Ioan 12:26)
Rick Waren
torice. Slujirea este lucrarea pe
care biserica trebuie sã o facã.
Cu cât implici mai mulþi
oameni în deciziile administrative
cu atât þii mai mulþi departe de
lucrare.
Noi nu avem comitete în
biserica noastrã. Noi avem 150 de
slujitori laici. Numãrul lor s-a
dublat în ultimii 3 ani.
Personalul nostru angajat se
ocupã de întreþinere ºi slujitorii
laici apreciazã cã timpul pe care-l
dau de bunãvoie este folosit în
slujirea propriu-zisã.
În formarea structurii este bine
sã nu votaþi poziþii în slujire.
Sunt câteva motive importante pentru aceasta: 1. Eviþi un
concurs de personalitate ºi eviþi sã
atragi oameni care sunt interesaþi
doar de putere sau prestigiu.
2. Permiþi noilor lucrãtori sã se
dezvolte încet, departe de lumina
reflectoarelor. 3. Permiþi noilor
membri sã se schimbe ºi sã se
implice mult mai repede. 4. Poþi
face schimbarea mai uºor când
oamenii eºueazã în slujire.
Dacã nu votezi pentru poziþiile
de slujire, aceasta permite sã
rãspunzi mai repede cãlãuzirii
Duhului Sfânt.
Odatã, o femeie a venit la
mine ºi mi-a zis: Avem nevoie de
o slujire în rugãciune.

Am zis: Sunt de acord. Începe-o!
Ea a zis: Nu trebuie sã fiu
aleasã sau sã trec printr-un proces
de acreditare? Ea ºi-a imaginat cã
va trebui sã treacã mai întâi peste
tot felul de obstacole.
I-am zis: Bineînþeles cã nu.
Anunþã doar în buletin o întâlnire
de formare ºi începe-o. ªi a fãcut
acest lucru.
Nu trebuie sã votezi dacã o
persoanã poate folosi sau nu
darurile pe care Dumnezeu i le-a
dat în trupul lui Cristos. Sunt
sigur cã realizaþi cât de radicalã
este aceastã abordare. În bisericile
tipice, membri se ocupã de administrarea bisericii ºi se aºteaptã ca
pastorul sã facã toatã slujirea. Cu
siguranþã o astfel de bisericã nu
poate sã creascã, pentru cã acolo
este un obstacol.
Secretul prin care motivezi
oamenii sã slujeascã pe o perioadã
extinsã de timp este sã le dai libertatea de a conduce lucrarea în
care sunt ei implicaþi. Îngãduie
oamenilor sã-ºi conducã singuri
lucrarea, sã ia propriile lor decizii
fãrã o mulþime de intervenþii din
partea bordului. Când dai autoritate cu responsabilitate vei fi
uimit de creativitatea oamenilor.
Oamenii rãspund la responsabilitãþi. Aºteaptã ce este mai bun de

la oamenii tãi ºi ai încredere în
slujirea lor. Provoacã-i, dã-le control ºi credit.
CONCLUZIE
În acest articol am folosit termeni ca lucrare laicã ºi slujitor
laic pentru ca cititorii sã nu se
gândeascã cã vorbesc despre
lucrãtori plãtiþi. Sincer, nu-mi
place termenul de slujitor laic
pentru cã acesta poate implica o
cetãþenie de clasa a doua ºi
incompetenþã. Vreþi ca un doctor
nespecialist sã vã consulte sau un
avocat nespecialist sã vã apere?
În bisericile biblice sunt un
singur tip de slujitori. Noi trebuie
sã-i tratãm pe cei care slujesc fãrã
sã fie plãtiþi cu acelaºi respect cu
care îi tratãm pe cei care sunt
plãtiþi pentru serviciile lor.
Întotdeauna þineþi viziunea
lucrãrii în faþa oamenilor voºtri.
Comunicaþi importanþa lucrãrii
lor. Când îi recrutaþi, scoateþi în
evidenþã semnificaþia eternã a
lucrãrii în Numele lui Isus. Viziunea motiveazã oamenii. Vina ºi
constrângerile îi descurajeazã.
Ajutaþi oamenii sã vadã cã ei sunt
aici sã investeascã pentru eternitate ºi cã nu este o cauzã mai
importantã decât Împãrãþia lui
Dumnezeu.
Secretul cel mai respectat al bisericii este cã oamenii doresc sã
contribuie - sã facã ceva semnificativ cu talentele lor.
Biserica în care sunt înþelese
aceste lucruri ºi dã fiecãrui membru o ºansã de a-ºi exprima
FORMA ei sau a lui în lucrare, va
experimenta o vitalitate mãreaþã,
sãnãtate ºi creºtere. I

Rick Warren
este pastorul
fondator al
Bisericii
Saddleback
Valley
Community
Church,
Mission Viejo,
California.
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PARTEA I: Hermeneutica, promisiuni vechi testamentare
ºi terminologie
Aceastã serie de eseuri va explora
aspectele învãþãturii penticostale
despre botezul în Duhul Sfânt. Ea se
va ocupa de douã probleme conexe:
experienþa botezului ca eveniment
ulterior mântuirii ºi prezenþa vorbirii
în alte limbi. Partea I acoperã câteva
consideraþii hermeneutice fundamentale, promisiunea vechi testamentarã
a Duhului ºi terminologia diferit
folositã pentru botezul în Duhul.1

De Anthony D.
Palma
Suntem justificaþi sã
facem un studiu
inductiv asupra
incidentelor din
Fapte pentru a
determina niºte
lecþii teologice
cumulative din acele
naraþiuni.
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Consideraþii hermeneutice

Problemele hermeneutice necesitã o
atenþie serioasã în ce priveºte relaþia
acestora cu doctrina botezului în
Duhul, din douã motive: (1) Valul/
miºcarea penticostalã / carismaticã
înfloritoare nu are o înþelegere unitarã
a botezului în Duhul. (2) Doctrina este
confruntatã cu trei provocãri serioase
din perspective hermeneutice: (a) cesaþioniºtii, care argumenteazã încetarea
darurilor extraordinare imediat dupã
primul secol, (b) noncesaþioniºtii (continuaþioniºtii), care nu fac parte din
miºcarea celor care cred în continuarea
darurilor extraordinare, dar care
resping înþelegerea penticostalã a botezului în Duhul; (c) unii exegeþi din
cadrul miºcãrii care au pus la îndoialã
validitatea hermeneuticã a acestei
doctrine.
Urmãtoarele presupoziþii ºi idei
hermeneutice cheie au coordonat
scrierea acestei serii de articole. Ele
sunt prezentate succint pentru a oferi
un cadru pentru înþelegerea celorlalte
articole din aceastã serie.2 Ideile nu
sunt prezentate neapãrat în ordinea
importanþei, ci într-o ordine strict logicã. Existã unele suprapuneri ºi întrepãtrunderi ale acestora.
1. Toatã Scriptura este inspiratã în
mod divin. Duhul Sfânt, autorul divin,
nu se contrazice pe sine în Scripturã.
De aceea, o scriere biblicã sau un autor
biblic nu-l va contrazice pe un altul.

2. Exegeza Scripturii trebuie controlatã
de o înþelegere corectã a teologiei biblice.
Definiþia teologiei biblice poate varia,
dar în esenþã ea se referã la învãþãturile
care trebuie sã reiasã din textul biblic ºi
nu citite în acesta.
3. Un autor biblic trebuie înþeles din
perspectiva sa. Tiparul lui Pavel nu trebuie impus asupra lui Luca, nici cel al
lui Luca asupra lui Pavel. Din moment
ce Biblia nu este o lucrare dogmaticã
sau de teologie sistematicã, diferiþi scriitori biblici pot folosi o terminologie
asemãnãtoare, dar cu înþelesuri
diferite. De exemplu: Primirea Duhului
poate avea nuanþe diferite în scrierile
lui Luca, Pavel sau Ioan. La ce se referã
fiecare prin folosirea termenului?
4. Diferiþi scriitorii biblici pun adesea
accente diferite. Evanghelia dupã Ioan
accentueazã divinitatea lui Cristos;
Pavel accentueazã justificarea prin
credinþã; Luca (atât în Evanghelie, cât
ºi în cartea Faptele) se concentreazã
asupra aspectului dinamic al lucrãrii
Duhului Sfânt. Din moment ce Luca se
concentreazã asupra acestui aspect al
lucrãrii Duhului, este important sã
înþelegem ce are el de spus cu privire la
aceastã chestiune.
5. Dupã ce înþelegem un scriitor biblic
din perspectiva sa proprie, învãþãturile
sale trebuie asociate cu cele ale celorlalþi
scriitori ºi cu întreaga Scripturã.
6. Diferenþele aparent ireconciliabile
sunt caracterizate de obicei de complementaritate nu de completare sau de contradicþie. Care este perspectiva unui
anumit autor? De exemplu, îl contrazice Iacov pe Pavel în ce priveºte relaþia
dintre credinþã ºi fapte? Sau sunt afirmaþiile sale coordonate de motivul
scrierii pe tema acestor chestiuni ºi
prin urmare trebuie interpretate din
aceastã perspectivã? Se contrazic Pavel
ºi Luca în ce priveºte lucrarea Duhului?
7. Scrierile lui Luca aparþin genului literar istoric. Cartea Faptele este însã

mai mult decât o istorie a Bisericii primare. Cercetãtorii recenþi îl considerã
pe Luca atât teolog cât ºi istoric. El foloseºte istoria ca un mijloc de prezentare a teologiei sale.
8. În cadrul metodei istorico-critice de
interpretare a Scripturii, disciplina numitã
critica redacþionistã a beneficiat de o
acceptare tot mai mare în ultimii ani.
Premisa sa fundamentalã este aceea cã
scriitorul biblic este un redactor, iar
scrierile acestuia ne prezintã teologia
sa. El poate folosi materialul pe care îl
are la dispoziþie, îl poate modela într-un mod care va prezenta un scop
teologic predeterminat. În forma sa de
bazã, criticismul redacþionist este un
demers legitim ºi necesar. În forma sa
mai radicalã, el acceptã ideea cã autorul a modificat sau chiar a inventat o
anumitã întâmplare ºi a prezentat-o ca
pe un fapt real, pentru a-ºi promova
scopurile sale teologice. Pentru a ilustra modul în care funcþioneazã acest
lucru vedem cã Pavel nu i-a putut
întreba pe bãrbaþii din Efes Aþi primit
voi Duhul Sfânt când aþi crezut?
(Fapte 19:2), pentru cã el învaþã în
epistolele sale cã cel ce crede, primeºte
în acelaºi timp ºi Duhul. De aceea,
Luca, fie a inventat el acest incident,
fie a schimbat cuvintele reale ale lui
Pavel pentru ca naraþiunea sã reflecte
înþelegerea sa (a lui Luca) cu privire la
lucrarea Duhului. Aceastã formã radicalã de criticism redacþionist este
inacceptabilã pentru cei care au o mare
consideraþie pentru inspiraþia divinã a
Scripturilor. Duhul Sfânt, care a supravegheat scrierea, nu putea permite scriitorului biblic sã prezinte ca adevãrat
ceva ce nu s-a întâmplat în realitate.
9. Prin natura lor, scrierile istorice sunt
selective ºi subiective, fiind influenþate de
punctul de vedere ºi de predilecþiile scriitorului. Acest lucru este adevãrat ºi în
cazul cãrþii Faptele, cu menþiunea cã
istoriografia lui Luca nu este în mod
suprem a sa, ci a Duhului Sfânt.
10. Teologia naraþiunilor este o abordare relativ recentã a hermeneuticii.
Folosind-o, autorul invitã cititorul sã
facã un studiu comparativ al relatãrilor
similare pentru a descoperi orice tipar
sau ecou, cum ar fi temele sau expresiile care se repetã.3 Acest aspect analogic al teologiei naraþiunilor este strâns
legat de abordarea penticostalã tradiþionalã a sensului botezului în
Duhul în termenii naraþiunilor din
Faptele apostolilor.
11. O obiecþie adusã înþelegerii penti-

costale cu privire la botezul în Duhul este
cã ea se bazeazã pe precedentul istoric
despre care se spune cã nu poate fi folosit
pentru a dezvolta o doctrinã. Conform
acestei poziþii, e adevãrat cã Luca
menþioneazã o experienþã a Duhului
ulterioarã lucrãrii sale de regenerare ºi
cã aceastã experienþã include glosolalia, dar este impropriu sã formulãm o
doctrinã din acest pasaj. Cu alte
cuvinte, naraþiunile sunt descriptive
nu prescriptive, din moment ce nu
existã nici o afirmaþie clarã care sã
spunã cã experienþele ucenicilor sunt
pentru toþi credincioºii.
Totuºi, inducþia este o formã legitimã a logicii. Ea implicã formularea
unei concluzii generale pornind de la
studiul unor incidente sau afirmaþii
particulare. Cum altfel am putea justifica doctrina Trinitãþii sau uniunea
hipostaticã  ºi anume cã Cristos este
pe deplin om ºi pe deplin Dumnezeu,
ºi cu toate acestea, o singurã persoanã.
Noul Testament nu afirmã în mod
direct nici una dintre aceste doctrine.
Din acest motiv, suntem justificaþi sã
facem un studiu inductiv asupra incidentelor din Fapte pentru a determina
niºte lecþii teologice cumulative din
acele naraþiuni.
O obiecþie ridicatã adesea de critici
este aceea cã dacã insistãm asupra unui
precedent istoric al unei experienþe cu
Duhul dupã convertire, ar trebui sã fim
consecvenþi în a urma regula precedentului istoric ºi în cazul renunþãrii la
toate resursele noastre financiare sau
al trasului sorþului în luarea deciziilor.
Însã, nicãieri nu a spus Dumnezeu sau
nu a îndemnat Biserica primarã sã facã
astfel de lucruri ºi nici nu întâlnim o
repetare a acestora sub forma unui
tipar. Isus a poruncit însã ucenicilor sã
aºtepte pânã aveau sã fie umpluþi de
Duhul. Mai mult, a fi plin de Duh nu
este o activitate umanã, ci una divinã.
12. O altã obiecþie adusã poziþiei penticostale se bazeazã pe intenþia autorului.
Întrebarea ce se pune este: Care a fost
scopul lui Luca atunci când a scris
Faptele? Rãspunsul oferit este cã el a
vrut sã relateze rãspândirea Evangheliei
în lumea romanã; nu era acela de a
învãþa despre botezul în Duhul. Totuºi,
cum poate fi înþeleasã rãspândirea
Evangheliei fãrã impulsul din spatele
ei, adicã puterea Duhului Sfânt? Fapte
1:8 este un rezumat al cãrþii Fapte. Cele
douã propoziþii principale din verset
sunt legate ºi nu pot fi separate una de
cealaltã: Veþi primi o putere... ºi-Mi

În ziua de Rusalii
ucenicii au fost
umpluþi de Duhul
Sfânt; ei nu au fost
regeneraþi de acea
experienþã.
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veþi fi martori.4 Dacã mandatul mergeþi în toatã lumea este încã valabil,
atunci ºi împuternicirea pentru a o face
va fi aceeaºi pe care a promis-o Isus.
13. Legatã de obiecþia anterioarã este
ºi ideea cã doar anumite grupuri reprezentative din Fapte au avut o experienþã specialã a Duhului, pentru a se arãta
rãspândirea ºi incluziunea Evangheliei 
evreii din Ierusalim (cap. 2), samaritenii (cap. 8), neamurile (cap. 10),
ucenicii lui Ioan Botezãtorul (cap. 19).
Existã câteva critici ale acestei poziþii:
(1) Foarte adesea experienþa personalã
a lui Pavel de dupã convertire (9:17)
este ignoratã sau trecutã cu vederea. Ea
nu a fãcut parte dintr-o experienþã în
grup. (2) Ucenicii n-au mai întâlnit în
cei 20 de ani dintre Fapte 2 ºi Fapte 19
nici un ucenic de-al lui Ioan
Botezãtorul? (3) Mai mult, erau aceia
cu adevãrat ucenici de-ai lui Ioan sau
erau niºte ucenici de-ai lui Isus care
aveau nevoie de învãþãturã?

Promisiunea vechi
testamentarã a Duhului

Pogorârea Duhului
peste El în acea
vreme, împreunã cu
activitatea
Duhului prin El de-a
lungul lucrãrii Sale
pãmânteºti... slujesc
ca model pentru toþi
credincioºii...

"
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Vechiul Testament este un preludiu
indispensabil în cazul unei discuþii
despre botezul în Duhul Sfânt. Evenimentele din ziua de Rusalii (Fapte 2) au
fost climaxul promisiunilor lui
Dumnezeu fãcute cu secole înainte
despre noul legãmânt care avea sã
inaugureze totodatã vremea Duhului.
Douã pasaje se remarcã în mod deosebit: Ezechiel 36:25-27 ºi Ioel 2:28, 29.
Pasajul din Ezechiel vorbeºte despre
nevoia de a fi stropiþi cu apã curatã
pentru a fi curãþiþi de orice întinãciune
spiritualã. El continuã spunând cã
Domnul va lua inima de piatrã a poporului Sãu, îi va da o inimã nouã ºi
va pune în ei un duh nou. Acest
lucru se va întâmpla prin locuirea interioarã a Duhului Sfânt: Voi pune
Duhul Meu în voi (versetul 27). Rezultatul este cã vã va face sã urmaþi
poruncile Mele ºi sã pãziþi ºi sã împliniþi legile Mele.
Promisiunea este legatã în mod clar
de conceptul nou testamentar de
regenerare. Pavel vorbeºte de spãlarea
naºterii din nou ºi înnoirea fãcutã de
Duhul Sfânt (Tit 3.5), ca un ecou al
afirmaþiei lui Isus despre nevoia de a
fi nãscuþi din apã ºi din Duh (Ioan
3:5). Transformarea care are loc în cadrul acestei noi naºteri duce la un stil
de viaþã schimbat, posibil prin prezenþa interioarã a Duhului. Duhul
Sfânt locuieºte în credincioºi (Romani

8:9, 14-16; 1 Corinteni 6:19). De aceea,
ideea unui credincios fãrã Duhul Sfânt
este o contradicþie în termeni.
Prorocia lui Ioel este destul de diferitã de cea a lui Ezechiel. Ea nu vorbeºte
despre transformarea interioarã, despre
un stil de viaþã schimbat sau despre
locuirea interioarã a Duhului Sfânt. În
schimb, Domnul spune: voi turna
Duhul Meu peste orice fãpturã. Rezultatul va fi unul dramatic: recipienþii
acestuia vor proroci, vor visa ºi vor
vedea vedenii. Aceastã promisiune
aminteºte de dorinþa puternicã a lui
Moise: Sã dea Dumnezeu ca tot
poporul Domnului sã fie alcãtuit din
proroci, ºi Domnul sã-ªi punã Duhul
Lui peste ei! (Numeri 11:29). Paralelele
dintre prorocia lui Ioel ºi dorinþa lui
Moise sunt inconfundabile. Distincte
de la prorocia lui Ezechiel, aici rezultatele activitãþii Duhului sunt destul de
diferite: ele sunt dramatice ºi carismatice în ce priveºte natura lor. Duhul vine
peste poporul lui Dumnezeu în primul
rând pentru a-l împuternici sã proroceascã. Acest fapt este evident în modul
în care Petru l-a citat pe Ioel în predica
sa la Rusalii (Fapte 2:16-21). Petru
adaugã expresia ºi vor proroci (versetul 18) în mijlocul citatului repetând ºi
subliniind faptul cã fiii voºtri ºi fiicele
voastre vor proroci (versetul 17). În
ziua de Rusalii ucenicii au fost umpluþi
de Duhul Sfânt, ei nu au fost regeneraþi
de acea experienþã.
Trebuie atunci sã concluzionãm cã
aveau sã existe douã veniri separate
istoric ale Duhului Sfânt, date de diferenþa substanþialã dintre prorocia lui
Ezechiel ºi cea a lui Ioel? Rãspunsul
trebuie sã fie nu. E mai bine sã vorbim
despre o promisiune generalã a Duhului care avea sã includã atât locuirea sa
interioarã, cât ºi împuternicirea poporului lui Dumnezeu. Acestea sunt
douã aspecte ale lucrãrii Duhului Sfânt
promise pentru noua erã.
Promisiunea Duhului nu a fost pe
deplin împlinitã pânã în ziua de
Rusalii (Fapte 2). Naºterea din fecioarã
a lui Isus prin puterea Duhului reprezenta zorii acestei noi ere. Pogorârea
Duhului peste El în acea vreme, împreunã cu activitatea Duhului prin El de-a
lungul lucrãrii Sale pãmânteºti (Matei
3:15; Luca 4:18, 19; Fapte 10:38) slujesc ca model pentru toþi credincioºii
cãrora Domnul le-a promis în Vechiul
Testament prezenþa interioarã ºi împuternicirea Duhului Sfânt.

Terminologia botezului în
Duhul

Cartea Faptele conþine peste 70 de
referinþe la Duhul Sfânt. Din moment
ce ea relateazã venirea Duhului ºi dã
exemple ale experienþelor oamenilor
cu Duhul Sfânt, este normal sã apelãm
la aceastã carte spre a identifica terminologia specificã pentru botezul în
Duhul. Urmãtoarele expresii sunt
folosite în mod interschimbabil:
 Botezaþi în Duhul (1:15; 11:16);
 Venirea sau pogorârea Duhului
peste (1:8; 8:16; 10:44; 11:15; 19:6);
 Revãrsarea Duhului (2:17, 18;
10:45);
 Promisiunea Tatãlui (1:4)  Tatãl a
fãcut aceastã promisiune;
 Promisiunea Duhului (2:33, 39) 
Duhul este promis;
 Darul Duhului (2:38; 10:45; 11:17)
 Duhul este darul;
 Darul lui Dumnezeu (8:20)  darul
vine de la Dumnezeu;
 Primirea Duhului (8:15-20; 10:47;
19:2);
 Umpluþi de Duhul (2:4; 9:17).
Din perspectiva frecvenþei, expresia
botezaþi în Duhul Sfânt este cea mai
folositã ºi apare în fiecare Evanghelie
(Matei 3:11; Marcu 1:8; Luca 3.16; Ioan
1:33). Umpluþi de Duhul Sfânt apare
destul de frecvent, dar are un sens mai
cuprinzãtor, aspect ce va fi discutat
într-un articol viitor.
Botezul în Duhul Sfânt, substantiv
echivalent expresiei botezaþi în Duhul
Sfânt, nu apare în Noul Testament, dar
pentru o mai uºoarã exprimare ºi identificare, este folosit adesea în locul
celui din urmã. Termenul botezul
Duhului are ºi el un scop folositor.
Nici un termen nu transmite pe
deplin toate dimensiunile acestei experienþe. Termenii nu ar trebui înþeleºi în
mod literal; ei sunt simple încercãri ale
scriitorilor biblici de a ne ajuta sã
înþelegem mai bine sensul acestei
experienþe. Expresii ca: botezat, umplut
sau revãrsat, accentueazã faptul cã este
vorba de o experienþã în care credinciosul este pe deplin dominat sau
copleºit de Duhul Sfânt. Printre altele,
experienþa înalþã ºi intensificã lucrarea
existentã a prezenþei interioare a
Duhului Sfânt.

Botezat de ºi în Duhul Sfânt

Face Noul Testament distincþie între a
fi botezat de Duhul Sfânt ºi a fi botezat
în Duhul Sfânt? ªapte pasaje conþin

verbul a boteza ºi substantivul Duhul
Sfânt sau Duhul. Învaþã toate aceste
versete acelaºi lucru despre relaþia dintre cei doi termeni?
Nici un botez al Duhului. Scriitorii
Noului Testament nu vorbesc niciodatã despre vreun botez al Duhului
Sfânt. Termenul este ambivalent ºi
putea fi folosit pentru fiecare din cele
douã experienþe ale Duhului. Una
dintre ele este un botez realizat de
Duhul care încorporeazã credinciosul
în trupul lui Cristos. Celãlalt este un
botez în Duhul care îl împuterniceºte
pe credincios pentru slujire.
Botezat în Duhul. Experienþa penticostalã este cel mai bine descrisã ca
botezat în Duhul Sfânt (prepoziþia
greceascã en, în Matei 3:11; Marcu 1:8;
Luca 3:16; Ioan 1:33; Fapte 1:5; 11:16,
vezi ºi Luca 24:49; Fapte 1:8). Aceastã
formã exprimã cel mai bine traducerea
din greacã ºi transmite cel mai adecvat
sensul experienþei. Ea este preferabilã
din douã motive.
În primul rând, prepoziþia en este
prepoziþia cu cele mai multe înþelesuri
din Noul Testament ºi poate fi tradusã
în funcþie de context ca în, cu, de cãtre,
împreunã, înãuntru. Putem elimina
ultimele douã sensuri ca nepotrivite în
oricare din pasajele pe care le discutãm.
Putem elimina totodatã ºi de cãtre din
pasajele aflate în Evanghelii ºi Fapte,
din moment ce Isus ºi nu Duhul Sfânt
este Cel care boteazã. Acest botez este
realizat de cãtre Isus în Duhul Sfânt.
În al doilea rând, prepoziþia în este
de preferat lui cu deoarece ea reflectã
imaginea botezului. Verbul baptizo
înseamnã a cufunda sau a coborî. Ar fi
cam ciudat sã spunem El vã va cufunda cu Duhul Sfânt. Preferinþa pentru
în Duhul Sfânt este justificatã ºi de
analogia sa cu botezul în apã, care are
loc în apã.
O preferinþã pentru în ca traducere
corectã a pasajelor din Evanghelii ºi
Fapte implicã mai mult decât o despicare semanticã a firului în patru. Ea
reflectã o înþelegere corectã a naturii
botezului în Duhul Sfânt, accentuând
faptul cã acesta este o experienþã în
care credinciosul este cufundat totalmente în Duhul Sfânt.
Botezat de Duhul Sfânt. A fi botezat
în Duhul Sfânt ar trebui sã fie diferit de
a fi botezat de Duhul în trupul lui
Cristos (1 Corinteni 12:13).5 Aceeaºi
prepoziþia en apare în acest verset.
Prima parte poate fi tradusã: Cãci de
cãtre (en) un singur Duh am fost

E mai bine sã vorbim
despre o promisiune
generalã a Duhului
care avea sã includã
atât locuirea sa
interioarã, cât ºi
împuternicirea /
umplerea poporului
lui Dumnezeu.
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Printre altele,
experienþa înalþã ºi
intensificã lucrarea
existentã a prezenþei
interioare a Duhului
Sfânt.
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botezaþi cu toþii într-un singur trup.
De cãtre se referã la Duhul Sfânt ca la
mijlocul sau instrumentul prin care a
avut loc botezul. Experienþa despre care
vorbeºte Pavel aici este diferitã de experienþa menþionatã de Ioan Botezãtorul,
Isus ºi Petru în celelalte ºase pasaje.
Cele douã grupuri de pasaje despre
care discutãm (ºase din Evanghelii ºi
Fapte ºi cel din 1 Corinteni) au câþiva
termeni asemãnãtori. Este discutabilã
însã insistenþa ca aceeaºi combinaþie
de cuvinte, ce apare în versete diferite,
sã fie tradusã ºi sã însemne acelaºi
lucru. Dincolo de asemãnãri, cele douã
grupuri de pasaje au puþine lucruri în
comun. De exemplu, Pavel menþioneazã expresia un Duh. El nu foloseºte
expresia întreagã, formatã din douã
cuvinte, Duhul Sfânt. El vorbeºte
despre a fi botezat într-un singur
trup. Mai mult, expresia într-un singur Duh precede verbul a boteza. În
toate celelalte pasaje ea urmeazã verbul (singura excepþie este Fapte 1:5
unde, curios pentru unii, apare între
Duhul ºi Sfânt). Contextul determinã
adesea alegerea traducerii unui anumit
cuvânt sau expresii. De aceea, trebuie
sã vedem cum foloseºte Pavel expresii
similare sau identice cu en singur
Duh. Contextul imediat, care conþine
patru expresii de acest gen, ar trebui sã
fie hotãrâtor.
1 Corinteni 12:3 spune: De aceea
vã spun cã nimeni, dacã vorbeºte prin
[en] Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Isus
sã fie anatema! ªi nimeni nu poate
zice: Isus este Domnul decât prin [en]
Duhul Sfânt. Versetul 9, care conþine
lista darurilor spirituale prezentatã de
Pavel, spune: altuia credinþa, prin [en]
acelaºi Duh; altuia, darul tãmãduirilor,
prin [en] acelaºi Duh. Aceastã ultimã
expresie este identicã cu cea din versetul 13; singura excepþie e cã textul grecesc conþine un articol hotãrât. În toate
aceste apariþii din contextul imediat en
este legat de Duhul Sfânt, iar traducerea
prin este mult mai evidentã ºi de aceea
mai uºor înþeleasã decât orice altã traducere. Mai mult, întregul capitol
vorbeºte despre activitatea Duhului
Sfânt. De aceea, este preferatã traducerea de un singur Duh.
Conceptul este menþionat într-o
nuanþã puþin diferitã în Romani 6:3,
care vorbeºte despre a fi botezaþi în
Cristos Isus. Versetul din Galateni
3:27 vorbeºte ºi el despre a fi botezaþi
în Cristos. Acest botez este diferit de
botezul
menþionat
de
Ioan

Botezãtorul, Isus ºi Petru în Evanghelii
ºi în Fapte. Duhul Sfânt este cel care ne
boteazã în Cristos, sau în trupul lui
Cristos. Dacã nu pãstrãm aceastã distincþie, vom ajunge la ideea ciudatã cã
Cristos boteazã în Cristos.
Rezumat. Distincþia dintre a fi
botezaþi de Duhul ºi a fi botezaþi în
Duhul nu se datoreazã unor prejudecãþi penticostale. O comparaþie a traducerii lui en în 1 Corinteni 12:13 în
majoritatea versiunilor principale
scoate în evidenþã aceastã preferinþã
chiar ºi a cercetãtorilor nepenticostali
pentru traducerea cu de. Urmãtoarele
versiuni principale ale Bibliei folosesc
traducerea de: King James Version, New
King James Version, New American Standard Bible, New International Version,
Revised Standard Version, The Living
Bible, Todays English Version, ºi The
New Testament in Modern English.
Existã o distincþie clarã în ce
priveºte scopul individual al acestor
botezuri. Încorporarea sau botezul în
Cristos sau în trupul lui Cristos poate fi
gãsit în 1 Corinteni 12:13. Acesta este
diferit de botezul în Duhul Sfânt, al
cãrui scop principal este primirea puterii (Luca 24:49; Fapte 1:8).6 I
Note
1. Partea a II-a se va ocupa de problema succesiunii. Partea a III-a va aborda problema
vorbirii în alte limbi ca semn al botezului.
Partea a IV-a va discuta scopul botezului în
Duhul ºi terminologia expresiilor a fi umplut
sau plin de Duhul Sfânt.
2. Cercetãtorii din cadrul tradiþiei penticostale clasice au scris mult ºi bine pe aceastã
temã. Voi menþiona doar câþiva autori:
French L. Arrington, Donald A. Johns, Robert
P. Menzies, Wiliam W. Menzies, Douglas A.
Oss, Roger Stronstad.
3. Pentru o discuþie mai amãnunþitã cu
privire la teologia naraþiunilor vezi Douglas A.
Oss, A Pentecostal / Charismatic View [O
perspectivã penticostalã / carismaticã] în
cartea Are Miraculous Gifts for Today? [Sunt
darurile miraculoase pentru astãzi?], editor
Wayne A. Grudem (Grand Rapids, Mich.:
Zondervan Publishing, 1996), 260-262; ºi
Donald A. Johns, New Directions in
Hermeneutics [Noi direcþii în Hermeneuticã], Initial Evidence [Dovada iniþialã], editor
Garry B. McGee, (Peabody, Massach.: Hendrickson Publishing, 1991), 153-166.
4. Citatele biblice sunt din versiunea New
America Standard (în cazul nostru Cornilescu,
n. tr.), dacã nu sunt alte menþiuni.
5. Acest aspect va fi discutat în Partea a II-a.
6. Unii cercetãtori respectaþi din tradiþia
penticostalã clasicã, preferã traducerea în ºi
interpreteazã versetul ca fãcând referire la
botezul penticostal, în Duhul.
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CE ESTE IMPORTANTÃ

ºCOALA

DUMINICALÃ

PENTRU BISERICÃ
În fiecare sãptãmânã nenumãraþi voluntari predau
la ªcoala duminicalã. În restul sãptãmânii, aceºti
învãþãtori voluntari sunt instalatori, asistenþi medicali, poºtaºi, businessman ºi ospãtari. În fiecare
duminicã ei deschid Cuvântul lui Dumnezeu ºi
împlinesc Marea Trimitere (Matei 28:18-20). Pot
voluntarii sã fie ucenicizatori eficienþi?
Smith Wigglesworth era instalator când a
devenit un slujitor eficient dupã ce a fost umplut cu
Duhul Sfânt. În Noul Testament, Isus a ales pescari,
colectori de taxe ºi confecþioneri de corturi. El nu
doar le-a pus la dispoziþie un trimestru ºi le-a arãtat
o salã de clasã. Isus le-a dat o viziune, pentru ca ucenicii Lui sã facã o schimbare în lume. El le-a dat o
învãþãturã bunã ºi le-a rãspuns la întrebãri. El le-a
dat oportunitãþi sã slujeascã. El i-a împuternicit cu
Duhul Sfânt.
Astãzi, în ªcoala duminicalã predau acelaºi fel de
oameni ca ºi cei pe care Isus i-a trimis. Unii învãþãtori de ªcoala duminicalã sunt deja ucenicizatori
foarte eficienþi. Alþii, deºi credincioºi slujbei lor, pot
deveni mult mai eficienþi. Dacã noi putem sã-i
îndrumãm pe aceºti voluntari în lucrare, impactul
slujirii lor poate fi mai mare.
Cum poate un pastor sã formeze învãþãtori credincoºi pentru a deveni ucenicizatori care sã
schimbe vieþi?
CLARIFICÃ MISIUNEA PREDÃRII ÎN
ªCOALA DUMINICALÃ
Misiunea ªcolii duminicale nu este doar sã completeze fiecare lecþie în fiecare sãptãmânã sau sã
umple capetele studenþilor cu informaþii biblice.
Scopul ªcolii duminicale este sã schimbe radical
vieþile studenþilor. Toþi ucenicii sunt chemaþi sã devinã pe deplin urmaºi devotaþi ai lui Cristos. ªcoala
duminicalã îi pune pe oamenii lui Dumnezeu în
Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât Cuvântul lui
Dumnezeu sã poatã fi pus în oamenii lui Dumnezeu,
transformându-i din interior spre exterior. Un pastor care este dedicat ucenicizãrii care schimbã vieþi
poate clarifica misiunea ªcolii duminicale.
RÃSPÂNDEªTE O VIZIUNE ORGANIZATÃ
Viziunea ªcolii duminicale ar trebui sã fie în concordanþã cu viziunea generalã a bisericii. Pastorii
care au o viziune cu privire la planul lui Dumnezeu
pentru bisericã ºi comunitate vor avea de câºtigat
dacã vor transmite aceastã viziune profesorilor ºi
liderilor. Aceasta îi va ajuta pe voluntari sã înþeleagã
cum poate contribui ªcoala duminicalã la sãnãtatea
spiritualã generalã a bisericii.
EVALUAREA CONDUCERII ªI EVALUAREA
PROPRIE
Pastorii pot ajuta profesorii ºi liderii sã evalueze efi-

cienþa ªcolii duminicale în prezentarea informaþiei
ºi principiilor biblice într-un context care duce la
schimbarea vieþii ºi slujirii. Dacã scopul este sã
devenim asemãnãtori cu Cristos, cum procedãm?
Câþi bãieþi la vârsta junioratului întorc ºi celãlalt
obraz? Câte fete de liceu sunt voluntare pentru a
supraveghea copii? Câþi oameni de afaceri îi hrãnesc pe cei sãraci? Câþi adulþi de vârsta a doua sunt
voluntari în lucrare? Câþi pãrinþi nemântuiþi devin
credincioºi? Câþi studenþi sunt umpluþi cu Duhul
Sfânt? Cât de des ies studenþii din clasele lor pentru
a sluji comunitãþii?
ÎMPUTERNICIREA PROFESORILOR ªI CUM
POT MENTORII DEVENI MODELE
Þi-ar place sã vezi ªcoala duminicalã din biserica ta
cum se ridicã la un nou nivel al slujirii eficiente? În
timp ce te rogi gândeºte-te cum poþi ajunge în acest
proces? Petrece timp cu profesorii. Aceasta comunicã importanþa lor în slujirea bisericii. Întâlneºte-te cu profesorii cel puþin o datã pe semestru. La
întâlniri prezintã modelul de predare pe care ai vrea
sã-l foloseascã profesorii. Vrei ca ei sã devinã studenþi fundamentaþi? Foloseºte învãþãtura interactivã ca sã-þi comunici viziunea. Dã profesorilor
autoritate. Permite-le sã decidã cum sã ridice
calitatea ªcolii duminicale. Lasã-i sã stabileascã
ucenicia pe termen lung ºi scopurile evanghelistice
pe care sã le poatã folosi în evaluarea eficienþei lor.
Aceste scopuri trebuie sã fie destul de specifice,
astfel profesorii vor ºti când le-au atins. Condu
întâlnirile ca un ajutor care traseazã obiective,
rãspunde la întrebãri ºi împarte profesorii dupã
nivelul de vârstã, la care ei predau, astfel încât sã
poatã dezvolta strategii adecvate vârstei pentru a
atinge scopuri în slujire. La sfârºitul fiecãrei întâlniri, atât tu cât ºi profesorii ar trebui sã ºtiþi cã aþi
fãcut un progres capabil sã ridice ªcoala duminicalã
la un nou nivel al eficienþei.
ªcoala duminicalã are potenþialul sã transforme
vieþi. Ea are capacitatea sã mobilizeze credincioºii
pentru slujire. ªcoala duminicalã poate ajuta bisericile sã-i includã în familia lui Dumnezeu pe toþi cei
ce vin. Ea îi poate pregãti pe credincioºi sã meargã
sã-i gãseascã pe cei ce au nevoie de Cristos. Totuºi
ºcolile duminicale nu ajung eficiente peste noapte.
În conformitate cu Efeseni 4 profesorii sunt pregãtiþi de liderii bisericii care-i învaþã pe alþii despre
activitãþile slujbei.
În calitate de pastor, tu eºti cheia pentru creºterea impactului ªcolii duminicale în actualii ºi
viitorii membri ai bisericii tale. I
-Sharon Ellard, coordonatorul promovãrii ªcolii
duminicale, Springfield, Missouri
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iecare din noi are un rezervor de sentimente
înrãdãcinate în relaþii
semnificative cu oamenii din trecutul nostru pãrinþi, bunici, fraþi,
prieteni din copilãrie,
foºti iubiþi ºi chiar foºti soþi. Cu cât
oamenii ºi circumstanþele din
prezent se aseamãnã cu oamenii ºi
circumstanþele din trecut, cu atât
mai mult existã probabilitatea ca
reacþia noastrã prezentã sã fie influenþatã de sentimentele ascunse ale
inimii. Astfel, reacþii total obiective
la viaþã sunt extrem de rare. Interacþiunile dintre slujitori ºi laici pot sã
stimuleze aceste ºabloane istorice ale
reacþiilor emoþionale.
RELAÞIA SLUJITOR-LAIC ESTE
UNICÃ
Relaþia dintre lucrãtori ºi membri
este unicã. În nici o altã relaþie profesionalã nu existã aceeaºi intensitate emoþionalã. Doctori ºi terapeuþi
care experimenteazã acest fenomen
sunt cu mult mai protejaþi de (1) o
naturã profesionalã a relaþiilor lor
mult mai structuratã ºi (2) timpul
limitat pe care-l petrec cu fiecare
pacient. Slujitorii, totuºi pot fi cu
membrii bisericii chiar ºi de peste 5
ori pe sãptãmânã pentru serviciile
bisericii, întâlnirile bordului ºi
comitetului, evenimentele sociale
ale bisericii ºi momente de pãrtãºie.
Relaþia slujitor-persoanã laicã se
aseamãnã cu relaþiile familiale. Isus a
vorbit despre similaritãþile dintre
familia naturalã ºi cea spiritualã a
unei persoane (Marcu 3:31-35). Probabil aceasta explicã de ce pastorul
este vãzut deseori ca un pãrinte
suplinitor de cãtre multã lume.
Când slujitorii ºi laicii au avut
relaþii familiale sãnãtoase, relaþia lor
unul cu altul are toate ºansele sã fie
una plãcutã. Dar dacã au experimentat relaþii familiale nesãnãtoase ar
putea exista unele situaþii tensionate
în familia bisericii.
SLUJITORII CA ªI MODELE DE
AUTORITATE
Slujitorii care nu au avut relaþii
sãnãtoase cu cel ce deþinea autoritatea în familia sa naturalã s-ar putea

sã aibã dificultãþi în a fi un model de
autoritate sãnãtoasã în bisericile lor.
Unii s-ar putea sã abuzeze de autoritatea lor, alþii s-ar putea sã nu fie în
stare sã primeascã critici, iar alþii s-ar
putea sã fie prea timizi pentru a-ºi
exercita autoritatea în calitate de slujitor chiar în momentele când aceasta este criticã pentru unitatea
bisericii.
Persoanele laice care au avut
pãrinþi autoritari ar putea fi predispuse sã deteste orice expresie a
autoritãþii bisericii, indiferent cât de
sãnãtoasã ar fi ea. Aceºti oameni s-ar
putea repezi cu
mânie la slujitor
- eliberând
mânia pe
care nu au
putut niciodatã
sã o exprime faþã de pãrinþii lor.
Acei membri care au avut tendinþa
de a-ºi idolatriza pãrinþii ar putea
face la fel cu pastorul lor.
În ochii unor membri, slujitorul
ºi familia sa nu pot face nimic bine.
Dar în ochii altora nu pot face nimic
greºit. Adevãraþii slujitorii nu pot fi
duºi în eroare de critici sau fani. Ei
ºtiu cã adevãratul slujitor se aflã
undeva la mijloc.
Numai Dumnezeu ºtie complicaþiile nesfârºite apãrute în vieþile
unor slujitori sinceri, membri ai
comitetului ºi persoanelor laice din
cauza acestor sentimente ascunse ºi
neînþelese ale inimii (Ieremia 17:9;
Ioan 1:8)
SLUJITORII CA SOÞI ªI IUBIÞI
IDEALIZAÞI
Acei care cred cã partenerul de
viaþã este insensibil au tendinþa de a
vedea în pastorul lor toate trãsãturile
romantice ºi tandre care lipsesc de
acasã. Dar în cele mai multe cazuri o
discuþie sincerã cu partenera slujitorului l-ar ajuta sã-ºi schimbe punctul de vedere cu unul mult mai
realist. O altã situaþie posibil periculoasã are loc atunci când persoanele
de sex opus cer consiliere de la slujitori. De obicei ei suferã de relaþii
sentimentale abuzive sau distruse ºi
se întâlnesc cu slujitorul într-o
perioadã vulnerabilã a vieþii lor.
Indiferent de circumstanþe, slujitorii

Cu cât oamenii ºi
circumstanþele din
prezent se aseamãnã
cu oamenii ºi
circumstanþele din
trecut, cu atât mai
mult existã probabilitatea ca reacþia
noastrã prezentã sã
fie influenþatã de
sentimentele ascunse
ale inimii.
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sunt responsabili legal ºi
moral de a se proteja pe ei
înºiºi ºi pe cei consiliaþi de
orice încãlcare a barierelor
psihice ºi de orice sentiment romantic pe care l-ar
putea experimenta în timpul ºedinþelor de consiliere.
Consilierii profesioniºti
se referã la sentimentele
stârnite în cei consiliaþi de
cãtre consilieri prin amintiri
despre oameni ºi situaþii din
trecut prin transfer. În mod similar acelaºi tip de sentimente,
ce apar în mintea consilierului
în timpul ºedinþei de consiliere, se numeºte contratransfer.
Transferul este procesul inconºtient prin care consiliatul
transmite consilierului acele
sentimente ºi fantezii, pozitive
sau negative, înrãdãcinate în
reacþiile faþã de oameni importanþi din trecutul lui.
Contratransferul este rãspunsul emoþional inconºtient
al consilierului cãtre consiliat,
rãspuns care de multe ori
interfereazã cu obiectivitatea.
Satan profitã de aceste sentimente ascunse ale inimii
pentru a frustra procesul de
vindecare pentru a aduce cât
mai multã distrugere posibilã

Satan profitã
de aceste sentimente
ascunse ale inimii pentru a frustra procesul
de vindecare, pentru a
aduce cât mai multã
distrugere posibilã atât
celui consiliat cât ºi
slujitorului consilier.
atât celui consiliat cât ºi slujitorului consilier.
Slujitorii înþelepþi înþeleg cã
orice sentiment amoros pe
care consiliaþii îl pot nutri faþã
de ei nu existã datoritã atracþiei lor fizice irezistibile sau
farmecului personal. Astfel de
sentimente se dezvoltã din
admiraþia pentru el ºi implicit
încrederea în slujitor ca ºi om
a lui Dumnezeu. Dacã nu ar fi
fost slujitori aceastã atracþie
nu s-ar fi dezvoltat. Consiliaþii
pot fi îndrãgostiþi de pãrintele/soþul ideal din visurile lor

}n ordine. L[sa\i-m[ s[ m[ asigur
c[ am ]n\eles bine. Tu vrei consiliere
de la mine, dar ultimele 5 argumente
majore ale tale au fost ]n ]ntregime
]ntreb[ri dac[ vreuna din
predicile mele sunt
sau nu sunt bune.
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- reprezentantul lui
Dumnezeu care încearcã sã le explice dragostea divinã, nu persoana
în carne ºi oase care stã
în
spatele
biroului
consilierului.
DEZVOLTÂND ªI
PUNÂND ÎN PRACTICÃ
CONTROLUL
Slujitorii trebuie sã pãzeascã
cu grijã încrederea fiecãrui
consiliat ºi sã-ºi asume responsabilitate totalã pentru
toate tranziþiile emoþionale
din timpul procesului de consiliere. El trebuie sã protejeze
atât pe consiliaþii vulnerabili
cât ºi pe ei înºiºi de sentimentele consiliaþilor pentru ei. De
asemenea ei trebuie sã se protejeze ºi pe ei ºi pe consiliaþi de
sentimente neadecvate pe care
le dezvoltã unii faþã de alþii.
Dar cum poþi face asta? Te
disciplinezi pentru a parcurge
unii paºi în a pregãti fiecare
ºedinþã de consiliere. Când
intru prima datã în birou
dimineaþa încep prin a mã
pregãti spiritual ºi mintal pentru oamenii cu care am sã mã
întâlnesc.
Încep prin a semna lista de
întâlniri ºi îmi notez în minte
setul unic de emoþii pe care
numele fiecãrui client mi-l
aduce în gând. De asemenea
vreau ca Domnul sã mã ajute
sã-i slujesc pe toþi la fel de
bine, eu nu am aceleaºi sentimente faþã de fiecare dintre ei.
Dacã vrei sã fii sincer ºi eficient în situaþiile de consiliere
nu poþi sã ignori unicitatea
persoanei cu care te întâlneºti
ºi reacþia ta particularã faþã de
el sau ea. Bineînþeles, nu împãrtãºeºti aceastã informaþie
cu consiliatul.
Ocazional numele unei
consiliate atractive ºi provocatoare apare pe lista mea. Sentimentele mele rãspund imediat
posibilitãþii de a o vedea. Cu
toate cã ea poate fi atrasã de
mine în fanteziile mele ºi nu

PRINCIPII GENERALE PENTRU CONSILIEREA PASTORALÃ
1. Pãstreazã confidenþialitatea. Excepþie de la aceastã regulã va fi
dacã acolo sunt motive etice sau morale care sã dicteze ruperea
confidenþialitãþii. Este imperativ ca slujitorii sã se familiarizeze cu
legile din statul de care aparþin cu privire la înºtiinþãrile fãcute de
client clerului ºi excepþia de la confidenþialitate.
2. Evitaþi sã manipulaþi consiliatul. Multe persoane aflate în crizã
care cautã ajutorul slujitorilor sunt vulnerabile.
3. Evitaþi sã luaþi decizii pentru persoana care cautã ajutor. Multe
persoane vin la slujitor aºteptând revelarea unor rãspunsuri divine
la problemele lor. Slujitorul poate da direcþii (lui sau ei) în procesul de consiliere, dar trebuie sã aibã grijã sã nu ia decizii pentru
consiliat.
4. Nu transmiteþi mesajele într-un mod nepotrivit. Existã în slujirea reconciliatoare un timp când interpretarea comportamentului
sau a cuvintelor unei persoane faþã de alte persoane poate fi oportun ºi sãnãtos. Totuºi, pentru cã slujitorul adesea are contact cu
familia sau grupul cu care consiliatul poate fi în conflict sau este
înstrãinat de ei, uneori acolo este dorinþa sau aºteptarea din partea
consiliatului ca slujitorul sã fie mesagerul. Aceasta nu este
potrivit.
5. Nu fi sadic. Slujitorul trebuie sã fie atent, nu sã caute informaþii
care nu sunt potrivite pentru a fi fãcute publice. Sã cauþi informaþii
pentru satisfacþie personalã este nepotrivit, nedrept ºi cu efect
contrar.
6. Sã nu devii niciodatã romantic sau implicat sexual în relaþiile
cu un consiliat. Relaþia de consiliere om la om cu o persoanã de
sex opus poate fi foarte ispititoare. Slujitorii trebuie sã se asigure
cã mai este altcineva în preajma biroului dacã el consilieazã pe
cineva de sex opus. Ei trebuie de asemenea sã vadã o astfel de persoanã doar pentru trei ºedinþe.
- Adaptat dupã Randolph K. Sanders, ed. Christian Counseling
Ethics: O carte pentru terapeuþi, pastori ºi consilieri (Downers Grove,
InterVarsity Press, 1997), 83-84. Utilizat cu permisiune.
ale ei, este întotdeauna responsabilitatea mea sã fac ºedinþa sigurã ºi pentru ea ºi
pentru mine.
De-a lungul anilor Domnul
m-a ajutat sã observ ºi sã definesc o disciplinã de protecþie
pentru consiliatele mele ºi
pentru mine care s-a dovedit a
fi eficientã. Ea constã în 8 paºi
simpli ºi logici:
1. Menþineþi o distanþã fizicã de 2-4 metri. Fiecare avem
nevoie de 1-1,5 m pentru a ne
simþi în siguranþã.
2. Fiþi atenþi prin rugãciune
la sentimentele din timpul
procesului de consiliere.

3. Fiþi atenþi în timpul rugãciunii la sentimentele pe care
le simþiþi din partea consiliatului.
4. Înþelegeþi cã procesul
consilierii este un angajament
într-un rãzboi spiritual purtat
în ciuda pornirilor, fanteziilor
ºi ideilor din care vor veni
alegerile consiliaþilor.
5. Înþelegeþi importanþa utilizãrii adevãrului biblic ºi a
rugãciunii pe parcursul procesului de consiliere.
6. Respectaþi consiliaþii ca ºi
copii ai lui Dumnezeu ºi
respectaþi limita fizicã cu sfinþenie. (Eu niciodatã nu am

atins o femeie pe care am consiliat-o).
7. Înþelegeþi cã în fiecare
moment al procesului de consiliere controlul vostru asupra
vieþii ºi lucrãrii pe care
Dumnezeu v-a dat-o este singurul la fel de sigur ca ºi cei 24 metri menþinuþi ca ºi distanþã între tine ºi consiliat.
8. Aminteºte-þi frecvent ce
s-ar întâmpla cu soþul/soþia ta,
familia ta, slujirea ta, tovarãºii
de slujire ºi cu toþi aceia care
ºi-au pus încrederea în tine,
dacã ei ar afla cã tu te-ai discreditat pe tine însuþi sau pe
oricine altcineva prin lipsa
controlului de limitã fizicã în
relaþia de consiliere.
În fiecare an, eu vãd diferiþi
lucrãtori cum dau faliment în
a se disciplina pe ei înºiºi în
relaþia lor cu consiliaþii de sex
opus. Aceasta este o arie cu
toleranþã zero. Astfel de comportament pãteazã imaginea
lui Cristos.
De puþine ori cei care fac
aceste slujbe se gândesc la faptul cã discreditarea nu afecteazã doar familia consiliatului, ci
ºi abilitatea celor din bisericã de a avea încredere în alt
slujitor. În nenumãrate rânduri membri din conducere,
furioºi ºi dezamãgiþi, mi-au
spus: Cum îþi închipui cã am
sã explic copiilor mei cã
pastorul nu mai poate fi
pastorul nostru? Congregaþia
a cãrei pastor a cãzut este un
grup de oameni adânc rãnit.
ALTE SENTIMENTE CARE
POT COMPLICA RELAÞIILE
Tentaþia sexualã nu este singura cale prin care Satan foloseºte sentimentele ascunse ale
inimii pentru a distruge pacea
dintre membri. Slujitorii trebuie de asemenea sã pãzeascã
relaþiile lor cu comitetul, conducerea ºi membrii bisericii.
Este necesar ca ei sã fie
informaþi despre trei sentimente fundamentale care de

[Continuare în pagina 28]
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RUGÃCIUNEA
SCHIMBÃ
ORICE LUCRU
De Donald R. Spradling
 IARNA 2005

RUGÃCIUNEA
ASCUTE
CUÞITUL
LUCRÃRII.

DOMNUL A ªTIUT
ACEST LUCRU;
TOCMAI DE ACEEA
CU TOATE CERERILE
LUATE ASUPRA LUI
A MERS DEOPARTE
SÃ SE ROAGE.

Un proverb african afirmã:
În fiecare dimineaþã o gazelã
este conºtientã cã trebuie sã
depãºeascã rezistenþa leului sau
va fi mâncatã. ªi în fiecare
dimineaþã un leu este conºtient
cã trebuie sã depãºeascã viteza
gazelei sau va muri de foame.
Deci, dacã tu eºti o gazelã sau un
leu, în fiecare dimineaþã când te
trezeºti trebuie sã fii capabil sã
alergi.
Alergarea are prioritãþi ºi valori diferite pentru gazela ºi leul
din jungla africanã faþã de gazela
ºi leul de la grãdina zoologicã din
America. Realitãþile vieþii ºi
morþii istorisesc, de asemenea,
despre alergare ca fiind o prioritate zilnicã. Rugãciunea trebuie
sã aibã aceeaºi prioritate de
necãlcat dacã vrem sã experimentãm acea putere care schimbã orice lucru din viaþa noastrã.
O femeie foarte disperatã ºi cu
lacrimi în ochi m-a sunat într-o
zi ºi mi-a explicat cã sora ei tocmai a fost ucisã. Cum pot fi
oamenii atât de rãi? a întrebat
ea incapabilã sã coopereze cu
durerea ºi deziluzia.
Eu imediat am început sã o
consiliez ºi sã o mângâi, dar am
auzit o voce intermediarã spunându-mi: Ea nu are nevoie de
consiliere, ea are nevoie de rugãciune. Fãrã ezitare am condus-o
la Cel care poate vindeca suferinþa ºi poate potoli furtuna
sufletului ei. Pentru cã ºtiam cã
rugãciunea era rezolvarea, am
avut încredere ºi am fost gata sã
mã rog pentru ea ºi cu ea. În
urmãtoarele secunde furtuna a
început sã se opreascã ºi pacea
liniºtitoare a adus speranþa.
Rugãciunea a fost arma noastrã ºi
a adus victoria.
RUGÃCIUNEA TREBUIE
ADMINISTRATÃ
Se pare cã noi nu credem cã
Dumnezeu ne poate da un mediu
accesibil ºi semnificativ în care sã
fim împreunã, sã creºtem ºi efectiv sã trãim o viaþã de învingãtor.
Totuºi,
asemãnãtor
multor
lucruri care sunt accesibile ºi
familiare vieþii zilnice, rugãciu-

nea adesea devine ºi ea un lucru
comun ºi opþional. În lumea
noastrã neorganizatã ºi indisciplinatã, rugãciunea este singura
importantã în momentele de
crizã sau pentru slujirea cauzelor
personale.
Majoritatea oamenilor sunt de
acord cu semnificaþia rugãciunii
ºi ar vrea sã se roage mai des ºi
mai cu eficienþã, dar inamicul
comun este timpul. Noi spunem:
eu, doar, nu am timp. Acesta
este simplul adevãr. Când jumãtate din oameni petrec timp sã se
uite la televizor în fiecare zi, timpul nu mai este un motiv pentru
care rugãciunea sã nu poatã fi
administratã acolo unde a fost
planificatã.
Noi decidem ce vom face cu
timpul. Unii spun: Dacã tu vrei
sã aduci ceva la îndeplinire, întreabã o persoanã ocupatã. De
ce? Oamenii ocupaþi administreazã prioritãþile ºi folosesc cel
mai bine timpul. Timpul de rugãciune trebuie sã fie administrat
sau el nu va deþine niciodatã un
loc important. Aristotel spunea:
Noi suntem ceea ce facem în
mod frecvent. Atunci, excelenþa
nu este un act, ci un obicei.
Dacã acesta este adevãrul, rugãciunea va da roade doar atunci
când ea va ocupa locul superior.
Noi trebuie sã o includem în
partea nonnegociabilã a vieþii.
TU POÞI SÃ O FACI
Multe persoane au scuze pentru cã nu pot sau nu vor sã facã
ceva important. De exemplu, acei
care au nevoie sã piardã din greutate se scuzã atunci când sunt
provocaþi zicând: Problema cu
greutatea este geneticã; Eu nu o
pot schimba. sau Problema
mea este medicalã, pentru aceasta eu mi-am creat multe probleme cu dieta.
În aproape toate cazurile
aceasta este o cale în care sã faci
ceea ce este important. Tu ai
nevoie sã asculþi Cuvântul lui
Dumnezeu mai mult timp:
Duhul este dat pentru folosinþã
nu este dat pentru a ne retrage de
la pericol  (2 Timotei 1:7).
RESURSE SPIRITUALE
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Nu ºtiu pe nimeni care cu consecvenþã sã se bucure
de primele momente ale unui program de exerciþiu.
Doar dupã ce începem sã ne rugãm apare o euforie ºi o ungere.
Noul Testament Amplificat
completeazã acest verset pe urmãtoarea cale: (El ne-a dat spre
folosinþã Duhul) de putere, de
dragoste, de calm, un bun echilibru mintal, disciplinã ºi autocontrol. Dumnezeu este pregãtit sã
vã dea spre folosinþã darul disciplinei ºi al autocontrolului. Tu ai
o problemã, dar poþi s-o învingi ºi
sã devii puternic prin rugãciune.
Tu te poþi ruga mult mai des ºi
mai eficient. Aceasta este o
chestiune de alegere.
MODELUL RUGÃCIUNII
NOASTRE
Un eveniment dramatic este
conturat în Luca 9. Isus le-a dat
ucenicilor Lui autoritatea de a
predica Vestea Bunã, de a scoate
demonii ºi de a vindeca bolnavii.
Ei au mers de la un capãt la
celãlalt al regiunii ca sã proclame
Noua Împãrãþie, sã vindece bolnavi ºi sã înfãptuiascã minuni.
Câteva zile mai târziu, Isus a vorbit cu Petru, cu Iacov ºi cu Ioan ºi
au mers pe munte sã se roage, iar
pe mãsurã ce El se ruga aspectul
înfãþiºãrii Lui a fost schimbat
(versetul 29)
Corelaþia dintre schimbarea
aspectului lui Isus ºi rugãciune
este incontestabil. Lucruri dramatice ºi glorioase încep sã iasã la
ivealã pe mãsurã ce El se roagã.
Cu toate cã ar fi lipsit de înþelepciune sã credem cã orice rugãciune va fi însoþitã de scãpãri de
fulger ºi vizita curierilor cerului,
fiecare rugãciune adresatã lui
Dumnezeu va avea parte de audienþa ºi confirmarea Lui.
Modelul rugãciunii din Luca 9
este în aceeaºi mãsurã pentru
practica noastrã cum a fost ºi pentru cei de pe munte. Dumnezeu a
vrut sã foloseascã aceastã experienþã a schimbãrii pentru a fi
vãzutã. Ucenicii au fost invitaþi la
aceastã întâlnire pentru ca sã
înveþe ºi sã practice.
Pe mãsurã ce Isus se ruga, înfã"
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þiºarea Lui se schimba; hainele
Lui au cãpãtat o strãlucire supranaturalã; prieteni din cer L-au
vizitat pe neaºteptate pentru a-L
povãþui, o voce a confirmat
venirea Lui de la Tatãl ºi ucenicii
au
mãrturisit
Gloria
lui
Dumnezeu într-o mãsurã extraordinarã - toate acestea prin
rugãciune.
Urmãrile acestei puteri au fost
evidente când Isus ºi ucenicii au
coborât printre imposibilitãþile
umane. Un tânãr a fost vindecat
(vindecarea unui îndrãcit).
Trei lucruri ies în evidenþã din
acest model al rugãciunii care ne
poate schimba viaþa.
UTILITATEA RUGÃCIUNII
Urgenþa ºi sensul profetic care-l
avea lucrarea imediatã, desigur cã
L-a determinat pe Isus sã facã
aceste rugãciuni de veghere. El era
obiºnuit cu rugãciunea ºi-i cunoºtea valoarea. El se ruga dimineaþa
devreme (Marcu 1:35); El se ruga
singur (Marcu 6:46; Luca 5:16); El
se ruga cu mare încredinþare
(Luca 6:12; 22:41). El a fãcut din
rugãciune o prioritate care sã
rãmânã o disciplinã de la
copilãrie la cruce.
Unii spun, Nu cantitatea
rugãciunii, ci calitatea ei este
importantã. Acesta este un alt
mic mecanism de-al nostru pentru a scãpa. Deºi este adevãrat cã,
mai importantã este calitatea
decât cantitatea, este ºi un alt adevãr care realizeazã mult ºi face
mari isprãvi pentru Împãrãþie Isus
spunea: Firea nu poate fi scoasã
afarã decât cu post ºi cu rugãciune. (Marcu 9:29). Aceasta este
înþelepciunea de a înþelege
importanþa rugãciunii atâta timp
cât ea se referã la eficienþa
noastrã.
În cartea lui, ªapte obiceiuri
foarte utilizate de oameni
Stephen Covey, împãrtãºeºte o
povestire specificã:
Imaginaþi-vã cã aþi chemat pe

cineva sã lucreze cu febrilitate la
tãierea unui copac din pãdure.
Ce faci? întrebi tu.
Nu vezi? vine replica nerãbdãtoare. Sunt ocupat cu tãierea
acestui copac.
Tu arãþi extenuat exclami tu.
Peste cât timp termini aceasta?
Peste 5 ore, rãspunde el, ºi
sunt frânt. Aceasta este o muncã
grea.
Bine, de ce nu iei o pauzã
pentru câteva minute ºi sã ascuþi
fierãstrãul? îl întrebi. Sunt sigur
cã ar merge mult mai rapid.
Eu nu am timp sã ascut
fierãstrãul zice omul energic,
Sunt foarte ocupat cu tãiatul.
Noi cãdem de asemenea deseori pradã tocirii pânzei de
fierãstrãu. Noi suntem ocupaþi, în
miºcare constantã. Calendarul
nostru este plin. Dar pânza de
fierãstrãu este tocitã.
Rugãciunea ascute tãiºul slujirii. Domnul nostru ºtia aceasta;
totuºi cu toate cererile care-I erau
adresate, El mergea la o parte ºi se
ruga. Acolo a avut loc o schimbare. Discuþia Lui cu Moise ºi Elisei referitor la rãstignirea de la
Ierusalim, precum ºi confirmarea
prezenþei ºi vocea Tatãlui au venit
în timpul de rugãciune. Lucrarea
de mântuire, aºteptarea Lui la picioarele muntelui a avut de asemenea corelaþie directã cu aceastã
sesiune de rugãciune. Utilitatea
rugãciunii este totdeauna stabilitã
de acest model al rugãciunii.
Exerciþiul rugãciunii
Rugãciunea probabil la toþi
ucenicii, în mod asemãnãtor, este
dificilã. Cea mai bunã cale de a te
ruga este sã începi. Nu ºtiu pe
nimeni care cu consecvenþã sã se
bucure de primele momente ale
unui program de exerciþiu. Doar
dupã ce începem sã ne rugãm
apare o euforie ºi o ungere.
Miracolele pot sã aibã loc pe
mãsurã ce noi ne apropiem de ora
de rugãciune sau în timp ce ne

Majoritatea oamenilor sunt de acord cu semnificaþia rugãciunii ºi
ar vrea sã se roage mai des ºi mai cu eficienþã,
dar inamicul comun este timpul.
rugãm la fel ca în cazul fiului chinuit. (Luca 9:37-42) Un tânãr fiu
a fost eliberat de sub activitatea
demonicã. Pe când Petru ºi Ioan
erau în drum spre templu sã se
roage, un bãrbat olog a fost vindecat (Fapte 3:1-10) Noi trebuie sã
învãþãm sã provocãm aceste practici de credinþã comunã ºi
mijlocire.
Sã sincronizezi rugãciunea nu
este la fel de greu ca ºi acþiunea
rugãciunii. Unii oameni sunt
matinali ºi pot sã se roage
devreme. Alþii se roagã mai bine
la amiazã sau seara. Un timp
planificat, o agendã a rugãciunii
este importantã. Câteva scuze
funcþionale spun astfel: Eu mã
rog tot timpul. Astfel, câteva persoane vor spune de asemenea,
Îmi fac exerciþiul în timp ce merg
spre slujbã. Fiecare variantã este
bunã, dar nimic nu poate sã substituie reþeaua planificatã a rugãciunii.
Am urmat în ultimii patru ani
un program în opt paºi care mi-a
dãruit marele test ce a ajutat vieþii
mele. Fiecare pas este mai important decât altul pentru viaþa mea
sau vital pentru lucrarea Domnului. El a început cu rugãciune ºi
mulþumire pentru familie, bisericã, naþiune, misiune, prieteni,
slujire, proiecte ºi nevoi. Eu mã
rog o orã ºi aceastã rugãciune o
urmez în fiecare zi. -365 de ore,
15 zile de rugãciune în fiecare an.
Mulþi din congregaþia mea au ales
de asemenea acest exerciþiu pentru rugãciunea lor personalã, ºi
aceasta a adus o reînnoire a vieþii
spirituale.
Existã la fel de multe opþiuni
de rugãciune ca ºi planificãrile
personale, dar la final tu trebuie
sã-þi formulezi o rugãciune care sã
urmãreascã schimbarea lumii
tale.
William Hinson, pastor la First
Methodist Church în Huston,
Texas vorbea despre un exerciþiu
de rugãciune excepþional legat de

congregaþia lui. El a simþit cã
rugãciunea lui pentru o congregaþie aºa mare este prea generalã,
deci a grupat oamenii lui în câte
zece. Mai târziu el i-a informat
despre rugãciunea fãcutã asupra
lor în fiecare zi a sãptãmânii ºi i-a
provocat sã-i împãrtãºeascã orice
nevoi spirituale. Biserica a experimentat un mare succes pe mãsurã
ce rugãciunea acestui pastor a
devenit pentru fiecare membru
un exerciþiu personal. Eu am
început acest proces în biserica
mea ºi rãspunsul a fost peste
aºteptãri.
Exerciþiul rugãciunii va fi
întotdeauna dificil, dar rezultatele sunt incredibile. Elocvenþa
rugãciunii continuã sã lucreze
peste milenii. Dacã poporul Meu
peste care este chemat Numele
Meu, se va smeri, se va ruga ºi va
cãuta faþa Mea ºi se va abate de la
cãile lui rele; îl voi asculta din
ceruri, îi voi ierta pãcatul ºi-i voi
tãmãdui þara. (2 Cronici 7:14)
Puterea exponenþialã a
rugãciunii
Toate acestea pot fi înfãptuite
prin rugãciuni care nu au fost
niciodatã provocate; dar când
oamenii Îl cheamã pe Dumnezeu,
puterea de schimbare a Cuvântului lui Dumnezeu ºi Duhul Sfânt
realizeazã în ei o experienþã capabilã sã le schimbe viaþa.
Programarea rugãciunii este
responsabilitatea noastrã, dar
confirmarea rugãciunii este afacerea lui Dumnezeu. J. Edwin Orr
spunea, Dumnezeu este gata
oricând sã facã ceva împreunã cu
poporul Lui, El totdeauna stã cu
ei sã se roage.
David Barret zicea despre
miºcarea de rugãciune care s-a
rãspândit în lumea întreagã:
 170 milioane de creºtini sunt
angajaþi zilnic în rugãciune pentru trezire ºi evanghelizare.
 20 milioane pretind cã rugãciunea este îndeletnicirea trupu-

lui lui Cristos.
 10 milioane de grupuri de
rugãciune pretind cã trezirea este
una dintre primele rugãciuni de
pe agendã.
Acesta poate fi ceasul pentru
puterea exponenþialã a lui
Dumnezeu spre a fi realizatã prin
rugãciune, o trezire universalã (ºi
seceriºul sufletelor). Fapte 4:31
vorbeºte cã atunci când oamenii
s-au rugat, locul unde erau ei s-a
zguduit. Aceastã referinþã nu a
fost menþionatã spre a fi o întâmplare izolatã, ci un principiu care
sã inspire.
Gazela ºi leul ºtiu cã alergarea
este pivotul supravieþuirii. Bãrbaþii ºi femeile slujirii ºtiu cã
rugãciunea este crucialã pentru
supravieþuire. Dacã nu ne rugãm
noi vom fi surprinºi ºi devoraþi de
cãtre violentul leu. Dacã noi nu
ne rugãm, niciodatã nu vom avea
darul slujirii ºi har pentru a
rãmâne victorioºi.
Liderii Bisericii primare simþeau locul critic. Atunci când lista
devenea supraîncãrcatã cu nevoi
noi în slujire, ei pregãteau o
rezolvare strategicã.  Alegeþi
dintre voi ºapte bãrbaþi vorbiþi de
bine, plini de Duhul Sfânt ºi
înþelepciune, pe care-i vom pune
în slujba aceasta. Iar noi vom
stãrui necurmat în rugãciune ºi în
propovãduirea Cuvântului. (Fapte 6:3, 4)
Rugãciunea care schimbã toate
lucrurile trebuie sã fie înainte ºi
dupã toate lucrurile. I

Donald R.
Spradling este
pastor senior al
Christian Life
Church, Long
Beach, CA.

RESURSE SPIRITUALE

 #

PAGINA CONSILIERULUI

ezolvarea conflictelor din biseric[ în mod creativ
PARTEA II

DE RICHARD D.
DOBBINS

Oferã proeminenþã
fãrã putere, având
credinþa cã poporul
lui Dumnezeu va da
conducerea
celor cãrora le
aparþine: în mâinile
unor credincioºi
maturi ºi
responsabili.
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Partea I a acestei serii a prezentat
modul în care au folosit apostolii
fazele rezolvãrii conflictelor 
dezamorsarea, deliberarea, decizia 
pentru a rezolva conflictele majore din
Biserica primarã (Fapte 6:1-7). Am discutat procesul dezamorsãrii ºi am
început sã privim faza deliberãrii.
Partea a II continuã cu etapa
deliberãrii: lucrând cu oamenii dificili
din biserica ta.

OAMENI PARANOICI

Oamenii paranoici doresc proeminenþã
ºi putere. Permiþându-le sã aibã ceea ce
vor ar rezulta un lucru dezastruos atât
pentru ei cât ºi pentru bisericã.
Dumnezeu îi iubeºte ºi vrea sã-i ajute,
iar pastorii îi pot ajuta cel mai bine
oferindu-le proeminenþã, însã fãrã
putere.
Care sunt poziþiile cele mai potrivite din biserica ta pentru aceastã
descriere? Soliºtii? Coriºtii? Uºierii?
Astfel de poziþii implicã niºte responsabilitãþi legitime care trebuiesc fãcute în
fiecare adunare. Pune oamenii paranoici în locuri publice  unde sunt
vãzuþi ºi unde se simt importanþi.
Totuºi, sã te fereascã Dumnezeu dacã
un astfel de om ajunge în comitet,
lider de închinare sau director de
ªcoalã duminicalã!
De ce sã-i pui în poziþii vizibile?
Pentru cã în cazul în care le gãseºti o
poziþie vizibilã fãrã sã le oferi ºi putere,
adunarea ta va vedea ce vezi ºi tu, iar
eforturile perturbatoare ale oamenilor
paranoici din biserica ta vor fi controlate. Ei nu vor avea posibilitatea de a
lua decizii sau de a participa la
ºedinþele comitetelor.
Cu toate acestea, trebuie sã þii
minte cã membrii bisericii tale care
recunosc astfel de oameni paranoici ºi
problemele lor, nu vor fi de acord dacã
îi vei ataca. De ce? Pentru cã poziþia de
pastor trebuie sã fie deasupra unui astfel de comportament. Cere ajutorul lui

Dumnezeu pentru a face distincþie
între sentimentele tale ºi simþul
responsabilitãþii pe care-l ai în astfel de
situaþii. Acest lucru te va ajuta sã
acþionezi pe baza poziþiei tale de pastor
ºi lider spiritual al adunãrii, în loc sã
reacþionezi datoritã sentimentelor tale
personale.
Oferã proeminenþã fãrã putere,
având credinþa cã poporul lui
Dumnezeu va da conducerea celor
cãrora le aparþine: în mâinile unor
credincioºi maturi ºi responsabili. În
acelaºi timp, ajutã-þi adunarea sã
iubeascã suficient aceºti oameni pentru ca ei sã permitã trupului lui Cristos
sã le ofere acea terapie necesarã pentru
inimile ºi minþile lor.
Dacã anumiþi oameni þi-au fãcut
doar probleme, poate cã tu trebuie sã
te schimbi. Întreabã ºi alþi pastori care
au lucrat cu ei ºi vezi dacã au creat
probleme ºi în alte biserici. Cautã sã
afli cum au lucrat în situaþiile de conducere ºi putere anterioare. Aceasta
este o modalitate prin care pastorii pot
colabora ºi se pot ajuta reciproc.
Unul dintre lucrurile pe care l-am
învãþat când pregãteam o echipã de
conducere la bisericã, este cã nu faci
neapãrat o miºcare inteligentã când
angajezi pe cineva de la o altã bisericã
fãrã sã fi vorbit în prealabil cu pastorul
principal. S-ar putea pur ºi simplu sã
rãspunzi rugãciunilor sale pentru
eliberare!

OAMENI MANIPULATORI ªI
TURBULENÞI

Când ai de a face în echipa sau în biserica ta cu o persoanã turbulentã ºi
manipulatoare, nu uita cã acea persoanã va considera bunãtatea ta drept
naivitate ºi prostie. El sau ea vor
încerca sã transforme apelurile tale la
raþiune ºi reconciliere în dovezi de
slãbiciune. Îndelunga ta rãbdare va fi
consideratã ca o oportunitate prelun-

gitã de a manipula ºi de a
exploata circumstanþele.
Dacã te vei vedea prins în
eforturile unei persoane critice
de a tulbura biserica este important sã continui programul ca ºi
cum nu s-ar fi întâmplat nimic 
inclusiv acele elemente care se
aflã sub atacul iresponsabil al
acelei persoane. Nu fã public
conflictul. Adevãrul va ieºi în
cele din urmã la ivealã.
Membrii maturi din bisericã
vor vedea, în timp, înþelepciunea din îndemnul dat de Pavel
bisericii din Roma: Vã îndemn,
fraþilor, sã vã feriþi de cei ce fac
dezbinãri ºi tulburare împotriva
învãþãturii pe care aþi primit-o.
Depãrtaþi-vã de ei. Cãci astfel de
oameni nu slujesc lui Hristos,
Domnul nostru, ci pântecelui
lor; ºi, prin vorbiri dulci ºi
amãgitoare, ei înºealã inimile
celor lesne crezãtori (inocenþi)
(Romani 16:17, 18).
Învaþã biserica prin cuvintele
ºi faptele tale cum aratã o conducere bunã. Þine sub controlul
tãu procesul de selecþie a conducerii de la toate nivelele din
bisericã. Acesta este modul prin
care faci faþã  ºi în acelaºi timp
îi controlezi  pe acei membri
nesãnãtoºi din adunarea ta.
Roagã-te ca expunerea la o
funcþionare bunã a trupului lui
Cristos sã le aducã vindecare
înainte de a provoca vreun rãu
cauzei lui Cristos.
Dacã vei dori sã faci ceva, o
astfel de persoanã va fi împotrivã. Ei se vor împotrivi de suficiente ori pentru ca adunarea sã
observe ºi sã continue sã-i iubeascã, însã vor fi mai înþelepþi
sã nu aleagã o astfel de persoanã
în vreo poziþie de conducere în
bisericã.

OAMENI TURBULENÞI ªI
CERTÃREÞI

Oamenii turbulenþi ºi certãreþi
vor face ºedinþele tale de
comitet ºi mai dificile decât ar fi
fost de obicei. Ei vor cãuta sã
doboare orice alt punct de
vedere în timpul discuþiilor ºi
vor încerca sã controleze decizia
pe care cãutaþi sã o atingeþi ca ºi

grup. Cruþã-te de dureri de cap
cãutând sã menþii aceºti oameni
în poziþii proeminente, însã lipsite de putere decizionalã.
În timpul discuþiilor cu
privire la acele probleme bisericeºti, care produc divergenþe,
încurajeazã discuþiile libere ºi
participarea tuturor pãrþilor
implicate. În cadrul ºedinþelor
de comitet sau pe departamente,
încurajeazã exprimarea
punctelor de vedere diferite. Poþi
face acest lucru fiind atent la
modul în care rãspunzi cuiva
care are o opinie diferitã.
Rãspunde acelei persoane în
timpul ºedinþei: Mulþumesc
pentru cã þi-ai exprimat punctul
de vedere. Haideþi sã ascultãm ºi
alte puncte de vedere.
Încearcã sã nu vii la întâlnirile de planificare cu niºte planuri
rigide, pregãtite dinainte ºi care
sã nu mai lase loc nici unei alte
opinii. Fã o înþelegere cu membrii comitetului ºi cu responsabilii de departamente cu privire
la faptul cã aceste ºedinþe sunt
cadrul în care trebuie exprimate
ºi analizate diferite puncte de
vedere cãutând contribuþia
creativã a fiecãruia la planul
prezentat la început.
ªi alþii pot avea opinii bune,
care meritã ascultate. Nu uita cã
trebuie sã cauþi cel mai bun
plan. Când existã diferenþe
oneste de opinie, permite ca ele
sã fie exprimate în cadrul acestor întâlniri pentru a ajuta
grupul sã ajungã la o decizie
care sã reprezinte potenþialul
maxim al Împãrãþiei.

LAICI TIMIZI

Laicii care au convingeri oneste
sunt predispuºi sã participe inactiv la întâlnirile de planificare
din cadrul departamentelor sau
din comitetele bisericii, fie
datoritã timiditãþii lor, fie
datoritã unei conduceri puternice. Ei pleacã adesea de la întâlniri fãrã a-ºi fi exprimat adevãratele sentimente. Ce fac ei cu
adevãrat? Când pleacã de la
întâlnire sunt predispuºi sã
spunã: Nu prea am fost de
acord cu ce a decis bordul.

Încercând sã evite disconfortul
momentan al unei diferenþe
oneste de opinie, ei au produs
un disconfort de duratã ºi mai
profund spunând ce nu trebuie,
cui nu trebuie, la un moment
nepotrivit ºi într-un loc neindicat sau într-un mod necorespunzãtor.

CONCLUZIE

Uneori suntem înºelaþi sã credem cã Dumnezeu nu poate fi
prezent în cadrul unei confruntãri sincere sau în cadrul unor
diferenþe de opinie; Dumnezeu
poate fi doar acolo unde este
pace ºi liniºte. Bisericile au de
suferit de pe urma unei astfel de
abordãri a conflictelor.
Abordarea greºitã a conflictelor apãrute în situaþii dificile
poate fi prezentã ºi la nivele mai
ridicate ale conducerii datoritã
faptului cã oamenii ezitã sã-ºi
exprime opiniile. Trebuie sã
evitãm aceastã capcanã la fiecare
nivel de slujire al bisericii.
Þine minte, diavolul nu se
teme de o bisericã mare. El se
teme de o bisericã unitã. Un
punct de vedere care sã uneascã
cu adevãrat biserica poate fi
descoperit ºi definit doar atunci
când diferenþele de opinie pot fi
exprimate într-o atmosferã de
acceptare ºi toleranþã. Stãpânirea
acestui proces este adevãrata
conducere.
În partea a III-a vom discuta
despre modul în care se poate
comunica cu claritate în cadrul
ºedinþelor  ajungându-se la faza
de decizie în rezolvarea conflictelor. Comunicarea noastrã
este adesea afectatã de sentimentele noastre, care adesea ne
fac insensibili faþã de modul
cum ne exprimãm ºi faþã de
posibilitatea existenþei unei
diferenþe de opinie legitimã.
Vom discuta diferite modalitãþi
de a ne asigura cã adevãratul
câºtigãtor în urma rezolvãrii
unui conflict este Împãrãþia lui
Dumnezeu. I
- Richard D. Dobbind, Ph.D.,
este psiholog, fondator ºi director al
EMERGE Ministries din Akron, Ohio.
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Sentimentele ascunse ale INIMII
[Continuare din pagina 21]

asemenea pot complica
relaþiile bisericii dacã nu
sunt recunoscute ºi discutate.
1. Un slujitor este nevoit sã se protejeze pe el
însuºi sau pe ea însãºi de
mânie ºi respingere.
Nimãnui nu-i place sã simtã
cã alþii îl resping sau sunt
mânioºi pe el. Slujitorii sunt în
mod special sensibili la aceste
sentimente când le percep în
oamenii al cãror înþelegere ºi
aprobare o cautã - sau de care
au nevoie - pentru a fi lideri
eficienþi ai bisericii.
Lucrul cel mai sãnãtos pe
care poþi sã-l faci în situaþia
când un membru al bordului te
displace sau respinge este sã
accepþi acest lucru; nu face o
catastrofã din aceastã situaþie.
Aminteºte-þi cã, dacã le dai
oportunitatea de a-ºi exprima
pãrerea, un procent de 15-20%
din membrii oricãrei biserici ar
spune cã mai degrabã ar dori sã
aibã un alt pastor.
Mulþi slujitori experimenteazã sentimente dureroase de
mânie sau respingere din
partea unuia sau a doi lideri.
Nu lua aceste situaþii ca ºi atacuri personale. Asimileazã-le
într-un mod care va diminua
puterea ºocului în întâlnire ºi
apoi pune responsabilitatea
pentru ele pe cel care tocmai a
dat frâu liber sentimentelor.
Înþelege cã unul care încearcã
sã demonstreze cã tu eºti cauza
acestor sentimente de multe
ori se luptã cu o parte dificilã
din istoria lui sau a ei în care a
avut parte de persoane
autoritare.
Decide dinainte ca atunci
când acest gen de sentimente
sunt exprimate în afaceri sau la
întâlnirile bordului sã nu
reacþionezi personal. Rãspunde
inofensiv la sentimentele care
aduc prejudicii, spunând ceva
&
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Slujitorii sunt
responsabili legal ºi
moral de a se proteja
pe ei înºiºi ºi pe cei
consiliaþi de orice
încãlcare a barierelor
psihice ºi de orice sentiment romantic pe care
l-ar putea experimenta
în timpul ºedinþelor de
consiliere.
de genul acesta: Ceea ce Frank
spune este pãrerea întregului
bord sau pur ºi simplu vorbeºte
despre el însuºi? Încurajeazã
pe alþii sã-ºi susþinã opiniile
rezultate dupã discuþii.
Slujitorii nu pot funcþiona
la adevãrata valoare când se
simt ameninþaþi de mânia ºi
respingerea conducerii bisericii. Cele mai adânc ascunse
sentimente ale inimii la slujitori sunt nevoia de a simþi cã
alþii sunt mulþumiþi ºi cã sunt
acceptaþi. Cu cât eºti mai conºtient de interacþiunile complicate dintre sentimentele tale ºi
ale altora, cu atât mai puþin ele
vor declanºa situaþii dureroase
- ºi nefolositoare - între liderii
bisericii.
2. Nevoia slujitorului de
a fi acceptat
Fiecare dintre noi avem
nevoie sã fim acceptaþi. Dacã
slujitorii au o nevoie neobiºnuitã, ei pot presupune cã ori
de câte ori un membru din
bord are o foarte micã opoziþie
la ideiile lor aceasta indicã cã ei
nu sunt acceptaþi.
Slujitorii maturi înþeleg cã
deºi ar fi frumos ca toatã lumea
sã-i placã, aceasta nu este neaparat necesar. Ei ºtiu de multe

lor.

ori ideile lor despre
programele ºi strategiile bisericii nu sunt
revelaþii de sus.
Aceasta îi ajutã sã nu
ia ca pe ceva personal
când cursul normal
al dezbaterii ºi deliberãrii include opinii
foarte diferite de ale

3. Nevoia slujitorului de
a fi drept.
Pastorii împart o altã caracteristicã comunã cu ceilalþi
lideri; nevoia de a fi drept. Unii
membri ai bordului de asemenea au aceastã nevoie.
Dezvoltã destulã umilinþã a
inimii ca sã fii în stare sã spui
bordului ºi membrilor comitetului: Fraþilor, s-ar putea sã nu
am dreptate. Abilitatea ta de a
înþelege aceasta va inspira o
mai mare încredere în conducerea ta. Oamenii sãnãtoºi nu
aºteaptã infaibilitatea de la
slujitori.
Intrã în contact cu aceste
sentimente ascunse: nu te
aºtepta ca alþii sã fie furioºi cu
tine sau sã te respingã, aºteaptã-te ca alþii sã te placã ºi sã
aibã nevoie sã fii drept. Aceasta va face din tine un lider mai
înþelept. ªi tu vei fi mai puþin
impulsiv atunci când rãspunzi
la astfel de nevoi imperioase.
Tu vei descoperi de asemenea cã marea majoritatea a
oamenilor lui Dumnezeu nu
au intenþia sã fie furioºi cu tine
sau sã te respingã. Mai de grabã
ei te vor place pe tine ºi-þi vor
aprecia multele tale idei bune
pe care conducerea ta le aduce
strategiilor ºi programelor bisericii. Ei te vor admira pentru cã
þii cont de sentimentele tale. Ei
te vor vedea ca un model de
credinþã pentru cã tu eºti gata
sã-þi admiþi defectele. Ei te vor
respecta ºi vor avea încredere
în tine ºi în slujirea ta. I
Richard D. Dobbins, Ph.D.,
este psiholog, fondator ºi director
la EMERGE Ministries,
Akron, Ohio.

DAVID WILKERSON

P

e vremea când era un tân[r pastor al
<Assemblies of God> în Pennsylvania, S.U.A.,
David Wilkerson a primit o viziune de la
Dumnezeu care a dat na=tere organiza\iei Teen
Challenge, unul dintre cele mai puternice =i mai eficiente programe cunoscute vreodat[ pentru cei dependen\i de droguri. De=i Teen Challenge a fost fondat[ în
orasul New York, ast[zi exist[ centre ale acestei
organiza\ii pe întreg teritoriul S.U.A. =i în toat[ lumea.
În prezent, în Bucure=ti, Teen Challenge a plantat o
cafenea =i pl[nuie=te s[ deschid[ ]n curând un centru
de reabilitare. David este un pionier al ini\iativelor
penticostale îndreptate spre oamenii marginaliza\i.
Ast[zi, el a devenit una din cele mai puternice voci ale
lumii evanghelice, vorbind profetic =i dur despre materialism, decaden\a =i vidul spiritual al civiliza\iei

occidentale moderne, chemând la o
poc[in\[ sincer[ =i la o reîntoarcere la
umblarea în sfin\enie dup[ voia lui
Dumnezeu. Predicile lui puternice au
avut un impact asupra oamenilor de
pretutindeni.
În 1987, el a întemeiat Biserica Times Square în inima
orasului New York, atingând cu Evanghelia popula\ia
urban[ a acestei metropole =i prin aceast[ biseric[ el
se implic[ în misiune, acoperind întregul glob ast[zi.
David este autorul câtorva c[r\i, inclusiv Crucea =i
pumnalul, Viziunea apocaliptic[, Triumf prin tragedie =i
altele. So\ia lui, Gwen, a scris cartea R[mânând în
puterea sa. V[ rug[m s[ contacta\i Editura <Life
Publishers> pentru detalii despre aceste car\i.
Rick Cunnigham

Conferinþa Lucrãtorilor din Biserici cu David Wilkerson
14 - 16 aprilie 2005

Între 14 - 16 aprilie 2005 va avea loc la Sala Palatului din Bucureºti Conferinþa cu lucrãtorii din biserici ºi
soþiile lor, organizatã de David Wilkerson ºi fiul sãu Gary Wilkerson. Tema Conferinþei va fi "Reînnoiþi-vã
Pasiunea pentru Hristos". Conferinþa va începe Joi, 14 aprilie, astfel: între orele 13 - 17,30 înregistrarea
participantilor; între orele 18 - 20 Sesiunea 1 cu predica lui David Wilkerson.
În continuare, vineri, 15 aprilie, vor avea loc 4 sesiuni cu rugãciune ºi predici (2 sesiuni dimineaþa, una
dupã amiazã ºi una seara) ºi sâmbãtã, 16 aprilie, 3 sesiuni (2 dimineaþa ºi una dupã amiazã).
Numãrul de locuri va fi limitat datoritã facilitãþilor care se vor acorda în ordinea înscrierilor ºi numai celor
care au confirmat participarea pâna la 16 martie 2005.
Este foarte importantã completarea corespunzãtoare a Talonului de confirmare de mai jos ºi trimiterea
lui pânã la data de 16 martie 2005 la adresa: Centrul Crestin Emanuel Bucureºti, Str. Cuza Vodã 116, Sect.
4, Bucureºti, Tel + 021.330.6032; Fax + 021.330.6051, E-mail: eccbuh@arexim.ro. Alte informaþii la adresele de mai sus sau pe internet la adresele: www.davidwilkerson.ro sau www.davidwilkerson.org
Coordonator: Pastor Ioan Bochian
Talon de confirmare

REÎNNOITI-VÃ PASIUNEA
PENTRU HRISTOS

davidwilkerson

CONFERINTA GRATUITA = LOCURI LIMITATE = INREGISTRATI-VA PÂNÃ LA
16.03.2005
Pentru cazare, precizãm:
Nume
Titlu
(pastor principal, pastor asistent, membru al comitetului, etc.)

Nunele sotului/sotiei (daca participa)
Numele Bisericii
Adresa
Oras Judet/ sector
Telefon E-mail

Ne vom caza pe cont propriu
Avem nevoie de rezervare pentru cazare, urmând sã o
achitãm astfel :
În hotel................, categoria ........, la tariful
de..............
În cãmine studenþeº ti, cãmine º colare sau spaþii
puse la dispoziþie de biserici, ................, putînd
plãti ............... lei /persoanã/noapte
Avem nevoie de sprijin financiar pentru ............( transport
/ cazare)
Bifaþi varianta doritã

Cererea pentru sprijin financiar se completeazã la înscrierea la conferinþã

Slujitorii fãcãtori de corturi
Realizarea mandatului de evanghelizare a lumii necesitã o mare armatã de fãcãtori de corturi.
Acest adevãr în nici un caz nu ar trebui sã diminueze învãþãtura biblicã privitoare la sprijinul
liderilor creºtini. Apostolul Pavel afirmã douã lucruri:
1. Pastorul are dreptul sã fie plãtit pentru lucrarea lui.
Potrivit rânduielii divine, el trebuie sã primeascã din bunurile materiale ale celor cãrora le
slujeºte. Nu este nimic rãu în asta. El are acest drept. Biserica are nevoie de o slujire completã ºi
e datoare sã o sprijine atât cât poate.
2. Pastorul trebuie sã fie gata sã se autoîntreþinã.
Pavel a ales sã nu se foloseascã de dreptul sãu la sprijin financiar pentru a putea sluji mai bine
Domnului sãu în plantarea de biserici. În primul secol a fost nevoie de astfel de lucrãtori fãcãtori
de corturi. Ei au jucat un rol important în întreaga istorie misionarã de atunci încoace.
Donald McGavran a conceput o listã cu 5 clase de lucrãtori care sunt absolut necesare pentru o bisericã în dezvoltare:
1. Lucrãtori neplãtiþi care slujesc comunitãþi existente. Aceºtia sunt învãþãtorii de ºcoalã duminicalã, dirijorii de cor, muzicienii, diaconii, uºierii etc. care slujesc fãrã a fi plãtiþi de bisericã.
2. Lucrãtori neplãtiþi care se implicã în evanghelizare în afara bisericii. Aceºtia sunt credincioºi ce
îºi dedicã timpul pentru a mãrturisi Evanghelia în diferite locuri, în afara bisericii.
3. Pastori neplãtiþi sau plãtiþi parþial de adunãri mici. Aceºti pastori sunt nevoiþi sã lucreze
pentru a se întreþine pe ei ºi familiile lor în timp ce lucreazã la plantarea ºi zidirea bisericilor
respective.
4. Pastori cu normã întreagã plãtiþi de biserici mai mari. Scopul fiecãrei biserici locale ar trebui
sã fie sã creascã pânã când este în stare sã plãteascã un pastor cu normã întreagã. Aceºti lucrãtori, de bunã seamã, au oportunitãþi mult mai mari de a-ºi dezvolta lucrarea spiritualã.
5. Lideri ai grupurilor de biserici. Aceºtia sunt lideri executivi ai denominaþiunilor care, în general, sunt plãtiþi de bisericile pentru care lucreazã.
McGavran spune cã: TNici o bisericã nu poate fi ziditã, nu poate creºte aºa cum ar trebui, fãrã
sã aibã un mare numãr de lucrãtori din primele douã clase. În multe locuri, motivul lipsei de
creºtere sau al slabei creºteri, este faptul cã lucrãtorii sunt fie pastori titulari ai bisericii, fie pastori
coordonatori plãtiþi cu normã întreagã^.
Dacã vrem sã ducem la îndeplinire lucrarea la care ne-a chemat Domnul, de plantare de biserici în lume, trebuie sã dezvoltãm o lucrare în mare mãsurã bazatã pe slujire conjugatã cu Tfacerea de corturi^. Acest concept trebuie îmbrãþiºat deopotrivã de misionari ºi de pastorii naþionali.
În generaþia noastrã existã douã motive pentru care acest lucru este extrem de important. În
primul rând, sunt locuri în care misionarii nu pot intra niciodatã. Þãrile controlate de comuniºti
ºi musulmani sunt exemple de prima mânã. Misionarilor nu li se acordã vizã de intrare în cele
mai multe din aceste naþiuni. Prin urmare, misionarii care se duc în aceste locuri vor trebui sã fie
fãcãtori de corturi. Cei mai mulþi misionari sunt obiºnuiþi numai cu predicarea Evangheliei. În
prezent, cei mai mulþi misionari nu ar prea accepta sã se autoîntreþinã.
Aºadar, pe lângã misionarii care pot fi convinºi de Domnul sã accepte lucrarea în paralel cu
facerea de corturi, avem datoria sã recrutãm o armatã de lucrãtori care sã se echipeze pentru
acest rol dublu. Ei trebuie instruiþi pentru lucrarea misionarã, dar, în acelaºi timp, ei trebuie sã se
pregãteascã sã aibã ºi o slujbã ca sursã de venit, urmând exemplele unor giganþi ca apostolul
Pavel sau William Carey.
Dacã acest lucru este adevãrat, Dumnezeu trebuie sã ne dea mai multã flexibilitate în
înþelegerea echipãrii pentru lucrare. Trebuie sã-i încurajãm pe cei ce se instruiesc sã accepte o
astfel de lucrare. De asemenea, trebuie sã fim pregãtiþi sã oferim instruire misionarilor în meserii
sau activitãþi pentru misionarii voluntari.
Fie ca Domnul sã ne dea cãlãuzire, fie ca lucrarea creativã, inovativã a Duhului Sfânt sã fie la
lucru în noi, astfel încât El sã poatã crea structuri noi, eficiente pentru echiparea ºi încurajarea
fãcãtorilor de corturi. Avem nevoie de aceastã creativitate divinã în instruirea atât a misionarilor
cât ºi a pastorilor indigeni.
B. E. Underwood, acest pasaj a fost preluat din cartea sa,
16 principii nou testamentare pentru evanghelizarea lumii
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ã echipãm laicii pentru lucrare

Dr. Howard L.
Young

Principii nou testamentare pentru
predicarea contemporanã . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Barry J. Mequiar

Lasã poporul Meu sã creascã . . . . . . . . . . . . . . 2

Rick Warren

Sã transformãm ascultãtorii
în luptãtori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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