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SFATURI PENTRU PREDICI BIBLICE PUTERNICE
1. Predicaþi pasaje biblice, nu doar subiecte extrase din aceste pasaje.
2. Îmbogãþiþi pregãtirea predicii prin rugãciune în timp ce faceþi exegezã atât pe
text cât ºi în viaþa de zi cu zi.
3. Ajutaþi ascultãtorii sã înþeleagã cum li se adreseazã Cuvântul lui Dumnezeu
personal, ºi ajutaþi-I sã rãspundã la acel Cuvânt.
4. Sã aveþi o structurã clarã, limpede a predicii, în care ideile sã fie prezentate
într-o ordine corectã.
5. Veniþi cu informaþii interesante pentru cã vã adresaþi unei generaþii
informaþionale.
6. Din când în când folosiþi mijloace mass-media.
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7. Fiþi veridici, relevanþi ºi pe înþelesul ascultãtorilor.
8. Oamenii au minte, voinþã ºi sentimente, adresaþi-vã la toate trei în predica
voastrã.
9. Nu vã fie teamã sã-I chemaþi pe oameni la pocãinþã ºi la sfinþenie biblicã.
10. Nu compromiteþi doctrina sãnãtoasã a Bibliei de dragul experienþelor ºi
miturilor populare.
11. Stimulaþi oamenii sã se implice în evanghelizare ºi alte misiuni.
12. Iubiþi-vã ascultãtorii.
— Michael VanDoren, D.Min., Lakeland, Florida
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Cât timp predica este dupã voia lui Dumnezeu, aceasta nu-ºi va
pierde puterea nici motivul pentru care ne este datã. Preocupãrile
omeneºti se vor schimba de la o generaþie la alta, dar mijloacele
prin care Dumnezeu se adreseazã oamenilor nu se vor schimba
niciodatã
Generaþia prezentã creºte în circumstanþe diferite
faþã de orice altã generaþie de pânã acum.
Modul în care putem ajunge la aceastã generaþie,
este acelaºi prin care putem ajunge la orice generaþie din orice
culturã — prin adevãrul neschimbãtor al lui Dumnezeu.

A te ridica la înãlþimea titlului de „pastor penticostal“ înseamnã a
tânji sã fii mai bun decât Lindbergh, Talmage sau Spurgeon.
Pastorul penticostal nu trebuie sã permitã niciodatã lumii sã
defineascã persoana sa. Atunci când are loc acest lucru, nu va mai
dura mult pânã când pastorul va încerca sã fie pe placul lumii.

Dacã unei predici îi lipseºte profunzimea Cuvântului lui
Dumnezeu, atunci oamenii vor pune la îndoialã faptul cã
Biblia are ceva de spus despre condiþia umanã.
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Ce înseamnã a fi un predicator Penticostal? Aceastã întrebare ne
poate duce cu gândul la un anumit stil de predicare, dar din
moment ce stilul nu face obiectul studiului meu, o sã încerc sã
reformulez întrebarea. Cum vom predica — în orice culturã,
în orice vreme —dacã primim tot ceea ce Scriptura ne învaþã
despre Duhul Sfânt?
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Editorial

Predicarea care transformã

Scopul majoritãþii predicatorilor este ca predicarea lor sã
producã o schimbare cel puþin în viaþa unora dintre ascultãtorii
lor, dacã nu a tuturor. Nu intenþia lor constituie o problemã, ci
mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop înalt. Scopul
acestui numãr al revistei Resurse spirituale este sã ofere resurse,
modele ºi încurajare pentru predicatori, ca aceºtia sã practice o
predicare care transformã, nu doar ocazional, ci în mod
constant.
Pentru predicatorii penticostali, cel mai evident model
pentru o astfel de predicare este mesajul transmis de apostolul
Petru în ziua Cincizecimii. Dintre toate predicile þinute de toþi
predicatorii în toate locurile de pe pãmânt de-a lungul secolelor
istoriei bisericii, nici una nu a avut un efect transformator atât
de puternic ca acest mesaj. Predica lui Petru a marcat începutul
unui lanþ de mesaje care în cele din urmã va ajunge „pânã la
marginile pãmântului“ (Fapte 1:8) din punct de vedere
geografic, demografic ºi istoric.
În primul rând, Isus Hristos S-a aflat în centrul acelui mesaj.
El este personajul principal ºi toate celelalte pãrþi al mesajului
au de-a face cu cine este Isus Hristos, ce a fãcut El ºi care este
semnificaþia acestei lucrãri din punctul de vedere al planului lui
Dumnezeu ºi al omenirii. Deoarece „în nimeni altul nu este
mântuire“ (Fapte 4:12) ºi transformarea efectivã este posibilã
numai printr-o relaþie realã cu El (2 Cor. 5:17), Isus Hristos Se
va afla întotdeauna în centrul unei predici care transformã.
De asemenea este de remarcat faptul cã mesajul a fost bazat
pe Biblie. Unsprezece dintre cele douãzeci ºi douã de versete ale
mesajului sunt citate directe din Scripturã, ºi anume, din cartea
prorocului Ioel ºi din Psalmi, iar alte patru versete sunt aplicaþii
ale acelor citate. Deoarece Biblia, în întregimea ei este
„Cuvântul lui Dumnezeu . . . viu ºi care rãmâne în veac“
(1 Petru 1:23) ºi prin care am fost nãscuþi din nou, noi trebuie sã
acceptãm provocarea apostolului Pavel, de a „propovãdui
Cuvântul“ (2 Timotei 4:2), dacã dorim sã practicãm o predicare
care transformã.
Mai mult, observãm cã mesajul a fost transmis de un predicator „plin de Duhul Sfânt“ (Fapte 2:4). Deoarece Duhul Sfânt

a fost trimis de Dumnezeu pentru a convinge lumea de pãcat,
neprihãnire ºi judecatã (Ioan 16:8), pentru a mãrturisi despre
Domnul Isus (Ioan 15:26) ºi pentru a-i cãlãuzi pe ascultãtori în
tot adevãrul, cu toatã puterea eliberatoare ºi transformatoare de
vieþi a acestuia (Ioan 16:13; 8:32; Iacov 1:18), prezenþa Lui este
absolut indispensabilã. Despre Petru citim cã a fost un bãrbat
„plin de Duhul Sfânt“ nu numai când a predicat, ci ºi înainte ºi
dupã ce a þinut acea predicã extraordinarã (Fapte 4:8).
Datoritã împuternicirii Duhului Sfânt, mesajul lui Petru este
descris în termeni profetici. Verbul grecesc apophthengomai din
Fapte 2:14 se referã în general la o vorbire profeticã, inspiratã.
La fel ca prorocii din vechime, care „au vorbit de la Dumnezeu,
mânaþi de Duhul Sfânt“ (2 Petru 1:21), mesajul lui Petru nu a
fost rezultatul elocvenþei ºi a înþelepciunii omeneºti, ci a fost
inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (1 Cor. 2:4). Duhul
Sfânt dã atât viaþã, cât ºi direcþie mesajului (1 Cor. 2:13), astfel
încât acesta are francheþea ºi prospeþimea care îi transformã pe
ascultãtori.
Un astfel de mesaj profetic nu comunicã pur ºi simplu niºte
informaþii, ci produce acel rãspuns al inimilor „strãpunse“ din
ziua Cincizecimii: „Fraþilor, ce sã facem?“ (Fapte 2:37).
Predicarea care transformã comunicã ascultãtorilor într-un
mod extrem de clar ce trebuie sã facã în urma primirii mesajului: „Þi s-a arãtat, omule, ce este bine“, a declarat prorocul
Mica „ºi ce cere Domnul de la tine“ (Mica 6:8). Ca tânãr predicator, am fost provocat de unul dintre profesorii mei sã-mi pun
de fiecare datã când pregãtesc o predicã urmãtoarele întrebãri:
„Care este scopul acestui mesaj? Ce trebuie sã facã ascultãtorii
mei dupã ce îl vor auzi? Cum vor ºti ei acest lucru?“ Predicarea
care transformã dã rãspunsuri clare ºi practice inimii care cautã.
Acest fel de predicare penticostalã va transforma persoane, biserici ºi comunitãþi. Aceasta va produce schimbãri.
Acestui scop îi este dedicat prezentul numãr al revistei
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Predici care
transformã vieþi:

OASELE

acestea vor
prinde viaþã
ames Earl Matthew a spus: “Cât timp predica este dupã

J

voia lui Dumnezeu, aceasta nu-ºi va pierde puterea nici
motivul pentru care ne este datã. Preocupãrile omeneºti se

vor schimba de la o generaþie la alta, dar mijloacele prin care
Dumnezeu se adreseazã oamenilor nu se vor schimba
niciodatã”.
Pãstorii vor putea avea un impact cultural mai mare ºi vor
putea sã se relaþioneze mai bine cu oamenii doar atunci când
vor sta sub cãlãuzirea Duhului Sfânt pentru a predica
adevãrurile neschimbãtoare ale lui Dumnezeu.
La prima vedere, predica nu poate þine pasul cu aceastã
culturã multimedia în plinã ascensiune cu care ne confruntãm, în care simþurile ne-au fost ascuþite de efecte speciale,
filme pline de acþiune, ºi scamatorii video. Noi vrem sã
predicãm Evanghelia ºi sã vedem vieþi transformate, dar cu
toate acestea când privim cu atenþie asupra bisericii noastre,
avem ºanse sã gãsim un soþ care ºi-a inºelat soþia, un om de
afaceri care a inºelat Fiscul, adolescenþi neliniºtiþi care stau
pe ultimele rânduri ºi îºi trimit bileþele pe sub bancã pãrând
complet absenþi, diaconul care iºi dã silinþa sã ne
zãdãrniceascã lucrarea, când în primele cinci minute de la
începutul predicii, este deja adormit.
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Pãstorii nu trebuie sã se ia la
întrecere
cu
Hollywood-ul,
pentru cã ei au ceva ce televiziunea
ºi filmele n-ar putea oferi niciodatã:
Cuvântul lui Dumnezeu care
schimbã vieþi ºi puterea Duhului
Sfânt. Prin cuvintele lor, pãstorii
pun balsam vindecator pe ranã,
astâmpãrã setea sufletelor însetate,
ºi elibereazã pe cei înrobiþi, aceste
cuvinte þin de veºnicie.
Pavel a scris în 1 Corinteni 1:18,
„Fiindcã propovãduirea crucii este
o nebunie pentru cei ce sunt pe
calea pierzãrii: dar pentru noi, cari
suntem pe calea mântuirii, este
puterea lui Dumnezeu.“
Noi folosim scenete pentru a
aduce oamenii la Dumnezeu, dar
mijloacele pe care Dumnezeu le-a
rânduit ca sã transforme vieþi sunt
predicarea Evangheliei, aceasta
este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuire.
Profetul Ezechiel a trãit în
vremuri grele (Ezechiel 37:1–14).
Poporul Israel fusese þinut în robie
în Babilon din cauza propriului
pãcat. Deºi fusese avertizat de cãtre
profetul Ieremia ºi alþii, Israel a
continuat sã se rãzvrãteascã. Drept
consecinþã, prin trei valuri de
invazii, babilonienii au cucerit
cetatea Ierusalimului ºi au luat
prizonieri pe toþi locuitorii ei. În
timp ce Ieremia a rãmas în
Ierusalim ca sã slujeascã celor
rãmãºi, Daniel ºi Ezechiel au fost
duºi in exil ºi au slujit evreilor
exilaþi.
Fiecare dintre profeþii lui
Dumnezeu primeºte revelaþie
divinã iar apoi este însãrcinat cu
responsablilitatea de a împãrtãºi
mesajul
aºa
cum
dispune
Dumnezeu. În Ezechiel 33,
Dumnezeu i-a dat lui Ezechiel o
viziune cu privire la responsabilitatea sa. Cel care a primit
mesajul din partea lui Dumnezeu
era un strãjer. Dacã strãjerul nu
reuºea sã avertizeze poporul ºi
2
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acesta era distrus, strãjerul ar fi fost
tras la rãspundere. Cu toate cã
strãjerul avea puterea sã proclame
mesajul, doar dacã oamenii l-ar fi
ascultat ar fi fost salvaþi.
Soarta oamenilor este în mâinile
noastre, ºi a fi ales de Dumnezeu ca
mesagerul sãu este cel mai mare
privilegiu al nostru. Ezechiel 37 ne
aratã cã mesajul lui Dumnezeu
predicat cu putere poate transforma
vieþi. Acesta poate avea impact
asupra naþiunilor lumii ºi poate
schimba lumea. Predicarea sub
cãlãuzirea Duhului Sfânt este
mijlocul prin care Dumnezeu îºi
revarsã puterea în lume pentru a
vedea lucrarea Lui împlinitã.
Multe predici din ziua de azi au
caracter academic, intelectual ºi
informaþional.
Acestea
sunt
comunicate cu elocvenþã ºi abilitate
oratoricã, dar sunt lipsite de putere
pentru a schimba vieþi. Predicarea
sub ungerea Duhului are loc atunci
cand focul cade din cer, cand
ungerea curge în suflet. Când
aceasta are loc, predicatorul se dã
la o parte ºi Duhul Sfânt preia
controlul. Atunci Duhul convinge
asupra pãcatului, corecteazã,
stãruieºte, elibereazã, vindecã,
revigoreazã si restaureazã.
Existã putere în predica fãcutã
sub ungere—putere care nu poate fi
obþinutã prin diplome universitare,
abilitãþi hermeneutice, abordãri
omiletice sau studii exegetice.
Predica nu poate fi predatã, trebuie
sã se ajungã la ea prin rugãciune ºi
aºteptare înaintea Domnului.
Ezechiel 37 conþine patru principii
de bazã pentru predicile care
transformã vieþi.
PREGÃTIREA MESAGERULUI
Mesagerul trebuie împuternicit de
Duhul Sfânt. Ezechiel 37:1 spune,
„Mâna Domnului a venit peste
mine.“ Calificarea pentru lucrarea
lui Dumenzeu nu o obþinem odatã
cu diploma de la un institut pentru

studii superioare. Calificarea pentru
lucrare nu ne-o dã legitimaþia pe
care o þinem în portofel sau licenþa
pe care o atârnãm pe perete. Calificarea pentru lucrare o primim din
mâna lui Dumnezeu care lucreazã
la viaþa noastrã. Mâna Domnului
este puterea lui Dumnezeu, El este
cel care ne înzestreazã ca sã putem
face faþã sarcinii pe care ne-a dat-o.
Chemarea pe care a primit-o
Ezechiel nu a fost una izolatã, ea a
început chiar în capitolul întâi.
Ezechiel se afla la râul Chebar
când cuvântul Domnului a venit la
el, ºi când mâna Domnului a fost
peste el.
Frazele – „mâna Domnului a
venit peste mine” ºi “Cuvântul
Domnului a venit la mine” sunt
folosite în mod repetat de cãtre
Ezechiel. Pentru Ezechiel a umbla
în ungerea lui Dumnezeu ºi a
cunoaºte vocea Lui era un stil de
viaþã. Când umblãm sub conducerea Duhului Sfânt vom auzi vocea
Domnului ºi vom primi descoperire
din partea Lui.
MESAGERUL SÃ FIE MIªCAT DE
DUHUL.
Mâna Domnului l-a luat pe
Ezechiel în Duhul ºi l-a pus în
mijlocul unei vãi pline de oase.
Dacã Ezechiel ar fi candidat
pentru un loc în lucrarea de slujire
într-o bisericã, mã îndoiesc cã ar fi
ales sã slujeascã în valea plinã de
oase a acelei biserici.
Trebuie sã ne asigurãm cã
suntem în locul în care Duhul Domnului ne vrea, ºi cã nu suntem în
bisericã pentru pachetul salarial
comfortabil. Atunci vom predica cu
convingere, vom sluji cu devotament, ºi vom persevera într-o
perioadã asemãnãtoare vãii de
oase, pânã îl vom vedea pe Dumnezeu lucrând.
Ezechiel se gãsea în mijlocul
unui câmp de luptã în care zeci de
mii au fost mãcelãriþi. Vulturii se
www.enrichmentjournal.ag.org

adunaserã acolo din ce în ce mai
mulþi. Ploile spãlaserã oasele. Oasele erau albe, fuseserã înãlbite de
soare. Cu toate acestea, Duhul l-a
dus pe Ezechiel sã slujeascã acolo.
Duhul Sfânt ne va ajuta sã vedem
adevãrata condiþie a oamenilor
cãrora le slujim ºi ne va face inimile
sensibile faþã de nevoile lor. Doar
atunci când suntem sensibili faþã de
Duhul vom cãuta sã-I împlinim
voia.
Auzim despre predici care se
adreseazã nevoilor oamenilor. Dar
Israel din vremurile acelea nu ºtia
care îi sunt adevãratele nevoi. Este
posibil ca oamenii sã fii simþit cã
dorinþa lor era sã scape din robia
babilonianã. Poate credeau cã nevoia
lor era sã se întoarcã acasã în Ierusalim. Dar Duhul i-a arãtat lui Ezechiel
care era adevãrata lor stare ºi
nevoie. Putem face un sondaj în
bisericã ca sã aflãm care ar fi nevoile
lui X ºi lui Y dar nici mãcar aceºtia
nu ºtiu care sunt nevoiele lor.
În timp ce Ezechiel a vãzut imaginea dezolantã, douã gânduri s-au
ivit in mintea lui. Primul fiindcã
oasele erau foarte multe. Nevoia era
copleºitoare. Al doilea gând, oasele
erau foarte uscate. Starea în care se
gãseau era nemaipomenit de disperatã.
O simplã informaþie n-ar putea
împlini nevoile unei biserici de oase
uscate. Ezechiel le-ar fi putut spune
de ce au nevoie de Duhul Sfânt în
viaþa lor. Ar fi putut sã le predice
despre cei ºapte paºi pentru
îmbunãtãþirea vieþii spirituale, dar
toate aceste informaþii nu i-ar fi ajutat cu nimic. Nevoia lor era ca Dumnezeu sã sufle viaþã peste ei. Prea
multe predici sunt informaþionale, nu
de naturã sã transforme vieþi. Doar
Duhul Domnului poate sã frângã
jugul duºmanului ºi sã transforme o
persoanã.
Când ai început aceastã lucrare, ºi
ai început sã predici, ca ºi noi toþi, îl
cãutai pe Dumnezeu cu stãruinþã.
www.liferomania.ro

Spuneai: „Doamne vreau sã aud
vocea ta. Doamne dã-mi un mesaj
pentru poporul tãu”. Înainte sã te
urci la amvon strigai cãtre Domnul:
„Doamne trebuie sã fii cu mine,
sã-mi dai ungerea Ta”. Dar dupã mai
mulþi ani de lucrare ai învãþat cum
sã-þi pregãteºti un mesaj cizelat. Ai
învãþat sã ai prezenþã de scenã, ºi cã
poþi urca la amvon chiar dacã n-ai
stat cu stãruinþã în rugãciune înaintea
lui Dumnezeu.
Iatã ce întrebare i-a adresat
Dumnezeu slujitorului Sãu: „Fiul
omului, vor putea oare oasele
acestea sã învieze?” (versetul 3)*
Sintagma „fiul omului“ face
referire la umanitatea lui Ezechiel.
Omeneºte vorbind, era imposibil ca
aceste oase sã prindã viaþã. Dar
Ezechiel îºi punea nãdejdea în
Dumnezeu când spunea: “ Doamne
Dumnezeule, tu ºtii lucrul acesta”
(versetul 3).
Predicatorul se gãseºte între douã
lumi. Prima poruncã era sã le vorbeasca oaselor, iar a doua poruncã
era sã prooroceascã duhului. Este
nevoie de amândouã pentru a fii
transformat. Proorocirea cãtre duh
este mijlocirea ºi stãruinþa înaintea
lui Dumnezeu ca cei cãrora le
predicãm sã primeascã în dar viaþa
oferitã de Dumnezeu. Existã mulþi
oameni care proorocesc oaselor. Dar
suntem deficitari în proorocirea cãtre
duh, predica fãrã rugãciune este ineficientã.
Ezechiel a proorocit oaselor, dar
încã nu exista suflare în ele. Exista
un vuiet, o miºcare, ºi o apropiere a
oaselor, dar nu exista nici o viaþã.
Existã mult vuiet în bisericile noastre
– muzicã, predici, folosirea
mijloacelor multimedia. Nu sunt
împotriva acestor lucruri, dar ele nu
pot fi un înlocuitor pentru Duhul
Sfânt.
Ezechiel a vãzut cum oasele se
apropie unele de altele ºi devin un
corp organizat. În acelaºi fel bisericile noastre ar trebui sã funcþioneze

Pãstorii vor
putea avea
un impact
cultural
mai mare
ºi vor putea sã
se relaþioneze
mai bine cu
oamenii doar
atunci când
vor sta
sub cãlãuzirea
Duhului Sfânt
pentru a predica
adevãrurile
neschimbãtoare
ale lui
Dumnezeu.
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Duhul Sfânt
ne va ajuta
sã vedem
adevãrata
condiþie a
oamenilor
cãrora le slujim
ºi ne va face
inimile sensibile
faþã de
nevoile lor.
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ca niºte maºini unse bine. Avem
declaraþii de viziune, declaraþii de
scopuri. Dar indiferent cât de mult
înfrumuseþezi un cadavru; acesta tot
mort rãmâne.
N-a existat viaþã pânã când
Ezchiel n-a proorocit duhului. Apoi a
venit Duhul ºi a suflat viaþã în acele
oase. Când Duhul a suflat, acea
adunãturã de oase a înviat ºi a stãtut
pe picioare ca o oaste mare. Dacã s-a
întâmplat pe timpul lui Ezechiel,
se poate întâmpla ºi în bisericile
noastre, indiferent de starea în care se
gãseºte biserica noastrã în prezent.
Dumnezeu vrea sã sufle peste ea ºi
sã-ºi reverse Duhul Sãu. Dar noi
trebuie sã primim puterea, sã fim
miºcaþi, conduºi ºi sã fim strâns
dependenþi de Duhul.
Pregãtirea mesagerului este pe
primul loc, apoi descoperirea
mesajului. Când suntem pregãtiþi din
punct de vedere spiritual vom auzi
mesajul lui Dumnezeu. Oamenii nu
au nevoie sã mai audã încã o predicã,
ci sã audã mesajul din partea lui
Dumnezeu.
SÃ FIE CREDINCIOS ÎN PROCLAMAREA MESAJULUI, ÎN CIUDA A
CEEA CE VEDE ÎN JURUL SÃU
Pot aceste oase sã prindã viaþã? Puterea lui Dumnezeu nu este limitatã
de circumstanþele noastre. Dumnezeu
nu este constrâns de indiferenþa omului. Cuvântul lui Dumnezeu este viu
ºi lucrãtor. Noi trebuie sã proorocim,
aceasta înseamnã sã facem sã rãzbatã
Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie sã
proclamãm mesajul cu atât de multã
ungere de la Duhul Sfânt încât acesta
sã rãzbatã cu autoritate de la
Domnul.
Amintiþi-vã ce se spune despre
Isus în Evanghelii: „El îi învãþa ca
unul care avea putere, nu cum îi
învãþau cãrturarii lor” (Matei 7:29).
De ce? Pentru cã învãtãþorii acelor
timpuri spuneau „ªtii, Învãþãtorule,
Gamaliel a spus… „Ei repetau doar
ceea ce a spus Gamaliel. Ei repetau

cuvânt cu cuvânt ceea ce a spus
cineva care pretindea cã a auzit
cuvintele Domnului. Asiguraþi-vã ca
nu doar repetaþi cuvintele altcuiva.
Asiguraþi-vã cã auziþi mesajul pe care
Dumnezeu vrea sa-l transmiteþi celor
cãrora le slujiþi. Este necesar ca
Dumnezeu sã vorbeascã prin noi cu
aceeaºi intensitate ca atunci cand
spunea „aºa vorbeºte Domnul”.
Pavel nu a innovat prin excelenþã
în vorbire sau inteligenþã în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Mai
degrabã el slujit prin slãbiciune, fricã
ºi cutremur. Discursul lui nu consta
în cuvinte convingãtoare ce þin de
înþelepciunea lumeascã, ci în putere
ºi manifestarea Duhului.
Noi trebuie sã fim credincioºi în
proclamarea mesajului dupã inima
lui Dumnezeu. Ezechiel a auzit
fiecare ºoaptã ºi tremur deoarece
inima lui era sensibilã. Trebuie sã
redãm mesajul din partea lui Dumnezeu cu credincioºie. Nu ne putem
permite sã compromitem mesajul de
teamã sã nu jignim familia care dã
zeciuiala cea mai mare. Trebuie sã
proorocim aºa cum ne-a poruncit
Dumnezeu.
TRANFORMARE PRIN MESAJUL
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Cuvântul lui Dumnezeu convinge
oamenii de starea în care se gãsesc.
În ziua Cinzecimii, Petru a predicat
sub ungerea Duhului Sfânt: „voi
L-aþi rãstignit ºi L-aþi omorât prin
mâna celor fãrãdelege” (Faptele
apostolilor 2:23). Dar la sfârºitul
acestei predici “au rãmas strãpunºi în
inimã, ºi i-au zis lui Petru ºi celorlalþi
apostoli: „Fraþilor, ce sã facem?”
(2:37).
Recent doi columbieni care tocmai ajunseserã în Statele Unite, au
venit la serviciul divin de dimineaþã
a bisericii noastre. Nu vorbeau
englezã, aºa cã au ascultat predica
prin intermediului serviciului electonic de traducere. La sfârºitul serviciului amândoi ºi-au predat inima
www.enrichmentjournal.ag.org

Domnului. Au revenit la ora 17:30
la servicul divin de dupã-amiazã
care se þinea în limba spaniolã,
aducând trei prieteni cu ei. Unul
dintre aceºti prieteni ºi-a predat
inima Domnului. Apoi au rãmas ºi
la serviciul divin de la 18:30, ºi
ceilalþi doi ºi-au predat inima
Domnului. Într-o singurã zi, cinci
columbieni ºi-au predat inima
Domnului deºi nu vorbeau limba
englezã. Puterea convingãtoare a
Duhului Sfânt a fãcut acest lucru.
Cuvântul lui Dumnezeu sfinþeºte.
În biserica noastrã existã o femeie
care este lucrãtor la altar ºi conducãtor al lucrãrii de slujire. Când a
început sã vinã la biserica noastrã,
îþi puteai da seama cã a fost la o
petrecere sãmbãtã seara, iar a doua
zi a venit la bisericã doar ca sã-ºi
facã datoria. Dar Dumnezeu a
început sã-i transforme viaþa atât la
exterior cât ºi pe interior. Ea
povesteºte: „Atunci când cineva
m-a invitat aici pentru prima datã,
eu obiºnuiam sã merg la cluburi
sâmbãtã seara. Apoi veneam ºi

asistam la serviciile divine de
duminica dimineaþa. Dar dupã un
timp Dumnezeu a început sã
lucreze la inima mea ºi nu am mai
putut sã fac lucrurile din trecut”.
Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu sfinþeºte vieþile oamenilor.
Cuvântul lui Dumnezeu aduce
eliberare.
O fetiþã în vârstã de 7 ani ºi-a
petrecut vara împreunã cu bunicii
ei care sunt practicanþi voodoo.
S-a întors posedatã de demoni. A
participat la întâlnirile noastre de
rugãciune ºi de fiecare datã când ne
puneam mâinile peste ea, corpul
ei se zvârcolea. Vocea îi era
îngroºatã ºi spunea lucruri abominabile. Ne-am rugat ºi acea fetiþã a
fost eliberatã. Dupã douã sãptãmâni, 8 membrii ai familiei ei au
fost botezaþi deoarece au vãzut
minunea lui Dumnezeu în viaþa
fetiþei. Cuvântul lui Dumnezeu
aduce libertate.
Cuvântul lui Dumnezeu aduce
vindecare.

Acum zece ani, o femeie care
era o catolicã convinsã, a fost diagnisticatã cu lupus. Prietenul ei o tot
chema la bisericã dar ea spunea:
„Nu, eu sunt catolicã ºi nu voi
merge niciodatã la o bisericã
protestantã”. Boala s-a agravat atât
de tare încât într-o duminicã a
hotãrât sã vinã la bisericã. Mesajul
pe care Dumnezeu mi l-a dat sã-l
predic era acela cã Dumnezeu încã
mai vindecã ºi astãzi. Dumnezeu a
vindecat-o de lupus. A fost mântuitã ºi botezatã cu Duhul Sfânt o
lunã mai târziu. Femeia este astãzi
una dintre cele mai devotate slujitoare din biserica noastrã.
Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu sub ungerea Duhului Sfânt
va produce trezire. Va produce
mântuire. Va produce vindecare ºi
eliberare. R.A. Torrey a spus:
„Predica de tip penticostal produce
experienþe de tip penticostal”.
Cuvântul lui Dumnezeu, predicat
sub ungerea Duhului Sfânt va
transforma vieþi. Oasele acestea
vor prinde viaþã. 

Maria Khaleel-Gilleland
Pembroke Pines, Florida.
Articol preluat de la Conferinþa
predicatorilor penticostali din 2002,
care a avut loc în Springfield,
Missouri.
* Pasajele citate sunt luate din versiunea
Cornilescu.
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Predicând
Biblia

UNEI NOI GENERAÞII
DE
Generaþia prezentã creºte în circumstanþe diferite faþã de orice altã
generaþie de pânã acum. Modul în
care putem ajunge la aceastã generaþie, este acelaºi prin care putem
ajunge la orice generaþie din orice
culturã — prin adevãrul neschimbãtor al lui Dumnezeu. Aceastã
afirmaþie se referã la ce predicãm,
cum predicãm Cuvântul este o altã
problemã. Nu toþi predicatorii
împãrtãºesc aceeaºi
percepþie
despre predicarea Bibliei, ºi nu toþi
ºtiu cum sã transmitã mesajul
într-o lume schimbãtoare.
ECHILIBRUL ESTE ADESEA
REALITATE
Generaþiile prezente au lucruri în
comun cu generaþiile din trecut, dar
au ºi multe trãsãturi distincte. Nu
putem nega validitatea trecutului
sau nevoia de a ne adapta la
condiþiile viitorului. În anumite
biserici, diferenþa dintre activitatea
lor din 1981 ºi 2001 este foarte
nesemnificativã. Aceste biserici
sunt cele care se întreabã, de ce nu
reuºesc sã ajungã la sufletele celor
din comunitatea lor, ºi a-I aduce la
Hristos. Bisericile de succes sunt
acelea care au înþelepciunea sã ia
www.liferomania.ro

M I C H A E L VA N D O R E N
din trecut ce era valoros ºi sã
refoloseascã acest lucru adaptat la
nevoile prezentului.
CINE ASCULTÃ?
Existã multe metode prin care sã-þi
apropii ascultãtorul. Una dintre
aceste metode implicã faptul de a-þi
cunoaºte ascultãtorii. Sã luãm în
considerare urmãtoarele douã
caracteristici ale noii generaþii ºi
modul în care ea se relaþioneazã cu
predicarea.
Aceastã generaþie este cu adevãrat rãtãcitã. Fiecare generaþie de
pânã acum a fost pãcãtoasã ºi a
avut nevoie de Evanghelie, dar
apostolul Pavel spune cã în zilele
din urmã vremurile vor fi grele. El
descrie aceastã lipsã de evlavie în 2
Timotei capitolul 3. Noi trãim
ultimele zile. Generaþia prezentã
creºte în condiþii diferite faþã de
orice altã generaþie de dinainte.
Credinþa creºtinã este interzisã în
ºcolile publice. O ratã mare a
divorþului a lãsat mulþi copii într-o
stare de teamã emoþionalã ºi neîncredere. Rata sinuciderilor,
abuzul de droguri, imoralitatea, ºi
lipsa de respect faþã de autoritãþi
continuã sã fie în creºtere, dis-

trugând calitatea moralã a þãrii
noastre. Oamenii nu au stãpânire
de sine, o dorinþã de a fi responsabili, ºi nu cunosc etica muncii.
Mulþi dintre ei nu înþeleg ce
înseamnã devotamentul faþã de
Dumnezeu, bisericã, partenerii lor
de viaþã, sau faþã de locul lor de
muncã. Mulþi din aceastã generaþie
nu au crescut în bisericã ºi au dus
lipsã de exemple bune de viaþã.
Deºi existã multe caracteristici
pozitive ale noii generaþii, ea continuã sã fie o generaþie cu nevoi
disperate, de a auzi Biblia propovãduitã cu o îndrãznealã sfântã ºi
plinã de dragoste. Unii predicatori
nu propovãduiesc cu adevãrat
Scriptura. Mai degrabã, ei propovãduiesc subiecte cu idei principale
complexe, sau alegorizeazã textul
pentru cã nu ºi-au luat timp suficient sã se pregãteascã. Trebuie sã
avem grijã ca sã menþinem predicarea Cuvântului lui Dumnezeu de
la amvon sãnãtoasã, dacã ne dorim
sã atingem pentru Hristos aceastã
generaþie care suferã.
O a doua caracteristicã a generaþiei prezente, care are legãturã cu
predicarea, este modul acesteia de
a asculta. Membrii acestei generaþii
RESURSE SPIRITUALE
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au capacitatea de a acumula cantitãþi mari de informaþiie ºi sã o
proceseze în moduri multiple. Ei
navigheazã pe Internet dintr-o
dorinþã nestavilitã de a obþine cât
mai multe informaþii.
Un sondaj recent efectuat de PC
Magazine, a indicat faptul cã 94 la
sutã dintre cititorii acesteia folosesc
reþeaua Web pentru a gãsi informaþii despre un anumit produs sau
serviciu.1 Oamenii din ziua de azi
pot gãsi ºi 100 de canale TV transmise prin satelit. Deasemenea, pot
citi cãrþi ºi reviste, sau sã asculte
muzicã pe internet. Mulþi poartã cu
ei pagere, telefoane mobile, computere laptop, ºi agende de tip Palm
Pilots. Ei îºi doresc informaþia în
timp util ºi sunt plicitsiþi de predici
care au o singurã idee principalã,
predicatã de cãtre predicatori neinteresanþi. Dacã am fi sã privim ºi sã
analizãm ºtirile ºi emisiunile populare de televiziune, veþi vedea cã
existã mai multe scenarii care sunt
prezentate alternativ în acelaºi program. Ascultãtorii de astãzi sunt
obiºnuiþi sã li se serveascã un regim
serios de informaþie în continuã
schimbare; s-a ajuns pânã la
condiþionarea întregii culturi. Un
efect negativ al vizionãrii excesive
la televizor ºi a utilizãrii internetului, este descreºterea capacitãþii
oamenilor de a accorda atenþie pe o
duratã mai lungã. Acest lucru nu
înseamnã cã predicile noastre nu ar
trebui sã dureze mai mult decât timpul alocat publicitãþii dintre emisiuni, ci sã recunoaºtem cã generaþia
de azi are anumite limite mentale.
Dacã se trece de aceste limite,
oamenii vor înceta sã te mai asculte.
Pastorii ar face bine sã aibã idei
principale care nu dureazã mai mult
de 5 pânã la 9 minute, þinând cont
de lungimea predicii.
Urmãtoarele comentarii sunt
încercãri echilibrate de a revitaliza
stilul dumneavoastrã de predicare.
Unele dintre lucrurile enumerate vã
8
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sunt deja cunoscute ºi le practicaþi,
iar altele vor trebui schimbate.
CEEA CE PREDICÃM:
PLEDOARIE PENTRU
PREDICI BIBLICE
Unul dintre profesorii mei în domeniul predicilor, a spus odatã cã este
atât greu sã gãseºti pastori care sã
fie împotriva predicãrii biblice,
cum este sã-i ºi descoperi pe cei
care fac acest lucru. Roger VanHarn
scrie cã : „predicile sunt predicate
din texte biblice, nu pe baza textelor
biblice”2. Uneori am ocazia sã-l
ascult pe un predicator care afirmã
ca un mod de a se scuza: „acea
predica nu era foarte omileticã. „Ca
profesor de omileticã, eu mã ridic în
scaun ºi încerc sã fiu foarte atent
încã de la începutul unei predici în
speranþa cã aceasta va fi predicatã
pe baza unui text biblic. Speranþa
mea este rãsplãtitã când un predicator foloseºte versete biblice,
explicându-le ºi oferind aplicaþii
practice ale acestora. Ceea ce noi
considerãm „omiletic” poate
depinde ºi de modul în care ni s-a
predat omiletica, ºi omiletica s-a
schimbat mult în ultimii 20 de ani.
Punctul de plecare nu ar trebui sã
fie: „Ce-aº putea spune despre acest
pasaj?” ci, „ce încearcã acest pasaj
sã ne spunã”?
Majoritatea
omileticienilor
contemporani, susþin faptul cã
trebuie sã ne întoarcem la predica
descriptivã, ºi sã permitem ca
forma textului sã hotãrascã structura predicii. Primele exemple de
predicare biblicã au fost predici
descriptive. Biblia însãºi este
descriptivã, ºi nu un set de subiecte
enumerate în idei principale. Dumnezeu ºtie care este cea mai bunã
formã de comunicare. Penticostalii
primari
predicau
descriptiv
deoarece nu beneficiau de pregãtire
teologicã formalã. Autorul Wardlaw ºi alþi ºase colaboratori la
cartea sa, Predicând biblic, aduc o
pledoarie puternicã pentru forma

predicii care este bazatã pe texte
biblice.
Nu este întotdeauna necesar sã
luãm fiecare verset în parte, dar
ideile principale ale pasajul trebuie
regãsite în predicã. David Buttrick
îi învaþã pe pastori sã scrie
desfãºurarea acþiunii dintr-un pasaj,
sã facã o listã cu fiecare temen principal din text, ºi apoi sã dezvolte
ideile în diferite feluri. El mai scrie
cã predicile cu o singurã temã sunt
ca niºte poze la minut, în schimb
pasajul trebuie sã se deruleze ca
niºte diapozitive4. Ascultãtorii
noºtrii chiar îºi doresc sã vadã
diapozitive.
Pasajele Scripturii sunt ca niºte
grãdini ale adevãrului, nu flori
solitare. Ele sunt un ospãþ din care
biserica sã se înfrupte, nu doar un
fel de mâncare. De ce sã reducem
textul la o singurã temã când putem
avea o multitudine de adevãruri pe
care sã le facem de cunoscut. Dacã
Cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea
exprima în paragrafe care sã nu
dureze mai mult de 30 secunde, ar
trebui sã aplicãm acest lucru într-o
predicã de 30 minute. Când
reducem Cuvântul lui Dumnezeu în
anumite teme, se poate sã
restricþionãm mesajul pe care
Dumnezeu vrea sã-l comunice, ºi sã
nu permitem Duhului Sfânt —
Acela care a inspirat fiecare cuvânt
al Scripturii — sã vorbeascã prin
text. Un argument pentru afirmaþiile mele ar fi acela cã, oamenii nu
prea cunosc ºi înþeleg Cuvântul lui
Dumnezeu. Acest lucru nu înseamnã cã ar trebui sã interzicem cu totul
predicile care au o singurã temã, dar
consider cã acestea trebuie sã fie
rare.
Nu numai cã structura predicii
defineºte predicarea biblicã, ci ºi
realizeazã cel mai important lucru.
William Thomson a afirmat:
„predicarea biblicã are loc atunci
când ascultãtorii sunt ajutaþi sã vadã
cum, Cuvântul lui Dumnezeu se
adreseazã lumii în care trãiesc ei, la
www.enrichmentjournal.ag.org

fel cum se adresa ºi oamenilor din
timpuile biblice, ºi ajutaþi sã
rãspundã la Cuvânt”.5 Mesajul
nostru ar trebui sã facã un apel la
oameni, ca ei sã se identifice cu
ceea ce spune Dumnezeu în acel
pasaj ºi sã rãspundã afirmativ la el.
Predicãm în vremuri disperate,
unei generaþii rãnite, o generaþie
care are nevoie de atingerea drãgãstoasã ºi vindecãtoare a lui Dumnezeu prin intermediul unei predici
biblice. Existã mare putere în
Cuvânt, haideþi sã-l predicãm. 
Michael VanDoren,
D.Min., a predat
cursuri despre
predicare, timp de
17 ani, în cadrul
departamentului
pentru misiune practica, a colegiului
Assemblies of God
din Lakeland, Florida. Momentan este
implicat în lucrarea de evanghelizare.

N O U T Ã Þ I
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NOTE
1. Ziff Davis Media Online News 14 March
2000.
2. Roger VanHarn, Pew Rights (Grand Rapids:
Eerdmans Publishing Co., 1992), 69.
3. O. Don Wardlaw, ed., Preaching Biblically
(Philadelphia: Westminster Press, 1983),
11-25.
4. David Buttrick, Homiletic: Moves and
Structures (Philadelphia: Fortress Press,
1987), în special capitolele 1-3.
5. O. William Thompson, Preaching Biblically
(Nashville: Abingdon Press, 1981), 10. See
also Calvin Miller, Marketplace Preaching
(Grand Rapids: Baker Book House, 1995)
pentru mai mult detalii despre acest subiect.
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UN NUME DEMN DE URMAT
BY

CHARLES

T.

CRABTREE

P

renumele meu este Charles. Existã diferite poveºti cu privire la motivul pentru care am primit acest nume
distins, care se bat cap în cap. Când m-am nãscut, devreme într-o dimineaþã (în casa parohialã), fratele meu
David, mult mai în vârstã decât mine, a fost trezit de prima mea „predicã”. Când i s-a spus cã „predicatorul” este
chiar fratele lui nou-nãscut, a sãrit din pat ºi a insistat ca eu sã fiu numit „Charles”. O altã explicaþie pentru
numele care-l port este cã, am fost nãscut atât de repede încât doctorul n-a avut timp sã ajungã lângã mama.
Acesta a spus: „Ar trebui sã-l numim Chales, dupã Lindbergh deoarece acesta a venit în lume zburând”.
Cel de-al doilea prenume este Talmage, care a provocat unele rãspunsuri deloc bune ºi i-a amuzat pe mulþi.
„De unde vine numele acesta?”. Din câte ºtiu eu, pãrinþii mei au dorit sã-i aducã un omagiu unchiului meu Tal,
care a murit din nefericire în Klondike încercându-ºi norocul.

www.liferomania.ro

RESURSE SPIRITUALE

• 11

Peste câþiva ani, un predicator care era un adept al
lui Charles Spurgeon ºi al lui Dewitt Talmage, aude de
numele meu. Omul s-a întors cãtre pãrinþii mei ºi plin
de uimire declarã: ”Ce nume demn de urmat i-aþi dat
acestui bãiat”.
Oridecâteori sunt prezentat ca pastor penticostal,
cuvintele „Un nume demn de urmat” îmi vin în minte.
A te ridica la înãlþimea titlului de pastor penticostal
înseamnã a tãnji sã fii mai bun decât Lindbergh,
Talmage sau Spurgeon.

firesc nu primeºte lucrurile Duhului lui Dumnezeu,
cãci pentru el sunt o nebunie, ºi nici nu le poate
înþelege, pentrucã trebuiesc judecate duhovniceºte”
(1 Corinteni 2:14, sublinierea aparþine autorului). Fie
ca pastorul penticostal sã nu fie vreoadatã intimidat sau
influenþat de cele mai învãþate minþi ale lumii, dacã
aceste sunt într-adevãr ale lumii.
Pentru definirea cuvântului predicator, nu existã
foarte multe dezbateri. Un predicator este acela care
proclamã adevãrurile biblice, inclusiv Evangheliile. Un
predicator ordinat, este un om pus deoparte ºi investit
DEFINIÞII BIBLICE
cu putere supremã pentru a propovãdui în întregime
Pentru a putea face referiri la adevãr, valori ºi Cuvântul lui Dumnezeu. Aceastã este cu adevãrat o
persepective divine, este necesar sã mergem la investire ºi o responsabilitate mãreaþã.
Scripturã. Acest lucru este atât de important astãzi,
Când situãm cuvântul penticostal lângã cuvântul
când adevãrul este relativ, valorile sunt o þintã vie, ºi predicator, avem de-a face cu o titulaturã care are mare
perspectiva lumeascã este singura pe care mulþi însemnãtate în împãrãþia lui Dumnezeu. Cu toate
oamenii o au.
aceste, nu existã cuvinte în cadrul lumii bisericeºti,
Pastorul penticostal nu trebuie sã permitã niciodatã care sã fie supuse unei cercetãri mai minuþioase ºi sã
lumii sã defineascã persoana sa. Atunci când are loc creeze mai multã controversã ºi confuzie, decât
acest lucru, nu va mai dura mult pânã când pastorul va cuvântul penticostal.
încerca sã fie pe placul lumii, fie cã e vorba de lumea
Darul Cinzecimii, prin însãºi natura sa, nu poate fi
secularã sau lumea creºtinã. „Frica de oameni este o explicat decât prin termeni supranaturali. Acesta este
cursã”. (Proverbe 29:25*)
un dar promis de Dumnezeu, care s-a evidenþiat mai
Întrebarea pe care trebuie sã ne-o punem în legãturã întâi prin vorbirea unei limbi, care de obicei nu poate
cu orice lucrare de succes nu este „Oare ce cred fi înþeleasã de alþii, urmatã de o putere spiritualã care
este doveditã prin abilitãºi speciale, ºi caracter spiritual cu
rezultate miraculoase. Nu este de
mirare cã oamenii întâmpinã atâtea
„pastor penticostal“ înseamnã a tânji
dificultãþi încercând sã defineascã o
asemnea complexitate divinã.
Lindbergh, Talmage sau Spurgeon.
Practicile penticostale sunt
fãcute prin intermediul unor oameni
oamenii:” ci „Oare ce spune Dumnezeu despre acest imperfecþi. Rezultatul este o tensiune incomodã între
lucru”. Întrebãri de genul: „ Ce este un penticostal:” omul firesc ºi Duhul lui Dumnezeu. Este uºor, ºi
sau „ Cum aratã un predicator penticostal ºi cum se chiar tentant sã cãdem într-o capcanã încercând sã
comportã:” sunt incomplete. Întrebarea corectã ar dovedim validitatea darului Cinzecimii având în
trebuie sã fie: „Cum este un predicator penticostal ºi vedere demonstraþiile imperfecte ale acestuia în
cum se comportã el din perspectiva lui Dumnezeu?”. detrimentul promisiunilor lui Dumnezeu. Putem
Pânã la urmã perspectiva lui Dumnezeu este singura încerca, dar nu vom putea înþelege descoperirea divinã
care conteazã (vezi chenarul Pastorul penticostal).
prin intermediul dovezilor emiprice ºi a logicii.
Pentru a defini adevãrul spiritual, este necesar sã
Oamenii nu vor înþelege niciodatã Cinzecimea. Însã
stabilim cum defineºte Biblia un predicator penti- nu este sarcina noastrã sã înþelegem cuvintele sau
costal, cãci altfel vom da adevãrului o interpretare lucrãrile lui Dumnezeu. Totuºi, responsabilitatea noaslumeascã. Nu este nevoie de mult timp pentru ca un trã constã în a crede Cuvântul lui Dumnezeu ºi în a-I
credincios sã-ºi dea seama cã un necreºtin nu are pãzi poruncile. Dacã biserica penticostalã va ajunge
capacitatea de a înþelege adevãrurile spirituale. Chiar ºi vreodatã, în situaþia în care va înceta sã mai proclame
o persoanã extrem de inteligentã, cu doctorat ºi Coefi- surpranaturalul din cauzã cã demonstraþiile ºi rezulcientul de Inteligenþã 180, nu este calificatã sã tatele acestuia nu sunt înþelese, atunci aceastã bisericã
comenteze despre adevãrurile spirituale. „Dar omul nu se mai poate numi penticostalã.

A te ridica la înãlþimea titlului de
sã fii mai bun decât
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Vindecarea divinã este unul dintre cele mai mari
exemple a faptului cã se pune din ce în ce mai puþin
accentul pe darurile supranaturale. Este tragic faptul cã
vedem biserici care evitã sã predice despre aceste
subiecte, doar din cauzã cã nu reuºesc sã înþeleagã de
ce unii sunt vindecaþi iar alþii nu, mai ales atunci când
se roagã cu o credinþã la fel de mare ºi propovãduiesc
acelaºi adevãr peste toþi. Ca sã fim sinceri, unii dintre
ei sunt ruºinaþi pentru cã nu vãd rezultatele la care se
aºteptau. Pastorii penticostali nu sunt responsabili de
înfãptuirea minunilor, responsabilitatea lor este sã
predice Cuvântul Vindecãtorului Minunat. „Iatã
semnele ce vor însoþi pe cei ce vor crede” (Marcu
16:17), este varianta corectã, ºi nu „Iatã semnele ce vor
însoþi pe cei care vor înþelege”*. Darul Cinzecimii este
o entitate care funcþioneazã prin suveranitatea lui
Dumnezeu, ºi nu prin capacitatea de înþelegere a minþii
umane.
Am lãsat la urmã definirea cuvântului penticostal
deoarece adevãrul unei definiþii va determina valoarea
acesteia, ºi acesta la rândul lui va determina performanþa celor care se identificã cu acest adevãr. Dacã ne
agãþãm de adevãrul biblic, a ceea ce înseamnã un
predicator penticostal, atunci aºteptãrile noastre se vor
ridica la nivelul supranaturalului. Dacã definim un
predicator penticostal din punct de vedere al firii,
aºteptãrile noastre vor coborî la nivelul performanþei
umane.
Orice relaþie vine cu un set de aºteptãri. Oamenii
sinceri ºi cinstiþi se vor comporta aºa cum considerã ei
cã le sunt aºteptãrile celorlalþi cu privire la ei. De
exemplu, dacã un pastor angajeazã un pastor de tineret,
acesta ar trebui sã-i explice pastorului de tineret care ar
fi aºteptãrile pe care le are de la el. Altfel, pastorul de
tineret îþi va face lucrarea aºa cum a învãþat de la alþii.
În cadrul unei echipe de lucrãtori am vãzut oameni
excelenþi care slujeau cu devotament, dar nu reuºeau
sã-l mulþumeascã pe pastor pentru cã liderul acestei
echipe avea o definiþie proprie a ceea ce presupunea
aceastã lucrare. Aºteptãrile, descrierile ºi responsabilitãþile unui pastor penticostal trebuie întotdeauna
ridicate la nivelul Bibliei. Doar atunci, atât predicatorul
cât ºi ascultãtorul, îºi vor putea face lucrarea conform
aºteptãrilor pe care Dumnezeu le are de la noi. ªi vã
rog sã mã credeþi— aceste aºteptãri sunt mari.
Un penticostal este acela care se identificã cu Ziua
Cinzecimii în experienþele ºi practicile lui. Ziua
Cinzecimii a fost împlinirea promisiunii lui Dumnezeu
prin care fiecare credincios avea sã fie umplut de
putere divinã. Aceasta este o putere trancedentarã (de
sus). Ucenicilor li s-a poruncit sã aºtepte pânã vor
www.liferomania.ro

primi aceastã putere, înainte sã meargã în lume ca
misionari.
Ziua Cinzecimii a oferit dovezile fizice pentru toþi
cei care aveau sã primeascã darul Duhului Sfânt. Prin
înþelepciunea lui Dumnezeu, El a ales cel mai nevrednic membru al corpului omenesc— limba —ca sã
demonstreze cã o persoanã a fost umplutã sau se afla
sub conducerea Duhului Sfânt. A spune cã o persoanã
care nu a vorbit vreodatã în limbi este penticostal este
un oximoron.
Problema întâlnitã la mulþi penticostali (inclusiv
pastori penticostali) din zilele noastre este cã dupã ce
au primit Botezul prin prezenþa dovezilor fizice ale
acestuia, mãrturia lor este „ºi s-au oprit” în loc sã fie
aceea a ucenicilor din Noul Testament „ei stãruiau”
(Fapte 2:42).
Reputaþia numelui de penticostal este stricatã de
faptul cã prea mulþi oameni, care au primit botezul,
privesc experienþa aceasta ca pe un sfârºit, nu ca pe un
început al unei noi vieþi de misiune. Iar rezultatele sunt
devastatoare. Lipsesc dovezile continue ale puterii ºi
caracterului supranatural. Precum galatenii, ei încep în
Duhul, dar vor sã fie desãvâºiþi în firea pãmânteascã
(Galateni 3:3). Un adevãrat predicator penticostal
primeºte mai întâi botezul cu Duhul Sfânt ºi apoi
purcede la trãirea în plinãtatea Duhului.
UN PREDICATOR CREªTIN MENÞINE
O VIAÞÃ SPIRITUALÃ DISCILPLINATÃ
Orice student serios al bisericii Noului Testament, este
profund impresionat de caracterul ºi comportamentul
spiritual al credincioºilor ºi apostolilor. Predicatorul
penticostal trebuie sa fie în mod continuu umplut cu
Duhul. Un program spiritual zilnic este necesar
pentruca Duhul Sfânt sã facã posibilã trãirea lui Isus
mereu vie în fãptura umanã. Se produce o mare
greºealã atunci cînd, un pastor penticostal, se declarã
mulþumit de modul în care Dumnezeu îºi manifestã
puterile supranaturale, dar nu pune accentul pe trãirea
unei vieþi ca a lui Hristos. Noi trebuie sã categorisim
spiritualitaea cuiva dupã roadele lui, nu dupã darurile
acestuia.
Ucenicii au învãþat în primul rând cã Duhul Sfânt a
venit în plintatea Lui pentru a le schimba personalitatea
ºi caracterul într-un mod supranatural. Petru este
primul exemplu. Înainte sã primeascã darul Duhului
Sfânt, el avea multe defecte de caracter, un comportament firesc. Motivul schimbãrii lui uimitoare nu a fost
faptul cã a trãit alãturi de Isus; cei trei ani ºi jumãtate petrecuþi în acea relaþie nu pãreau a da roadã. Doar
dupã ce a primit botezul cu Duhul Sfânt, ºi dupã ce i-a
RESURSE SPIRITUALE

• 13

permis sã trãiascã prin el, a devenit Petru acea stâncã ºi
acel lider Penticostal puternic pe care îl cunoaºtem.
Prea puþin accent se pune pe rolul Duhului Sfânt în
schimbarea caracterului ºi stilului de viaþã a credinciosului dupã primirea Botezului. Roada Duhului este caracterul lui Hristos trãit prin credincios. Plinãtatea
puterii este necesarã pentru a realiza potenþial maxim
ºi pentru a da roade ale Duhului.
Un predicator penticostal ar trebui privit mai ales
prin prisma caracterului ºi spiritualitîãþii sale, decât
prin abilitãþile ºi minunile pe care le face. Datoria predicatorului penticostal este tocmai aceasta, sã-L arate ºi
sã-L propovãduiascã pe Isus, mai întâi prin viaþa lui, iar
mai apoi prin lucrarea pe care o face.
Nu este la întâmplare faptul cã Assemblies of God,
ºi alte grupãri americane penticostale, îºi au originea în
lucrãri de trezire de tip Holiness (Sfinþenie, n.t.).
Oamenii spirituali au pus întotdeauna accentul pe
sfinþenie, puritatea vieþii de zi cu zi ºi sfinþire. Fãrã
puterea Duhului Sfânt, cei ce cautã sã trãiascã o viaþã
sfântã, fie cã încearcã sã împlineascã legea în firea lor,
ceea ce dã naºtere celui mai neplãcut legalism, fie
renunþã la tot ºi trãiesc o viaþã fireascã plinã de scuze
lametabile.
Predicatorul penticostal va avea un stil de viaþã sfânt
deoarece acesta îºi reînoieºte omul dinlãuntru printr-o
viaþã devoþionalã care include rugãciunea în Duhul, cu
pricepere.
O mare atracþie faþã de darul Cinzecimii, pe lângã
evenimentele supranaturale, este exprimarea dragostei
ºi a compasiunii unei vieþi umplute de Duhul. Analizând credincioºii Noului Testament, observãm bucuria care este prezentã întodeauna. Ucenicii erau „plini
de bucurie în sfinþenie” nu „triºti în sfinþenie”. În ciuda
unor obstacole de nepãtruns, ºi a unor suferinþe
groaznice, bucuria Domnului ºi dragostea faþã de
ceilalþi, sunt trãsãturi remarcabile ale sfiinþilor plini de
Duhul.
Când predau sudenþilor care studiazã misiunea,
accentuez întodeauna nevoia de oameni cu abilitãþi de
comunicare, deoarece lucrãm într-un domeniu în care
aveam de-a face cu oamenii. Predicarea ºi propovãduirea sunt mijloacele prin care oamenii pot fi schimbaþi, dar nu sunt în sine un scop. Unii oameni adorã
mulþimile, dar nu pot iubi oameni la nivel personal.
Rezultatele mult aºteptate ale unei predici pot fi
distruse de un duh egoist ºi firesc.
O cunoºtinþã de-a mea l–a rugat pe un bine-cunoscut predicator sã vinã în vizitã la biserica lui pentru a
predica. Sâmbata seara, pastorul ºi-a dus oaspetele la
un restaurant de cinci stele. Pastorul era entuziasmat ºi
onorat sã fie gazda acestui renumit predicator. Când
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PREDICATORUL P ENTICOSTAL
Pentru a dovedi dacã un predicator este într-adevãr
penticostal vom parcurge cele cinci paragrafe.
UN CARACTER PLIN DE DUHUL
Predicatorul penticostal îºi menþine caracterul plin de
Duhul. Fãrã roada Duhului, toate caracteristicile lucrãrii
unui penticostal devin nule ºi acþiunea darurilor Duhului
sunt sabotate.
MINTEA PLINÃ DE DUHUL
Un predicator penticostal are mintea plinã de Duhul. Acest
element important este adesea trecut cu vederea, mai ales
în momentul pregãtirii predicii ºi a transmiterii ei.
Mintea plinã de Duhul va fi în continuã cercetare de
sine, având ca model gândul lui Hristos. Duhul le va
aminti permanent predicatorilor cã rolul lor este acela de
slujitori, nu acela de dumnezei ºi conducãtor peste
moºtenirea lui Dumnezeu. Predicatorii cu pregãtire înaltã
sunt un pericol pentru turmele lor—turme care le sunt date
în grijã de cãtre Domnul. Un adevãrat pãstor, este gata
sã-ºi dea viaþa pentru oile lui, el iºi cunoaºte rolul prin
perspectiva primitã de la Domnul.
COMUNICAREA CU DUMNEZEU PLINÃ DE DUHUL
Predicatorul penticostal se bucurã de comnicare plinã de
Duhul cu Dumnezeu. Darul vorbirii în limbi ar trebui sã fie
cel mai preþuit în viaþa unui credincios penticostal,
constând în resurse divine care trebuie practicate zilnic.
Dacã acest lucru este un adevãr important pentru credincioºi, el este de douã ori mai important pentru predicatori.
Nevoia lor de o comunicare intimã cu Dumnezeu, este cel
puþin evidentã.
O DIRECÞIE PLINÃ DE DUHUL
Un predicator penticostal primeºte o direcþie plinã de
Duhul. Promisiunea Duhului de a ne conduce în tot
adevãrul nu se limiteazã la una sau douã funcþii. Pare
evident cã în momentul în care o persoanã este total
dependentã de Duhul, aceasta va primi cãlãuzire permanentã din partea Duhului, în orice circumstanþã.
AªTEAPTÃ SEMNE ªI MINUNI
Predicatorii penticostali pot ºi trebuie sã se aºtepte la
semne ºi minuni, ca fãcând parte din lucrarea lor. Acest
lucru ar trebui þesut în stofa oricãrei lucrãri penticostale.
De la paginile de început ale Noului Testament pânã la cele
din urmã, Cuvântul este plin de predici ºi învãþãturi care
implicã supranaturalul. Dacã lucrãtorii în câmpul evangheliei vor sã fie prezentaþi ca predicatori Nou Testamentali,
atunci mesajul lor ar trebui sã punã accent pe Isus cel
fãcãtor de minuni. Ei vor crede cã, dacã Isus este viu, zilele
în care se fac minuni nu s-au sfârºit.
CHARLES T CRABTREE este director asitent al Assemblies
of God, Springfield Missouri, Adaptare dupã Pentecostal
Preaching (Gospel Publishing House: Springfield, Mo,
2003. Folosit cu permisiune.)
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ospãtãriþa a adus mâncarea, predicatorul gazdã a
început sã critice mâncarea. A cerut sã i ducã farfuria
înapoi, ºi sã i se ºteargã aceastã porþie de pe nota de
platã. Sãrmana ospãtãrãþã era în stare de ºoc. Dupã ce
ospãtãriþa a plecat de la masa lor, predicatorul a spus
încet, „Când se întoarce, aº dori sã-i mãrtusireºti ºi sã
o inviþi la bisericã mâine”. Predicatorul oaspete a pus
capul în pãmânt ºi ruºinat a pãspuns: „Nu pot. Nu mai
am nimic de zis”. „Chiar de aº vorbi în limbi îngereºti
ºi omeneºti.” (1 Corinteni 13:1)
Lecþia evidentã pentru predicatorul penticostal, de
fapt dovada supremã a spiritualitãtii lui, este abilitatea
lui de a iubi oameni dificili, de a-ºi pãstra cumpãtul în
situaþii frustrante, de a avea pace în încercare ºi bucurie
în întristãri.
UN ADEVÃRAT PREDICATOR PENTICOSTAL VA
CLÃDI A BISERICÃ PENTICOSTALÃ PUTERNICÃ
Cartea Faptelor Apostolilor ºi Epistolele scrise în
închisoare, explicã componentele ºi acþiunile fundamentale ale unei adevãrate biserici penticostale. Putem
simþi o mare alinare ºtiind cã Dumnezeu nu s-a schimbat ºi cã nici fiinþele umane nu ºi-au schimbat modul în
care au fost concepute. Relaþia dintre Dumnezeu ºi om
nu este una culturalã ci una spiritualã, ea nu este una
temporarã ci eternã, de aceea, biserica lui Isus, nu este
victima unei schimbãri de generaþii sau a unor mofturi
trecãtoare.
Prea mulþi predicatori penticostali sunt ispitiþi sã nu
rãmânã fideli Cinzecimii biblice, pentru cã nu-ºi
doresc sã se ajungã la acele situaþii extreme din trecut.
Ei fac acelaºi lucru pe care non-penticostalii îl fac de
ani buni—invocã folosirea eronatã a darurilor în loc sã
caute sã cerceteze învãþãturile biblice ºi modul lor de
aplicare.
Nu se mai pune atât de mult accentul pe experienþa
penticostalã, acest declin a început atunci când pastorii
nu au vrut sã-i corecteze pe acei care se foloseau în
mod greºit darul vorbirii în limbi ºi al interpretãrii lor.
Era mult mai uºor sã se scuze spunând cã mulþi pãcãtoºi nu înþeleg Cinzecimea. Ei nu au înþeles faptul cã
vorbirea în limbi este eficientã în atingerea necredincioºilor, ºi în zidirea trupului lui Hristos. Când un pastor penticostal nu permite folosirea darurilor Duhului
în bisericã, el priveazã trupul lui Hristos de beneficii
supranaturale. Mai mult, nu am întâlnit vreodatã vreun
pastor care sã nu-ºi doreascã demonstraþii publice ale
darurilor Duhului pentru biserica lui, ºi care sã nu-ºi
doreascã sã o conducã spre cele mai bune daruri
(1Corinteni 12:31).
Un numãr mare de oameni, ºi în continuã creºtere,
sunt chemaþi la lucrarea penticostalã. Este datoria lor
www.liferomania.ro

de a deveni ei înºiºi penticostali, pentru a putea fii un
exemplu pentru bisericile penticostale. Titulatura de
penticostal este una destul de provocatoare. Este greu
sã te ridici la înãlþimea ei. Iar când persoana este
chematã sã fie predicator sau pastor penticostal, importanþa acestei chemãrii este ºi mai mare.
Ce presupune a fi un penticostal astãzi? Cum aratã
o bisericã penticostalã? Care sunt caracteristicile unui
predicator penticostal? ªi mult mai important, de
ce-am vrea noi sã devenim penticostali ºi de ce ºi-ar
dori un pastor sã clãdeascã o bisericã penticostalã?
Rãspunsurile la aceste întrebãri se gãsesc în Scripturã.
UN PRE DICAT OR PE N T ICOSTAL VA:
1. Încerca sã nu slujeascã pânã nu a primit putere
de sus—botezul cu Duhul Sfânt cu manifestarea
vorbirii în limbi (Faptele apostolilor 1 ºi 2).
2. Predica ºi propovãdui botezul cu Duhul Sfânt cu
scopul de a-l prezenta pe Isus într-o manierã
corectã. (Fapte 2).
3. Încerca sã gãseascã metode ºi mijloace prin care
noii credincioºi sã fie botezaþi, învãþati doctrinã
sãnãtoasã, sã aibã pãrtãºie la Masa Domnului ºi la
întâlnirile de rugãciune, ºi sã primeascã învãþãturã
ºi sarcini. (Fapte 2:41- 47).
4. Dori sã fie folosit de Dumnezeu pentru a face mari
minuni (Fapte 1 cu scopul de a-L face cunoscut pe
Isus ca Domn ºi Mântuitor).
5. Avea grijã sã se ia atitudine împotriva celor care vor
sã vinã la bisericã „ doar din obiºnuinþã” (Fapte 4).
6. Cãuta sã trateze problema pãcatului în bisericã cu
multã hotãrâre (Fapte 5).
7. Propovãdui Cinzecimea celor ce încã nu au fost
botezaþi cu Duhul Sfânt. (Fapte 11)
8. Va lupta pentru credinþã ºi sã nu permitã legalismul
sã priveze credincioºii de harul lui Dumnezeu.
(Fapte 15).
9. Îi va pregãti pe alþii pentru misiune penticostalã
prin exemplul propriu (1 ºi 2 Timotei).
10. Va predica ºi va avea un stil de viaþã sfântã.
(Tit 1:7-11).
O BISE RICÃ PE N T ICOSTAL Ã VA:
1. Crede ºi va aºtepta de la Dumnezeu pânã când
fiecare membru primeºte botezul cu Duhul Sfânt cu
manifestarea vorbirii în limbi. (Fapte 2)
2. Fi puternicã în administrarea proprie ºi în generozitate financiarã (Fapte 2:45)
3. Membrii ei sã aibã o mãrturie personalã puternicã ºi
sã suþinã misiunea localã ºi mondialã. (Fapte 15:25,
1 Corinteni 16:1-3)
RESURSE SPIRITUALE
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ÎNTREBÃRI & RÃSPUNSURI
CU IVAN M. SATYAVRATA
ÎN CONTEXTUL DUMNEAVOASTRÃ ACTUAL, CE
ÎNSEAMNÃ A FI UN PREDICATOR PENTICOSTAL?
SATYAVRATA: Un predicator penticostal are:
 O relaþie intimã cu Dumnezeu. Îl cunoaºte pe Dumnezeu. Lucrarea lui are
temelia pe o întâlnire personalã cu
Dumezeu prin Duhul Sfânt.
 A auzit chemarea lui Dumnezeu ºi a ajuns sã facã
lucrarea Domnului pentru cã a primit cãlãuzire în acest
sens.
 Are o sarcinã pentru un anumit tip de lucrare. Un
predicator penticostal ar trebui sã se implice activ în
misiune, deoarece are o însãrcinare fie pentru un
anume loc fie pentru un anume popor.
1. Dumnezeu l-a chemat într-un loc fie printr-o viziune, fie prin impulsul Duhului Sfânt de a planta o
bisericã pentru a împlini o nevoie specificã.
2. Dumnezeu l-a chemat la oamenii care — adesea
într-o situaþie trans-culturalã —nu au auzit niciodatã
Evanghelia, sau au primit mãrturii rele sau puþin
credibile de la creºtini.
 Are o umblare zilnicã cu Dumnezeu. El este persoana
la care oamenii vin pentru cã este un om al lui Dumnezeu, acest lucru este valabil ºi în cazul femeilor. Un
pastor penticostal poate transmite de la Dumnezeu un
mesaj celui care este în nevoie, poate pune o persoanã
în legãturã cu prezenþa lui Dumnezeu, poate predica
Cuvântul lui Dumnezeu de la amvon, la orele de consiliere, sau de la om-la-om. Poate transmite mesajul
Domnului, Cuvântul ºi voia Domnului, pentru o persoanã aflatã într-o anumitã situaþie.
 Are responsabilitaea de a conduce biserica în cunoaºterea prezenþei lui Dumnezeu prin putere ºi semne ale
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Manifestãrile fizice trebuie
sã fie evidente — atât roada cât ºi darurile Duhului.
Dragostea, unitatea, ºi închinarea în bisericã ar trebui
sã creeze o atmosferã în bisericã, în care prezenþa lui
Dumnezeu — evidenþiatã prin semne ale Împãrãþiei –
sã fie atât de puternicã încât biserica sã poatã fi un
martor real pentru un necredincios. Aceasta este provocarea cu care se luptã ficecare pastor penticostal –
de a aduce oamenii faþã-în-faþã cu prezenþa lui Dumnezeu prin manifestãrile Duhului, semnele Împãrãþiei,
în mijlocul copiilor lui Dumnezeu.
Yvan M. Satyavrata, Doctor în Filozofie, este
preºedintele Colegiului Biblic din Asia de Sud, Bangalore,
India, ºi preºedinte al Asociaþiei Teologice Asiatice, a
obþinut doctoratul la Oxford Centre for Mission Studies,
Oxford, Marea Britanie.
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4. Cãuta sã aibe daruri spirituale active care acþioneazã
ca agenþi prin care este produsã unitatea ºi minunile.
(1 Corinteni 12).
5. Cãuta sã recunoascã toate darurile pentru lucrare,
darurile Duhului ºi contribuþia unicã a acestuia
(1 Corinteni 12:28-31).
6. Cãuta sã se înmulþeascã la numãr ºi sã planteze
biserici. (Fapte 6, 16:5)
7. Cãuta sã fie cunoscutã pentru laudele aduse
lui Dumnezeu (Fapte 2:47) ºi pentru inchinarea
prin muzicã cu înþelegere ºi prin Duhul Sfânt
(1 Corinteni 14:15).
A venit timpul, acum mai mult ca oricând, sã fim pe
deplin penticostali în credinþã ºi în fapte. Cultura
noastrã poate sã se schimbe. Este posibil ca lumea sã
nu înþeleagã niciodatã pe deplin mesajul Cinzecimii.
Dar existã milioane de suflete pierdute, condamnate de
cel Rãu, confuze din cauza religiilor, ºi nemulþumite de
materialism, în aºteptarea adevãratei veºti bune. Acest
mesaj trebuie propovãduit prin puterea Duhului Sfânt
ºi însoþit de semne ºi minuni fãcute de un predicator
penticostal. Predicatorul penticostal, ce nume demn de
urmat! 
Charles T. Crabtree este director
asitent al Assemblies of God,
Springfield Missouri.
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Predici pentru o viaþã realã / JOHN LINDELL & CHRIS LEWIS

Predica expozitivã —
Pe înþelesul ascultãtorului
post-modernist de azi
Interviu cu John Lindell ºi
Chris Lewis: Partea întâi
NOTA

Lindell

Lewis

„

Nu existã un
mijloc mai
eficient
de a exercita
funcþia de
conducere decât
de la amvon.
— LINDELL

“
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EDITORULUI: Dr. în Fil.
Doug Oss. directorul Centrului
pentru Predici Expozitive, din
cadrul AGTS, ºi coordonator al
echipei care realizeazã articolul
Oss
„Predici pentru o viaþã realã”.
Înainte sã parcurgem prima parte a articolului Predici pentru o viaþã realã, cu
interviul lui John Lindell ºi Chris Lewis,
Oss ne va rãspunde unor întrebãri precum: „Care este scopul acestui articol?
ªi „De ce meritã citit acest articol?

Cam ce se poate spune despre
predicã, ce nu a fost spus pânã
acum?
O mare parte din comentariile care se
fac despre predici trateazã aceleaºi teme
tradiþionale, fãrã sã aducã vreo perspectivã nouã. ªi acest lucru este destul de
plictisitor, nu sunteþi de aceeaºi pãrere?
Nu-i aºa cã am fi ispitiþi sã sãrim peste
un astfel de articol? Întrebãrile pe care
mi le-ai adresat cu privire la prima partea
a acestui articol, ºi anume: care ar fi
scopul acestui articol ºi de ce ar trebui
sã citim acest articol, sunt perfect
îndreptãþite.
Ar trebui sã citim acest articol:
În primul rând, deoarece acest articol
þine cont de pãrerea cititorului. Astfel,
dacã existã domenii sau subiecte, pe care
le consideraþi ca fiind demne de discutat
într-un asemenea articol, vã rugãm sã ne
scrieþi pe adresa http://enrichment
journal.ag.org. Echipa „Predici pentru o
viaþã realã” nu va putea trata fiecare
sugestie venitã, dar unele dintre ideile
sugerate vor ajunge sã fie dezbãtute în
urmãtoarele articole. Deasemenea,

echipa noastrã va încerca sã adopte un
format mai relaxat al articolului, ceea ce
nu înseamnã cã articolului îi vor lipsi
esenþa ºi conþinutul substanþial. Scopul
pentru care am ales sã ne adresãm într-o
formulã de comunicare mai lejerã, este
acela de a fi înþeleºi mai bine de cãtre
cititori, mai ales de cei care sunt sceptici
cu privire la predicare.
În al doilea rând, autorii acestui
articol se vor folosi pe de o parte de discuþii metodologice iar pe de altã parte de
analiza filozoficã a subiectelor de interes
contemporan. Biserica de astãzi este
foarte diferitã—atât de diferitã încât
George Barna a numit aceastã transformare în biserici-culturale, o revoluþie.
Dacã concluzia la care a ajuns Barna este
adevãratã, atunci biserica are nevoie de
mult mai mult decât o abordare de tipul
fãrã – sacou – ºi – cravatã, sau de o
schimbare a stilului de vorbire. S-ar prea
putea ca, idealistul pragmatic (scuzaþi
folosirea oximoronului, dar în acest caz
este necesar), al generaþiei de astãzi sã
aibe nevoie de o schimbare a ADN-ului
predicii, în acelaºi fel ºi cei care ascultã
predicile ar putea beneficia de acelaºi
lucru. Cu alte cuvinte, revoluþia din
cultura bisericii, ar putea cere re-examinarea întregului concept al predicilor.
Dacã scopul nostru este sã amplificãm
impactul care poate schimba vieþi al
predicilor, atunci, un punct de plecare
oportun, ar fi acela în care ne gândim la
ascultãtorul de astãzi.
În al treilea rând, predica a fost din ce
în ce mai mult integratã în modul de
funcþionare al bisericii. Astfel, din când
în când, echipa noastrã va trata subiectul integrãrii predicii în misiune ºi
bisericã în general.
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În ultimul rând, echipa Predici pentru o viaþã
realã va cãuta sã promoveze acel gen de predici care
tind sã fie din ce în ce mai mult pe înþelesul noului
idealist pragmatic, ºi acest gen fiind predica expozitivã
(a nu se confunda cu acel stil de a predica la care mulþi
se strâmbã numai când se gândesc la el). Generaþia de
astãzi vrea sã cunoascã ce spune Biblia (indiferent cã
sunt creºtini sau nu, dacã sunt de accord cu Biblia sau
nu). Ascultãtorul de astãzi respinge manipularea
emoþionalã, abordãri simplistice, ºi încercãri de a con-

„

Dacã unei predici
îi lipseºte profunzimea
Cuvântului lui Dumnezeu,
atunci oamenii vor pune
la îndoialã faptul cã
Biblia are ceva de spus
despre condiþia umanã.
— LEWIS

“

trola prin duritate. Dar aceºti oameni iau în serios
adevãrurile biblice, ºi pun preþ pe predicatorii care îi
pot cãlãuzi pe cãrare într-un mod corect, fãrã sã tragã
ei concluziile în locul lor.
Având aceste scopuri în vedere, primele douã pãrþi
ale articolului conþin interviul cu pastorii bisericii
James River Assembly, din Ozark, Missouri, John
Lindell ºi Chris Lewis. John este pastorul principal iar
Chris este asistentul pastorului principal al acestei
mega-biserici foarte cunoscute. John ºi echipa lui sunt
renumiþi pentru dorinþa lor de a vedea cum predicile
expozitive integre, devin o parte a ADN-ului
bisericilor ºi misiunilor de astãzi.

INTERVIUL
Care este cea mai mare îngrijoarea cu privire la
predicarea de la amvoanele din America de astãzi?

LINDELL: Îngrijorarea mea cea mai mare este cã
amvoanele din America de astãzi, au abandonat predicarea Cuvântului lui Dumnezeu ºi au optat în schimb
pentru o uzitare a Bibliei, dacã mai e folositã, ca punct
de plecare pentru a discuta filosofii curente sau culturã
pop. Unuii predicatori considerã cã, fiecare predicã
trebuie sã fi strâns legatã de nevoile personale ale
ascultãtorilor. Ei eºueazã în a înþelege cã, Cuvântul lui
Dumnezeu, împãrtãºit sub cãlãuzirea Duhului Sfânt, le
18
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va atinge inimile ºi vieþile într-o manierã care este
potrivitã pentru fiecare dintre ei.
LEWIS: Îngrijoarea mea cea mai mare este cã, lucrãtorii
lui Dumnezeu tind sã creadã cã trebuie sã aibe relevanþã din perspectiva culturii de astãzi. Ca ºi consecinþã, oamenii cred cã, Cuvântul lui Dumnezeu nu
mai are relevanþã în ziua de azi. Acest tip de gândire
este fals. Unul dintre profesorii mei a spus: „Trebuie sã
fim ºi biblici ºi relevanþi”. Când predicãm fãrã a ne
folosi de Biblie, predicãm nevoilor pe care noi credem
cã le au oamenii. Mulþi pastori au îndepãrtat predica
expozitivã de la amvon. Dacã nu predicãm expozitiv,
mergem pe cãrarea greºitã.
Care este rolul amvonului
în conducerea bisericii?

LINDELL: Lucrurile care sunt puse în discuþie sunt ºi
rezolvate. Nu existã un mijloc mai eficient de a exercita funcþia de conducere decât de la amvon. Vocea de la
amvon—ceea ce se rosteºte de la amvon — nu numai
cã va direcþiona programul bisericii, ci mai mult, va
direcþiona atitudinea oamenilor din bisericã, ºi va
afecta direct modul în care ei percep lumea din jurul
lor, ºi le va influenþa modul de a se relaþiona cu
oamenii ºi întâmplãrile din viaþa lor.
LEWIS: Amvonul este un punct cheie în conducerea
bisericii. Amvonul este un loc al viziuni ºi al maturitãþii spirituale. Amvonul este locul în care stãm în
picioare ºi spunem: „Acesta este drumul pe care trebuie sã mergem, urmaþi-ne”. Amvonul este, probabil,
unul dintre cele mai puternice locuri de unde putem
conduce, atât biserica localã, cât ºi o denominaþiune, la
nivel mondial.
De ce existã un curent care tinde spre prezentarea
unor mesaje tot mai superficiale duminica dimineaþa?
ªi de ce s-a produs aceastã îndepãrtare faþã de
predica expozitivã?

LINDELL: Unul dintre factorii care au influenþat acest
curent, este acela cã biserica a devenit orientatã cãtre
divertisment, ºi într-o anumitã mãsurã o societate
amatoare de ilustraþii. Societatea s-a schimbat de la
una de tip cognitiv, la una în care, fiecare face ceea ce
simte cã ar trebui sã facã. Am devenit o societate care
ne bazãm pe sentimente ºi pe sunete. Când toþi aceºti
factori se unesc, ei devin o provocare grozavã pentru
orice tip de comunicare.
Este dificil sã þinem pasul cu schimbãrile societãþii
ºi sã concurãm cu ele. Existã un punct în care, dacã
oamenii considerã cã societatea le oferã ceva, ºi
amvonul trebuie sã le ofere acelaºi lucru, nu neapãrat
sã aibã relevanþã, ci pur ºi simplu sã atragã atenþia.
www.enrichmentjournal.ag.org

Deasemenea, mulþi au ºi o lipsã de încredere ºi
înþelegere faþã de Cuvântul lui Dumnezeu ºi puterea lui
de a transforma vieþi. Din moment ce începem sã
credem aceastã filosofie ºi eºuãm în a înþelege
Cuvântului lui Dumnezeu ºi puterea lui de a transforma vieþi, renunþãm din instinct, la ceea ce nu ni se pare
necesar. Aceste schimbãri sunt rezultatul factorilor
care dominã societatea, ºi duc la scãderea capacitãþii de
înþelegere a puterii, importanþei ºi integritãþii
Cuvântului lui Dumnezeu.
LEWIS: Aº mai adãuga faptul cã, oamenii au introdus
în societate anumite principii psihologice, care le
sugereazã oamenilor cã nu au nevoie de Biblie. Acest
lucru se întâmplã când, oamnenii încep sã creadã cã
Biblia nu se adreseazã problemelor lor reale. În conseceinþã, ne îndepãrtãm tot mai mult de Biblie. Oamenii
simt, indiferent cã vorbim despre divertisment sau
predicare pentru anumite nevoie ale sinelui, cã
predica este de domeniul trecutului. Predica este
vãzutã ca o formã învechitã de comunicare cu oamenii.
Ei coniderã cã predica ar trebui sã aibã o naturã mult
mai conversaþionalã, oferind astfel, mai multã interacþiune între predicator ºi audienþã. Dar când predica
devine orientatã mai mult spre public decât spre Biblie,
facem greºeala ca, mesajele noastre sã fie din ce în ce
mai superficiale. Dacã unei predici îi lipseºte
profunzimea din Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii vor
începe sã se îndoiascã cu privire la faptul cã, Biblia ar
avea ceva de spus cu privire la situaþia omenirii. În
acest caz, vor încerca sã descopere o modaliate de
a-ºi rezolva singuri problemele existenþiale, prin
prisma unei perspective psihologice.
Care sunt punctele forte ale unui amvon de la care
se prezintã predici expozitive în relaþie cu
ascultãtorul post-modern de azi?

adevãrul. Încrederea noastrã nu constã în faptul cã
pastorul ne-a spun un ceva anume. Încrederea noastrã
se bazeazã pe adevãrul gãsit în Cuvântul lui
Dumnezeu. Adevãr care îi poate transforma.
LINDELL: Oamenii de azi, dacã vor veni la bisericã ºi
vor deschide o Biblie, vor vrea sã ºtie ce spune Biblia.
Ei pot decide singuri dacã ce spune Biblia este relevant
sau nu. Aici intervine gândirea post-modernistã.
Oamenii vor hotãrî dacã Biblia va funcþiona în cazul
lor ºi, dacã o vor considera relevantã. Dar atunci când
vin la bisericã, ei vor sã ºtie ce are Biblia de spus, ºi
mai cred, cã fac acest lucru deoarece postmoderniºtii, considerã întreaga experienþã de a veni la
bisericã, ca fiind un eveniment. În acest caz, predica
expozitivã vine cu putere. Repet, când Cuvântul lui
Dumnezeu este împãrtãºit sub cãlãuzirea Duhul Sfânt,
acesta are o putere pe care nu o simte doar predicatorul, ci ºi ascultãtorii. Este într-adevãr o experienþã
sã ascuulþi o predicã expozitivã care are greutatea
Duhului Sfânt în conþinutul ei.
Aþi întâmpinat motive de îngrijorare în relaþia cu
generaþia de azi, care sã fi amplificat eficacitatea
abordãrii expozitive a predicii dumneavostrã?

LEWIS: La biserica James River Assembly, avem
stiluri diferite de a predica. Când predic, eu nu predic
la fel ca John, iar predica lui John nu se aseamãnã cu
aceea a lui Scottz Gibbons sau a oricãrei alte persoane
din echipa de lucrãtori. Dacã am încerca cu toþii sã fim
omogeni în predicare, am fi percepuþi ca fiind neoriginali. Unul dintre lucrurile pe care încercãm sã le
facem la amvon, este sã creem unitate, recunoscând
faptul cã existã ºi diversitate între oamenii care ne

LEWIS: Ar fi o greºealã sã spunem cã ascultãtorii post-moderniºti nu vor sã audã adevãrul.
Eu cred cã ei iºi doresc sã îl audã cu orice preþ.
Cu toate acestea, ei pot filtra adevãrul, ºi sã
spunã: Ei bine, nu chiar de adevãrul acesta
aveam nevoie. Dacã am fi predicat din Socrate
sau din ultima apariþie în domeniu, am fi avut
motive serioase de îngrijorare. Dar predicãm
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu ºi lucrãtor, mai ascuþit decât o sabie cu douã tãiºuri,
care pãtrunde pânã în mãduva oaselor. Când
predicãm Cuvântul lui Dumnezeu, noi
predicãm adevãrul. Ei pot spune, este dreptul
nostru sã hotãrâm ce este adevãr ºi ce nu. Dar
ei sunt puºi faþã în faþã cu adevãrul Scripturi.
Eu cred cã ceea ce spun ei este: Spune-ne
www.liferomania.ro
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ascultã. Un grup divers are nevoie de predicatori cu
stiluri diferite de a predica. Nu ar trebui sã se ajungã în
situaþia în care, cineva ar putea sã spunã: Când vã
urcaþi la amvon sunteþi ca niºte papagali care repetã
unul ce spune celãlalt. Cu toþii avem personalitãþi ºi
stiluri diferite în lucrare.
În ceea ce priveºte preocupãrile întâlnite în încercarea de a se relaþiona cu ceilaþi, predicatorii îºi doresc
sã poatã trece peste barierele artificiale. Uneori ºi
modul în care te îmbraci poate fi important. Acesta nu
se vrea a fi un argument pro sau contra cravatei.
Ci se vrea a fi un argument pentru originalitate ºi
recunoaºtere a nevoilor audienþei. Un predicator se

„
Din moment ce considerãm cã filosofia poate
transforma viaþa cuiva, ºi
eºuãm în a înþelege puterea
Cuvântului lui Dumnezeu
în a aduce transformare,
atunci vom renunþa
curând la ceea ce
considerãm inutil.
— LINDELL

“

poate îmbraca în funcþie de cerinþele culturii grupului
cãruia îi slujeºte. V-aþi întrebat vreodatã, dacã predic
într-un costum din trei piese, nu mã vor asculta?
Þinuta unui predicator, care se adreseazã unei biserici
afro-americane, poate fi importantã. În inima oraºului
Chicago, indiferent cã audienþa este predominat
afro-americanã, caucazianã sau hispanicã, þinuta
predicatorului poate fi hotãrâtoare pentru a câºtiga
audienþa. Þinuta este o barierã peste care se poate
trece uºor în momentul în care predicatorului i se permite sã se relaþioneze mai bine cu audienþa sa.
Howard Hendricks a spus : „Dragii mei, nu este
greu sã fii biblic, dacã nu-þi pasã cât de relevant eºti.
ªi nu este greu sã fii relevant dacã nu îþi pasã cât de
biblice sunt afirmaþiile tale”. Dificultatea constã în, a fi
relevant ºi biblic în acelaºi timp. Dacã eºti doar una,
sau cealaltã, atunci nu vei putea sã te relaþionezi cu
audienþa ta. Dacã dai la o parte partea biblicã, nu
vorbeºti ceea ce ar trebui sã vorbeºti.
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LINDELL: De când a fost scrisã Biblia, condiþia umanã
nu s-a schimbat, oamenii sunt tot oameni. Acest lucru
este important de reþinut deoarece ne ajutã sã
înþelegem de ce Biblia este atât de relevantã. Generaþia
tânãrã vrea originaliate. Vor ca cel care se urcã la
amvon, sã fie original. Dacã ai simþul umorului, ai un
mare atu. Dar mai mult decât orice altceva, generaþia
tânãrã doreºte sã ºtie dacã þi-ai fãcut temele ºi ºtii
despre ce vorbeºti. Ei vor sã ºtie, dacã eºti o persoanã
originalã, adevãratã, realã. Ei nu vor un predicator care
sã le spunã sã trãiascã într-un fel, sã se prefacã cã crede
ceva anume, sau sã le spunã sã facã ceva, ce el însuºi
nu face, nu crede ºi nu trãieºte.
Descrieþi modul în care vã pregãtiþi
pentru fiecare predicã.

LEWIS: Când mã pregãtesc pentru o predicã, citesc
textul în douã sau trei traduceri diferite. Dacã pasajul
nu este prea lung, îl voi lua din limba originalã ºi î-l
voi traduce. Îmi subliniez ºi-mi transcriu fiecare
predicã. Mã rog destul de mult în acest timp. Poate
acest lucru nici nu mai trebuia menþionat, dar consider
cã, deºi poþi avea cea mai bine realizatã predicã, totul
fãcut la perfecþie, dar dacã Dumnezeu nu se prezintã,
totul este irosit. Aceºtia sunt, în mare, paºii pe care îi
parcurg când pregãtesc o predicã.
Decrieþi un moment din predicarea
dumneavoastrã, când predica a avut
un caracter profetic.

LINDELL: Punctul culminant al unei predici, este
obþinut cãnd renunþi la persoana ta. În sensul cã, îþi laºi
deoparte notiþele, ºi poþi sã-þi dai seama cã nu mai
vorbeºti tu prin propriul intelect, la fel de mult cum
Domnul vorbeºte prin tine. Punctul culminat al
predicãrii se gãseºte în acel moment de inspiraþie. De
aceea, consider cã, cea mai mare întrebuinþare a
darului profeþiei are loc la amvon, nu prin cineva care
se ridicã dintre rânduri ºi spune: „Aºa vorbeºte
Domnul!” ci prin cineva care sãptãmânã de sãptãmânã,
împãrtãºeºte Cuvântul Domnului de la amvon. În acel
moment, sau în acele câteva momente din timpul
mesajului, având un moment de inspiraþie, prin care
Duhul vine la predicator ºi îl poartã spre ascultãtorii
sãi, dincolo de ceea ce poate face el prin capacitatea lui
omeneascã, indiferent ce nivel ridicat de performanþã
are predica.
Un predicator nu ar trebui sã faciliteze acel
moment, acesta este un moment spontan, autentic al
Duhului Sfânt. Gesturi fãcute din conºtiinciozitate,
acþioneazã împotriva acþiunii libere a Duhului. Când
un predicator se aflã în starea în care, predicã mesajul
cu toatã inima ºi sufletul lui, aceastã stare dã prilejul
www.enrichmentjournal.ag.org

unei uitãri a sinelui care creeazã condiþiile propice ca
Dumnezeu sã-l foloseascã pe acel predicator într-un
mod special, supranatural. În timp ce mulþi predicatori,
au avut aceastã plãcere de a fi inspiraþi de Duhul în
predica lor, aceste intervenþii ale lui Dumnezeu, pot
avea loc fãrã ca noi sã ne dãm seama de ele. Poate cã
în acele momente, minunea se produce mai mult în
ascultarea noastrã decât în vorbire. Sau poate fi o
minune ce implicã darul vorbirii, dar de care nu ne
dãm seama, sau pe care nu o putem aprecia dintr-o
sumedenie de cauze.
Au existat momente în care, pe mãsurã ce-mi
pregãteam predica, am simþit cum Dumnezeu miºca
prin Duhul, ºi am ºtiut atunci cã predica avea sã fie
folositã de Dumnezeu într-un mod profetic. Aº spune,
totuºi, cã aceste experienþe sunt mai mult o excepþie,
decât o regulã. Multe dintre experienþele mele cu caracter profetic sau întâmplat în timpul serviciului
divin. De multe ori a fost o surprizã – din nimic, prin
suflarea lui Dumnezeu, El a creat ceva minunat.
De multe ori oamenii întreabã, „Ai pregãtit o
predicã bunã în dimineaþa asta?”. De obicei nu mã simt
bine sã fiu întrebat aºa ceva, ºi am realizat cã, predicile
despre care trebuie sã am temeri sunt chiar cele despre
care cred cã sunt bune. Aºa cã existã un mister în toatã
lucrarea aceasta, ºi cred cã acest mister face parte din
marea aventurã a predicatului. Nu ai de unde sã ºtii ce
va face Dumnezeu dintr-o predicã. Sã luãm rugãciunea: „Doamne, fie ca sãmânþa aruncatã prin slãbiciune sã fie ridicatã în putere”, iar apoi trebuie sã
aºteptãm sã vedem cum Dumnezeu va face acest lucru.
A vedea ceea ce poate face Dumnezeu, atât cu tine, ca
pastor, cât ºi cu ascultãtorii, este un alt sentiment
grozav din marea aventurã a predicatului.

LINDELL: Orice predicator ar trebui sã fie atent la
modul în care evalueazã ceea ce face Dumnezeu. Noi
vedem ca printr-o fereastrã fumurie. Predicile pe care,
probabil, le considerãm cele mai reuºite, nu sunt

LEWIS: Predicarea este un domeniu în care Dumnezeu
ne ajutã sã rãmânem smeriþi. Oridecâteori predicãm,
ne aºteptãm ca Dumnezeu sã miºte prin Duhul Sãu, ºi
ºtiu cã Dumnezeu va miºca de fiecare datã. Sperãm ºi
aºteptãm ca Dumnezeu sã facã asta. Da, nu sunt sigur
cã El ne face conºtienþi de faptul cã acest lucru are loc
de fiecare datã. Îmi pot aduce aminte situaþii, ºi eu am
am mai puþini ani de predicare decât John, în care
simþeam cã vorbeam în gol, pentru ca mai apoi, sã vinã
cineva la mine ºi sã-mi spunã: mi-ai vorbit exact mie,
Dumnezeu te-a folosit pentru a vorbi unui anumit
domeniu din viaþa mea. Consider cã este mai uºor sã
simþim suflarea lui Dumnezeu în timpul unei predici,
decât în momente obiºnuite, cum ar fi cel de faþã. Este
un moment excepþional când Duhul Domnului ridicã
la înãlþime predica noastrã, ºi îmi doresc sã se
întâmple cât mai des, ºi cred cã acest lucru face parte
din planul lui Dumnezeu.

ÎN URMÃTORUL NUMÃR:
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„
Majoritatea experienþelor
mele profetice au avut loc
în timpul serviciului divin,
de obicei a fost ceva
surprinzãtor.
— LINDELL

“
predicate aºa cum ar trebui, ºi predicile despre care
nu suntem atât de mulþumiþi, nu sunt prezentate aºa
cum ne-am fi aºteptat. Indiferent dacã simt cã o
predicã este bunã sau nu, mã consolez cu faptul cã ºtiu
cã inima mea este într-o stare potrivitã. Dacã inima
mea nu ar fi într-o stare potrivitã, atunci ar fi o
problemã. ªi atunci, trebuie sã las deoparte aºteptãrile
mele în mâna Domnului. Doar în veºnicie vom ºtii
într-totul cea fãcut El cu lucrarea pe care ne-a dat-o. 
Partea a doua a interviului cu Chris Lewis ºi John Lindell:
Din seria Predicilor expozitive ºi despre Echipa de
predicatori.
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Caracteristici ale unui

predicator

penticostal
DE CRAIG BRIAN LARSON

C

e înseamnã a fi un predicator
Penticostal? Aceastã întrebare
ne poate duce cu gândul la un anumit
stil de predicare, dar din moment ce
stilul nu face obiectul studiului meu,
o sã încerc sã reformulez întrebarea.
Cum vom predica – în orice culturã,
în orice vreme – dacã primim tot ceea
ce Scriptura ne învaþã despre Duhul
Sfânt?
În timp ce stilul penticostal de
predicare este variabil, punctele forte
ale acestuia de-a lungul istoriei,
provin din înþelegerea Duhului Sfânt
ºi a lucrãrii Lui, care nu se schimbã.
TRATEAZÃ RESPONSABILITATEA LUI
CU SERIOZITATE

În primul rând, noi luãm în serios
responsabilitatea de a predica Cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem cã
Scriptura conþine în întregime Cuvântul lui Dumnezeu, scrisã prin Duhul
Sfânt. Referindu-se la Vechiul Testament, Pavel scrie : „Cãci nici o
proorocie n-a fost adusã prin voia
omului, ci oamenii au vorbit de la
Dumnezeu, mânaþi de Duhul Sfânt”
(2 Petru 1:21).
Dacã accordãm o mare atenþie
Duhului Sfânt, vom accorda o mare
atenþie ºi cuvintelor Lui din Scripturã. Scriitorii sunt sensibili cu
privire la cuvintele pe care le scriu.
Sunt ºi eu editor ºi uneori am jingit
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anumiþi autori prin schimbãrile care le-am fãcut. Când se intervine
asupra scrierilor unui autor, acestuia i se creazã sentimentul cã intenþia
ºi sensul scrierilor lui au fost violate. Acelaºi lucru poate fi adevãrat ºi
în cazul Duhului Sfânt, Scriitorul Scripturii. Acesta poate sã se întristeze
dacã manevrãm cu neglijenþã cuvintele Lui, dacã le folosim pentru
folosul propriu, dacã le scoatem din context, schimbând intenþia
originalã a Autorului.
ªtim care este opinia vehementã a Duhului Sfânt cu privire la
cuvintele Sale: „Mãrturisesc oricui aude cuvintele proorociei din

O altã caracteristicã a predicatorului penticostal,
care nu are caracter negociabil, este aceea cã,
el trateazã cuvintele Duhului Sfânt din Scripturã
cu deosebit respect.
cartea aceasta cã, dacã va adãuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va
adãuga urgiile scrise în cartea aceasta. ªi dacã scoate cineva ceva din
cuvintele cãrþii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la
pomul vieþii ºi din cartea sfântã scrise în cartea aceasta” (Apocalipsa
22:18-19, vezi avertizmente similare în Deuteronom 4:2 ºi Proverbe
30:5,6).
TRATEAZÃ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU CU RESPECT

O altã caracteristicã a predicatorului penticostal, care nu are caracter
negociabil, este aceea cã, el trateazã cuvintele Duhului Sfânt din
Scripturã cu deosebit respect. El vede lucrarea Cuvântului ca o responsabilitate sacrã pe care trebuie sã o trateze cu mare seriozitate.
Cel mai important lucru, el se preocupã sã nu distorsioneze adevãrul
Scripturii. Cuvintele a distorsiona Scriptura, dau fiori oricui are
reverenþã faþã de Duhul Sfânt. Poate exista o acuzaþie mai gravã pentru
oricine care a fost chemat sã predice Cuvântul lui Dumnezeu, decât
aceea cã, a re-editat Cuvântul lui Dumnezeu pentru interese personale?
Dumnezeu ne foloseºte pe noi? Sau noi ne folosim de Dumnezeu?
Sã vedem ce are de spus apostolul Pavel cu privire la acest lucru: „am
lepãdat meºteºugurile ruºinoase ºi ascunse, nu umblãm cu vicleºug ºi nu
www.enrichmentjournal.ag.org

stricãm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arãtarea adevãrului, ne facem
vrednici sã fim primiþi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu”.
(2 Corinteni 4:2). Acestea sunt cuvintele mãsurate ale unui adevãrat
predicator Penticostal.
Bineînþeles cã, nici un predicator cinstit nu-ºi începe predica gândind
astfel, astãzi voi distorsiona Scriptura. Nu, lucrurile nu se petrec aºa, ci
pericolul constã în faptul cã în dorinþa noastrã, de a da Scripturii o
interpretare pe care oamenii sã o înþeleagã ºi sã o poatã aplica, vom fi
ispitiþi sã îmbrãcãm mesajul într-o altã formã pentru a ne proteja pe noi
sau a fi pe placul ascultãtorilor.
Anumite dorinþe reuºesc sã facã din cei mai cinstiþi predicatori ai
Scripturii, subiecte ale distorsionãrii adevãrului biblic. Dacã, în inima
noastrã, ne dorim cel mai mult sã fim populari, plãcuþi, acceptaþi,
devenim vulnerabili. Dacã, mai presus de orice, ne dorim ca biserica

Poate exista o acuzaþie mai gravã
pentru oricine care a fost chemat sã predice
Cuvântul lui Dumnezeu, decât aceea cã,
a re-editat Cuvântul lui Dumnezeu
pentru interese personale?
noastrã sã creascã, suntem vulnerabili. Dacã ne temem sã nu rãnim
sentimetele oamenilor, atunci suntem vulnerabili. Singura modaliate de
a ne pãzi sã ajungem în situaþia în care sã „înflorim” Scriptura, sau sã
ignorãm subiectele dificile, este sã ne dedicãm în a predica cu milã,
înþelepciune, ºi îndrãznealã, întreg planul lui Dumnezeu, fie ce o fi. Nu
putem þine sub control rezultatele Împãraþiei lui Dumnezeu, putem doar
controla ceea ce alegem sã propovãduim. Cei care sunt în reverenþã faþã
de Duhul Sfânt, vor alege sã fie plãcuþi doar Autorului Scripturii.
Pavel a scris cã, doar în urma acestui angajament pe care ºi l-a luat,
a reuºit sã scape de învinovãþire, „de aceea vã mãrturisesc cã sunt curat
de sângele tuturor. Cãci nu m-am ferit sã vã vestesc tot planul lui
Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20:26,27)
Fãcând acestã referire la sânge, Pavel nu încerca doar sã adauge o
notã de dramatism. El fãcea referire la cuvintele Lui Dumnezeu cãtre
Ezechiel: „Fiul omului te pun pãzitor peste casa lui Israel,. Când vei auzi
un cuvânt, care va ieºi din gura Mea, sã-i înºtiinþezi din partea Mea.
Când voi zice celui rãu: „Vei muri negreºit!”, dacã nu-l vei înºtinþa, ºi
nu-i vei spune, ca sã-l întorci de la calea lui rea ºi sã-i scapi viaþa, acel
om rãu va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta!
Dar dacã vei înºtiinþa pe cel rãu, ºi el tot nu se va întoarce de la rãutatea
lui ºi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îþi vei
mântui sufletul” (Ezechiel 3:17-19).
Evident, rolul predicatorului este unul extrem de serios ºi cu
consecinþe eterne. Dumnezeu ne-a investit cu propovãduirea Cuvântului
Sãu, ºi ne cere socotealã pentru propovãduirea întregului mesaj. Un
mesaj care este conform cu adevãrul doar în parte, este un mesaj
distorisonat. Pe lângã vestea bunã, alinare ºi nãdejde, trebuie sã-i
avertizãm pe oameni ºi despre lucrurile pe care ei nu doresc sã le audã
despre firea lor pãcãtoasã.
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Isus numeºte Duhul Sfânt ca fiind
„Duhul adevãrului” în Ioan 14:17.
Duhul Sfânt iubeºte adevãrul ºi cautã
doar adevãrul. Cuvintele scrise de El
în Scripturã, sunt doar adevãrul.
„Cuvintele Domnului sunt cuvinte
curate, un argint lãmurit în cuptor de
pãmânt, ºi curãþit de ºapte ori”
(Psalmul 12:6). Aceeia care iubesc
ºi-L urmeazã pe Duhul, se supun în
mod necondiþionat adevãrului în
general, ºi în special adevãrului
Scripturii. Aceºtia vorbesc adevãrul
cu dragoste.
Aceeia care sunt în reverenþã faþã
de Duhul Sfânt, nu se folosesc de
Duhul Sfânt ca o scuzã pentru a
spune ceea ce Scripturile nu afirmã,
sau sã predice orice idei le trec prin
minte. Predicatorii care onoreazã
Duhul, sunt legaþi de adevãrul
Scripturii. Ei îºi dedicã vieþile,
intrepretãrii corecte ale Scripturii. Ei
se feresc de ispita de a aduna un grup
de oameni pentru a le predica ceva ce
este o noutate, dar una falsã, lucruri
care gâdilã urechea, dar duce sufletul
spre rãtãcire.
Vremurile sunt din ce în ce mai
rele. Cuvântul lui Dumnezeu devine
din ce în ce mai urât de cãtre cei ce
iubesc lumea. A predica sub
cãlãuzirea Duhului Sfânt este o
chemare pentru cei curajoºi ºi
îndrãzneþi. 
CRAIG BRIAN LARSON
este editorul publicaþiilor Christianity
Today International, care pot fi gãsite
atât pe internet la adresa Preachingtoday.com cât ºi la radio prin emisiunea
Preaching Today, ºi este pastor al
Bisericii Lake Shore (Assemblies of
God) din Chicago. Este co-autorul
publicaþiilor Preaching that Connects
(Zondervan 1994)
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SÃ VORBIM DESPRE ISLAM
DE

SOBHI MALEK

MESAJUL EVANGHELIEI
TRANSMIS CU

PUTERE

M

ã aflam într-o mare capitalã Islamicã, în care m-a chemat Dumnezeu
sã merg, pentru a predica Evanghelia. Oamenii de acolo erau întotdeauna în preocupãrile inimii mele, am construit prietenii, ºi câþiva dintre ei
au ajuns sã-l primeascã pe Hristos în viaþa lor.
Într-o zi, trebuia sã mã ocup de o treabã în zona centralã. În timp ce
mergeam ºi mã rugam, un om s-a apropiat de mine, pe lângã trotuar. Eu
mergeam pe trotuar, ºi acesta era destul de lat ca doi oameni sã poatã merge
pe el fãrã probleme. Privirile ni s-au întâlnit pentru o clipã. În timp ce ne
apropiam din ce în ce mai mult, nu am observat nimic diferit sau ciudat, ci
mã rugam în continuare. Când eram unul în dreptul celuilalt, aproape sã ne
petrecem, el s-a împiedicat. Apoi a pãºit înspre stradã aproape cãzând. A
reuºit sã-ºi recapete echilibrul, în timp ce treceam unul pe lângã celãlalt. Apoi
s-a urcat din nou pe trotuar ºi ºi-a continuat drumul. Nu m-am gândit prea
mult la acel incident. Poate omul se împiedicase doar. Dar, acelaºi scenariu
s-a repetat încã o datã în acea zi, cu o altã persoanã. De data aceasta, era vorba

Cultura islamicã brutalizeazã spiritul
subiecþilor sãi ºi le distruge imaginaþia. În
societãþile islamice, fie cã sunt în Vest sau
în þãrile islamice, în ºcolile de aici este
învaþaþã ura; dispreþul ºi viloenþa pentru ºi
faþã de non-islamici se învaþã în moschei, ºi
mass-media glorificã crimele de dragul
dumnezeului lor. Eu simt empatie faþã de
musulmani, ei trãiesc în sclavie vãditã.
Majoritatea musulmanilor sunt oameni
buni ºi decenþi, dar se aflã sub un stãpân
crunt ºi nemilos.
Musulmanii sunt pieduþi nu pentru cã
sunt fundamentaliºti, fanatici, liberali sau
chiar pentru cã sunt musulmani. Ci ei sunt
pieduþi pentru cã sunt
Nu cred cã sistemul islamic va fi penetrat prin geniul departe de Hristos, singurul
Mântuitor.
uman sau putere militarã. Acest lucru poate avea loc
Trãsãturile
culturii
islamice
ºi
concepþiile
ideodoar prin intervenþia Duhului Sfânt.
logice greºite, par adesea
obstacole greu de depãºit,
de o domniºoarã. În urmã cu câteva zile, mi s-a întâmplat din nou, ºi din nou, care împiedicã pãtrunderea Evangheliei.
iar apoi s-a întâmplat din nou dar într-o altã capitalã Islamicã. Musulmanii vãd în creºtinism o criticã
Am început sã mã întreb: ce se întâmplã?
implicitã la adresa religiei lor.
Nu aº vrea sã fac o doctrinã din acest lucru vreodatã, dar iatã o posibilã
Învãþãtura principalã din scrisorile lui
explicaþie. Mã rugam în Duhul, pentru persoane care au cãzut în capcana Pavel cãtre Romani ºi Galateni este cã,
crezurilor ºi practicilor satanice. Este posibil ca, puterea Duhului Sfânt, din Dumnezeu justificã oamenii pe baza cremine, ca slujitor al Domnului, sã fi împiedicat ca acele puteri satanice sã se dinþei în Hristos, nu datoritã faptelor lor
fi apropiat de mine mai mult? Este posibil.
bune. Acest lucru contrazice Coranul, care
Când evanghelizãm musulmani, ne angajãm într-o luptã extraordinarã învaþã faptul cã oamenii pot fi pe placul lui
împotriva forþelor întunericului. Doar puterea Duhului Sfânt este capabilã sã Dumnezeu prin faptele lor bune.
învingã aceste forþe.
Mai mult, creºtinismul susþine cã Isus
Am studiat cultura Islamicã toatã viaþa mea de adult, ºi sunt misionar Hristos, este revelaþia finalã a lui Dumpentru musulmani de mai mult de 30 de ani. Nu cred cã sistemul islamic va nezeu cãtre umanitate, Biblia lui Dumfi penetrat prin geniul uman sau putere militarã. Acest lucru poate avea loc nezeu este completã, Cuvântul desãvârºit al
doar prin intervenþia Duhului Sfânt.
lui Dumnezeu este ºi ghidul scris pentru
Când Duhul Sfânt intervine, El demoleazã ziduri, distruge bariere, ºi umanitate, Hristos este Dumnezeu întrupat,
scoate oamenii din împãrãþia întunericului ºi-i aduce în lumina lui Hristos — Dumnezeu este trei persoane în Sfânta
din tristeþe în bucurie, de la rãzboi la pace ºi dragoste.
Treime, ºi Isus a murit pe cruce pentru a
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În dimineaþa urmãtoare, am primit un telefon de la un tânãr care þipa.
rãscumpãra omenirea pãcãtoasã. Aceste
Erau strigãte de bucurie. „Isus este real. El este Domn. Am primit un
doctrine contrazic Coranul, de aceea musulloc de muncã, ºi încep mâine. Vã mulþumesc pentru ajutor”.
manii le resping. Ei vãd în aceste doctrine o
Duhul Sfânt nu cunoaºte bariere, obstacole sau uºi închise. Când
ameninþare serioasã la adresa religiei islammusulmanii vor vedea puterea lui Hristos demonstratã în fapte ºi lucrãri
ice. Aderarea la aceste doctrine este consimiraculoase, vor veni la Hristos.
deratã ca fiind o exprimare vãditã a
Un muncitor asiatic care lucra ca strãin într-o þarã musulmanã a fost
nemulþumirii faþã de religia islamicã ºi
mântuit ºi a primit Duhul Sfânt. Cu toate cã, în þara lui de origine predirespingerea acesteia. Reacþia musulmanilor
carea Evangheliei a fost interzis, acest nou creºtin a început sã
este de a respinge cu ºi mai multã fervoare
mesajul Crucii.
Cum putem trece peste
Musulmanii sunt pieduþi nu pentru cã sunt
aceste neînþelegeri ºi obstafundamentaliºti, fanatici, liberali sau chiar pentru cã
cole pentru a atinge musulmanii pentru Hristos. Mesajul
sunt musulmani. Ci ei sunt pieduþi pentru cã sunt
Crucii este puterea lui Dumdeparte de Hristos, singurul Mântuitor.
nezeu pentru mântuire. Nu
putem înlocui acest mesaj cu
împãrtãºeascã Evanghelia cu ceilalþi. Domnul i-a dat putere sã vindece bolnimic altceva. Dar unii ascultãtori îºi întorc
navii în Numele lui Isus.
urechea faþã de adevãrul evangheliei din
Cam în aceeaºi perioadã, o fatã din familia regalã din acea þarã, a fost
pricina prejudecãþilor împotriva principiilor
diagnosticatã cu leucemie. Doctorii nu i-au dat familiei ei vreo speranþã cã
de bazã ale Creºtinismului. Ce este de
fata se va însãnãtoºi vreodatã. O prinþesã din familia regalã auzise de acest
fãcut?
lucrãtor strãin creºtin, care se ruga pentru bolnavi. L-a contactat pentru a
veni sã se roage pentru fatã. El a fãcut acest lucru, ºi fetiþa a fost vindecatã,
SÃ AJUNGEM LA MUSULMANI PRIN
iar prinþesa care a trimis dupã creºtin, l-a acceptat pe Hristos. A început ca,
INTERMEDIUL MINUNILOR
în mod discret ºi înþelept, sã spunã mai departe despre cele întâmplate, altor
Creºtinii pot trece peste aceste obstacole
membrii ai casei regale. Drept consecinþã, acum existã un grup mic, dar în
prin intermediul minunilor. Avem nevoie de
creºtere, de credincioºi în acea familie. Minunile atrag atenþia musulputerea Duhului Sfânt pentru a sluji oamemanilor, ºi deschid uºi pentru Evanghelie.
nilor care sunt nevoiaºi, care trãiesc în
Fadila, o tânãrã domniºoarã cu doctorat în arhitecturã, a venit la noi
viduri spirituale, ºi care nu acceptã Cuvânacasã
sã întrebe despre credinþa creºtinã. Soþia mea ºi cu mine, i-am mãrtul lui Dumnezeu. Când împãrtãºesc
turisit
despre dragostea lui Dumnezeu manifestatã prin Hristos. Ea particiVestea Bunã unui musulman, de obicei mã
pase
deja
la câteva întruniri creºtine, ºi am întrebat-o ce a impresionat-o cel
rog în acelaºi timp. Îl rog pe Dumnezeu
mai
mult
la aceste întâlniri. Am fost foarte surprins sã aud rãspunsul ei:
sã-mi arate cum pot sluji mai eficient
„Muzica...
ºi oamenii care vorbeau în limbi pe care nu le cunoºteau
acelei persoane, ºi îl rog pe Domnul ca
dinainte”.
Astãzi,
Fadila îl slujeºte pe Hristos.
Duhul sã-l convingã într-un mod dinamic ºi
Când
sclavii
aud
vestea bunã, ei simt libertate. Când primesc mesajul,
plin de putere.
cei
ce
bâjbâie
în
întuneric,
vãd lumina. Biserica biruitoare va merge înainte
Într-o anumitã ocazie, am întâlnit un
victorioasã,
ºi
Împãrãþia
lui
Dumnezeu va învinge stãpânirea lui Satan.
tânãr musulman pe stradã ºi am început
Cuvântul
lui
Dumnezeu
schimbã vieþi. Duhul Sfânt îi convinge pe
sã-i vorbesc despre Hristos. Nu fãceam o
oameni
de
pãcat
ºi
îi
atrage
la
Hristos prin jertfa de la Calvar. Dar minunile
dezbatere teologicã ºi nu þineam un discurs
le
atrag
atenþia,
când
aceºtia
vãd
cum le slujim oamenilor în nevoile lor de
de teologie comparatã. Ci i-am spus
zi
cu
zi.
Minunile
domenstreazã
puterea
pe care o are Numele lui Isus.
povestea lui Isus. În timp ce-i împãrtãºeam,
Propovãduiþi
Cuvântul
lui
Dumnezeu
musulmanilor, sub ungerea Duhum-am rugat: Doamne, are acest om nevoie
lui
Sfânt.
Fiþi
plini
de
Duhul.
Deasemena,
lãsaþi ca Domnul sã vã foloseascã
de o minune în viaþa lui? Îmi dai voie sã-i
în
acþiuni
miraculoase.
slujesc printr-o minune?
Biserica din America poate face faþã cerinþelor Islamului, atât celor
Tânãrul îmi povestea cã este în cãutarea
aflaþi
pe teritoriul acestei þãri cât ºi celor din toatã lumea. Nu putem ignounui loc de muncã. Timp de mai multe luni,
ra
o
cincime
din populaþia lumii.
a dat telefoane, a cãutat ºi a pledat peste tot,
Putem
fi
pe
muchia de cuþit a evangheliei ºi sã-i aducem pe musulmanii
dar nu a a reuºit sã obþinã un loc de muncã.
din
comunitãþile
noastre în Împãrãþia lui Dumnezeu. Când suntem îmbrãªi mi-am spus: Doamne, asta este minucaþi
cu
puterea
Duhului
Sfânt, vom merge înainte în Numele lui Hristos,
nea? Sã mã rog împreunã cu el ca sã
ca
sã
le
slujim.
Ei
au
mare
nevoie de acest lucru. Ei mor fãrã sã-l fi cunosprimeascã un loc de muncã? ªi Domnul micut
pe
Hristos.
Noi deþinem mesajul care aduce viaþã. 
a rãspuns afirmativ. M-am rugat ca în
Numele lui Isus tânãrul sã primeascã un loc
SOHBI MALEK, D. MISS, este un renumit orator, autor,
de muncã. L-am încurajat sã-ºi predea viaþa
ºi profesor itinerant de studii Islamice la diferte seminarii
Domnului, ceea ce a ºi fãcut. Am fãcut
din lume. El a tradus Biblia în limba arabã ºi a scris câteva
schimb de adrese apoi ne-am vãzut fiecare
cãrþi în aceastã limbã.
de drumul nostru.
www.liferomania.ro
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POVESTEA LUI ESTE LEGATÃ DE ISTORIE

Charles Haddon Spurgeon:

CEL M AI M ARE
PREDICATOR D IN
PERIOADA V ICTORIANÃ

C

Mesajul lui
era simplu,
ºi secretul
puterii lui
era Crucea
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are autor al secolului al 19-lea a
strâns lucrãri a cãror valoare se
ridicã la 25 milioane de cuvinte ºi deþine
cea mai mare colecþie de cãrþi pe care un
autor creºtin a realizat-o vreodatã, ºi care
s-a vândut în mai mult de 1 milion de
exemplare?
Care pastor al secolului al 19-lea a
deþinut o bibliotecã personalã conþinând
mai mult de 12000 de cãrþi, 1000 dintre
ele fiind tipãrite înainte de anii 1700?
Care pastor al secolului al 19-lea a
susþinut mai mult de 600 de predici
înainte de vârsta de 20 de ani, a citit în
medie 6 cãrþi pe sãptãmânã, a scris 140
cãrþi, a vândut 25000 exemplare din
fiecare predicã a fiecãrei duminici, ºi a
predicat unui numãr de cel puþin 10 milioane de oameni?
Rãspunsul este: Charles Haddon
Spurgeon, predicatorul baptist al secolului al 19-lea, un om de pe urma cãruia
creºtini de astãzi pot sã beneficieze
enorm1.

NAªTEREA ªI COPILÃRIA
Charles Spurgeon s-a nãscut în 1834 în
Essex, un oraº la est de Londra, fiind fiul
lui John Spurgeon, un pastor cu jumãtate
de normã. Din cauza sãrãciei familiei lui,
a fost mutat în casa bunicului sãu, la
vârsta de 5 ani.
Bunicul lui, un pastor de succes, a
intuit rapid inteligenþa nepotului lui
precoce. La vârsta de 5 ani, Spurgeon a
citit pentru prima datã Cãlãtoria Creºtinului.
„Întodeauna
citea
cãrþi”
recunoaºte mai târziu tatãl lui, „nu sãpa
niciodatã în grãdinã sau sã se ocupe de
porumbei, cum fãceau alþi bãieþi. La el
totul se rezuma la cãrþi ºi iarãºi cãrþi.2 ”
Pânã la vârsta de 9 sau 10 ani,
Spurgeon citea cãrþi de studii teologice

aprofundate, ºi era interesat de Puritanii
secolului al 17-lea, ca John Owen, John
Flavel, ºi Matthew Henry.
Inteligenþa lui Spurgeon se manifesta
ºi în alte feluri. La vârsta de 15 ani el a
dezvoltat un sistem de calcul matematic
care s-a dovedit de un asemenea folos
unei firme de asigurãri din Londra încât
aceasta a folosit acest sistem de calcul
timp de un secol.
CONVERTIREA ÎN 1850
Ca ºi Martin Luther, Spurgeon avea
multã cunoºtinþã dar îi lipsea naºterea
din nou. Deasemena ca ºi Luther, a ajuns
sã cadã într-o stare de convingere
profundã faþã de pãcat, cãruia nu-i gãsea
nici un leac. Suferinþa lui era profundã.
„Mai degrabã aº fi trecut prin 7 ani în
cea mai agonizantã suferinþã” scrie
Spurgeon mai târziu „decât sã mai trec
prin groaznica descoperire a rãutãþii
pãcatului”.3
În acea vreme Spurgeon era împotmolit într-o bisericã Metodistã primitivã.
Predicatorul citea din Isaia: „Întoarceþivã la Mine, ºi veþi fi mântuiþi toþi ceice
sunteþi la marginile pãmântului” (Isaia
45:22, Cornilescu). Dintr-o datã Duhul
Sfânt i-a deschis ochii, ºi a realizat cã
îndreptãþirea vine prin har ºi doar în
urma credinþei. El s-a þinut tare de acest
adevãr ºi nu i-a mai dat drumul vreodatã.
„Pot mãrturisi cã bucuria din acea zi era
de nedescris”, scrie Spurgeon mai târziu,
„puteam sã sar în sus, putea sã dansez, ºi
totuºi n-ar fi fost vreo exprimare, indiferent cât de fanaticã, prin care sã redau
bucuria pe care o simþeam în acele
momente”. 4
Dupã câteva sãptãmâni, înainte de
împlinirea vârstei de 16 ani, Spurgeon a
www.enrichmentjournal.ag.org

fost botezat de cãtre un pastor rural, într-un râu din
imprejurimi.
LUCRAREA DE ÎNCEPUT
La câteva luni dupã botezul lui, Spurgeon s-a mutat în
Cambridge. A susþinut o prelegere la ºcoala duminicalã
când avea doar 16 ani. Supraveghetorul acestei lucrãri
a fost atât de impresionat încât i-a propus lui Spurgeon
sã se alãture evanghelistului care predica în satele din
împrejurimi. Într-unul dintre sate, mesajul lui Spurgeon
a fost extrem de puternic. Spre încheierea predicii o
femei în vârstã foarte uimitã a strigat: „Domnul sã te
binecuvânteze, câþi ani ai? „Am mai puþin de 60 de ani”
a rãspuns tãnãrul talentat.
Când Spurgeon avea 17 ani, biserica din satul
Waterbeach l-a rugat sã le fie pastor. Enoriaºii bisericii
s-au înmulþit rapid de la 40 la 400 de persoane. Chiar ºi
la acestã vârstã fragedã „Spurgeon dãdea dovadã cã are
un dar care avea sã-i accorde distincþie pe tot parcursul
lucrãrii lui—ºi anume darul de a înþelege ºi a influenþa
oamenii.”5
Cam în acestã perioadã, Spurgeon a pus în practicã
un program de disciplinã zilnicã riguroasã, care avea
sã o practice pânã la sfârºitul vieþii. Aceasta s-a
dovedit a fi sursa multor roade din viaþa lui ulterioarã.
Trezindu-se devreme, iþi petrecea primele ore ale zilei
în studiu ºi rugãciune. S-a ferit de preocupãri obiºnuite
precum sportul, chiar ºi de femei tinere, ajungând la
concluzia cã prietenia lor era o distracþie deloc
necesarã.
În februarie 1854, când avea 19 ani, Spurgeon a fost
chemat la amvonul Capelei Park Street din Londra, pe
o periodã de probã de 3 luni. A slujit acolo timp de 40
de ani pânã a plecat la Domnul.
Cu toate cã biserica înregista un numãr de 1200 de
enoriaºi, prezenþa ajunsese la 80 de persoane. Predicile
lui Spurgeon au fost atât de puternice încât într-o lunã,
mulþimea se aduna ºi în stradã pentru a-l asculta. „Nici
o capelã nu era suficient de încãpãtoare pentru oamenii
care se adunau sã-l asculte.”6
Când oamenii îl întrebau despre secretul succesului
sãu, Spurgeon le spunea „Oamenii mei se roagã pentru
mine” ªi era adevãrul. Enoriaºii din biserica s-a se
întâlneau în mod regulat, ºi miºcau cer ºi pãmânt în
rugãciune pentru el.
Pentru a face faþã la succesul lui, Capela New Park
Street, a investit în extinderea clãdirii. Între timp,
Spurgeon cu enoriaºii sãi, s-au mutat în Exeter Hall, în
centrul Londrei. În ciuda faptului cã aceastã clãdire
putea acomoda 5000 de oameni, mulþimile au
umplut-o pânã la refuz.
Spurgeon avea acum 20 de ani. Dacã nu era
smerit, acest succes i-ar fi adus declinul. Spurgeon
a scris: „ Când am devenit predicator, succesul îmi
www.liferomania.ro

repugna, ºi gândul la cariera extrordinarã care mã
aºtepta, nu m-a flatat ci mai degrabã m-a smerit pânã în
starea cea mai de jos.” 7
Persecuþiile continue din partea presei seculare l-au
menþinut deasemenea smerit. Oamenii priveau cu suspiciune faptul cã un tînãr de 20 de ani, ne-ordinat, putea
sã atragã mulþimile, fãrã sã aibe pregãtire universitarã
mãcar. În ceea ce priveºte manierele societãþii londoneze, Spurgeon era considerat un om nerafinat.
Lucrarea lui a atras multe critici ºi invidii. Presa l-a
poreclit „Bãiatul predicator”. Ziarul Ipswich Express a
scris despre predicile lui cã sunt „de un parfum urât,
vulgare ºi teatrale”8. Alþii
l-au numit „un cleric laº”,
„demagogul din Exeter
Hall”, sau „bufonul de la
amvon”. 9
În aceastã perioadã a
cunoscut-o pe Susannah
Thompson, cãruia i-a fãcut
curte. La începutul anilor
1856, s-au cãsãtorit. Charles
avea mare nevoie de un
Când oamenii
partener care sã-l ajute, iar ea
era alegerea idealã. Ea a pus
îl întrebau
umãr la umãr pentru a purta
despre secretul
povara lui. Mulþi ar fi spus cã
mariajul lor era fãcut în
succesului sãu,
ceruri. Fãrã ea, lucrarea lui
Spurgeon
Charles nu ar fi ajuns ceea ce
a fost. Plinã de bun simþ ºi
le spunea
compasiune, ea a fost balanþa
„Oamenii mei
lui. La un an mai târziu ea a
dat naºtere la doi gemeni,
se roagã
Charles ºi Thomas.
În 1855, la vârsta de 21 de
pentru mine”
ani, Spurgeon a înfiinþat
Colegiul Pastorilor, în care
avea sã pregãteascã bãrbaþi pentru lucrarea de predicare. Cu toate cã aceast proiect nu a început sub
auspicii bune, pânã în 1877 s-au înscris 110 persoane.
Într-un final numãrul celor care au absolvit era de 900,
ºi cu ajutorul lor Spurgeon au plantat 200 de biserici.
DEPRESIE
Mulþi voiau sã-l asculte pe Spurgeon predicând, dar nu
reuºeau sã intre în biserica lui. Astfel, în octombrie, la
o lunã dupã naºterea gemenilor, Spurgeon a hotãrât sã
þinã un serviciu divin în Surrey Gardens, cel mai mare
loc de adunare în interior. Cu toate cã avea o capacitate
de 10000 de oameni, în prima searã oamenii au umplut
scaunele, culoarele ºi orice alt spaþiu liber. Un mare
numãr de oameni aºtepta afarã. În mulþime se aflau ºi
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duºmani. La scurt timp dupã ce a început predica, cineva a strigat „foc”. Situaþia s-a transformat într-o debandadã. ªapte oameni au murit ºi alþi 28 au fost grav
rãniþi.
Spurgeon a fost copleºit ºi a cãzut într-o depresie.
„Poate niciodatã sufletul uman nu a ajuns vreodatã atât
de aproape de cuptorul nebuniei, ºi sã plece de lângã el
nevãtãmat”10 , a scris el mai târziu. A fost prima
dintr-un lung ºir de depresii care aveau sã-l urmãreascã
tot restul vieþii.
PROBLEME DE SÃNÃTATE
Capela din New Park Street se afla în construcþie a unei
clãdiri mai mare. În 1861, la 27 de ani, Spurgeon s-a
mutat în noua clãdire, Metropolitan Tabernacle, situatã
la sudul râului Tamisa, în centrul Londrei, clãdire ce
avea capacitatea de 6000 locuri, ºi la acea vreme era
cea mai mare bisericã protestantã din lume.
Dumnezeu l-a trecut pe Spurgeon prin multe încercãri. În jurul vârstei de 30 de ani, Sussannah a contactat o boalã în urma cãruia
nu ºi-a revenit vreodatã
complet. A fost bolnavã
pentru tot restul vieþi ei.
Adeseori era atât de bolnavã încât nu putea sã
meargã la bisericã împreunã cu soþul ei.
Cam în aceeaºi vreme,
guta reumaticã l-a afectat
pe Charles pentru prima
datã. Aceasta a persistat
pânã la sfârºitul vieþii lui,
când la vârsta de 65 de ani,
acesta a murit.
PREDICARE, SÃRÃCIE ªI
CONTROVERSÃ
Calitatea remarcbilã a
Dacã
predicilor lui Spurgeon era
datã de sinceritatea lui.
Spurgeon
„Spurgeon era caracterizat
nu era smerit,
de o sinceritate care
aproape
cã
sfideazã
acest succes
definiþia acesteia”11. Când
i-ar fi adus
se afla în faþa bisericii, el
avea un sentiment grozav a
declinul.
unei „puteri de sus”12.
Mesajul lui era simplu, ºi
secretul puterii lui era
Crucea. „Îmi aleg textul ºi
trasez o linie dreaptã pânã la cruce.”13. „Când se punea
problema predicãrii evangheliei mulþimii, într-o
manierã relevantã, Spurgeon era maestru.”14
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Secolul al nouãsprezecelea o gãseºte pe Londra
într-o stare de sãrãcie ºi tragedie. Speranþa de viaþã era
micã, ºi orfanii erau din belºug. În 1866, dna. Hillyard
i-a dat lui Spurgeon 20000 de lire. Cu aceºti bani, el a
înfiinþat patru orfelinate pentru bãieþi în Londra, dupã
modelul prietenul sãu de breaslã, George Mueller.
În 1887, Spurgeon a trecut printr-o încercare
teribilã, cunoscutã sub denumirea de „Controversa
Downgrade”. Spre sfârºitul secolului al 19-lea, teologia
liberalã germanã a început sã influenþeze biserica
anglicanã. Uniunea baptistã a intrat sub vraja acestei
noi învãþãturi. Spurgeon a protestat faþã de faptul cã
exista o tendinþã crescândã de degradare a doctrinelor
fundamentale. Fie era ignorat fie tratat cu opoziþie,
astfel, într-un final s-a retras din denominaþiunea pe
care o iubea. Aceastã mutare dureroasã i-a cauzat ani
buni de suferinþã ºi întristare în ultimii sãi ani.
SLUJIREA LUI
Spurgeon era incredibil de productiv. Secretul lui consta în multã muncã. Cu ajutorul a douã secretare el
rãspundea la 500 de scrisori pe sãptãmânã. În 1885, a
terminat cel de-al ºaptelea volum al comentariului
Psalmilor numit The Treasury of David. Comentariul
lui Spurgeon este încã publicat ºi foarte utilizat ºi în
ziua de azi. A publicat deasemenea o revistã lunarã
Sabia ºi Mistria.
În fiecare luni dimineaþa, el îºi scria predica pentru
duminicã, care se distribuia internaþional. Deasemenea
predica aproape în fiecare zi la diferite biserici din Londra sau în afara, fãcea deplasãri în afara oraºului ºi în
Anglia ruralã.
Spurgeon mai era ocupat ºi cu Colegiul Pastorilor.
Cele mai populare scrieri ale lui erau Lectures To My
Students (Lecþii pntru stundeþii mei), care erau adresate
îm mod normal acestui grup de conducãtori în
devenire. „Suntem extrem de ocupaþi sã avem grijã de
noi,” a scris mai târziu, „respingem greutãþile muncii
excesive.”15
Spurgeon a realizat toate acestea având o soþie bolnavã ºi suferind de episoade de depresie ºi boli grave.
MOARTEA LUI
În ianuarie 1892, atacuri recidive de gutã reumatoidalã
foarte severe, au pus capãt vieþii lui. „ªaizeci de mii de
oameni au venit sã-i aducã un ultim omagiu în cele 3
zile cât a stat în în Biserica Metropolitan Tabernacle.
Un ºir de oameni lung de 1 km jumãtate, i-au urmat
carul funebru de la bisericã pânã la cimitirul Upper
Norwood. O mulþime de o sutã de mii de oameni
stãteau pe marginea drumului. Steagurile au fost
coborâte în bernã, magazinele ºi crâºmele au fost
închise”16. Spurgeon era un om iubit mult atât de
cetãþenii Londrei cât ºi a credincioºilor de pretutindeni.
www.enrichmentjournal.ag.org

LECÞII
Pastorul din ziua de azi poate învãþa multe lecþii din
viaþa lui Spurgeon.
Prima lecþie. Când Dumnezeu cheamã un om, El îl
echipeazã cu tot ce este nevoie pentru lucrare. Dumnezeu l-a chemat pe Spurgeon la o lucrare mãreaþã, ºi
Dumnezeu l-a echipat cu un intelect puternic, un apetit
extraordinar pentru învãþãturã, o voce puternicã cu care
putea predica mulþimii de peste 20000 oameni, abilitãþi
organizatorice neobiºnuite ºi o compasiune
nemaivãzutã.
A doua lecþie. Viaþa lui Spurgeon aduce lãmurire
în ceea ce priveºte rolul seminarului. Cariera lui ne
reaminteºte cã seminarul este util, dar nu necesar. Ca
ºi Augustin, Calvin, Martyn Lloyd-Jones, A.W. Pink,
ºi mulþi alþii, Spurgeon nu a beneficiat de pregãtire
teologicã formalã. Cu toate cã acest model este o
exceptie, ºi nu o regulã, biserica ar trebui sã fie
deschisã sã primeascã astfel de oameni cu har.
A treia lecþie. Marii lideri sunt de obicei mari
cititori. Spurgeon a exemplificat acest concept.
„Trebuie sã recunoaºtem cã Spurgeon era mai presus
de orice, un teolog. El a acordat multã atenþie marilor
doctrine ale Bibliei, încã din primul moment când a
început sã citeascã, ºi din acel moment a continuat sã
clãdeascã în mod perseverent în mintea ºi inima lui, un
sistem de cunostinþe teologice vaste pe care l-a gãsit
descoperit în Scripturã.17
Mulþi oameni au absolvit un seminar, dar dupã
aceea renunþa la studiu ºi învãþãturã. Spurgeon avea o
curiozitate sfântã ºi ºi-a dezvoltat un obicei pe toatã
durata vieþii, de a citi zilnic, motivat fiind de pasiunea
de a-L cunoaºte mai bine pe Dumnezeu.
A patra lecþie. Celebritatea ºi notorietatea pot fi
dãunãtoare. Noi nu ar trebui sã cãutãm lucruri mari
decât dacã suntem pregãtiþi sã suportãm consecinþele.
Spurgeon era atât de popular încât, un bine-cunoscut
teolog a scris: „Vindeþi tot ce aveþi (cãrþile) ºi
cumpãrati-vã cele scrise de Spurgeon”18. În cazul lui
Spurgeon, popularitatea l-a costat mult. Presa Britanicã, biserica oficialã, ºi clasele superioare îi invidiau
succesul. În plus, aºteptãrile oamenilor ºi cantitatea
mare de muncã pe care o depunea aproape l-au
copleºit. De multe ori tânjea dupã pacea ºi liniºtea
anonimatului, dar acest lucru nu era posibil.
A cincea lecþie. Puterea lui Dumnezeu este fãcutã
desãvârºitã în slãbiciune (2 Corinteni 12:9). Dumnezeu
s-a folosit de boala constantã a lui Spurgeon ºi de persecuþiile suferite pentru a-l smeri. Darurile extraordinare ale lui Spurgeon ºi succesul, avut au justificat
smerirea lui. Pe parcursul unui atac de gutã, Spurgeon
a scris bisericii: „Cuptorul încã mai licãreºte în jurul
meu. De la ultima mea predicã în faþa voastrã, am ajuns
într-o stare josnicã, carnea îmi este torturatã de durere
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ºi sufletul zdrobit de deprimare.”19 Suferinþa lui
Spurgeon a împiedicat ca slava sã-i fie
atribuitã lui, ci lui Dumnezeu.
Viaþa lui Spurgeon le
reaminteºte pastorilor de azi
cã trebuie sã-i mulþumeascã lui Dumnezeu
pentru încercãrile ºi
suferinþele pe care
Dumnezeu le permite
în viaþa lor. În cazul
lui Spurgeon, ºi al
nostru, aceste încercãri sunt necesare
pentru cã ele lucreazã
pentru o „greutate
veºnicã de slavã” (2
Corinteni 4:17).
Povestea lui este o istorie!

William P. Farley este pastor la biserica
Grace Christian Fellowship în Spokane,
Washington. El este autorul cartii For His
Glory, Pinnacle Press, and Outrageous
Mercy.
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SFATURI PENTRU PREDICI BIBLICE PUTERNICE
1. Predicaþi pasaje biblice, nu doar subiecte extrase din aceste pasaje.
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2. Îmbogãþiþi pregãtirea predicii prin rugãciune în timp ce faceþi exegezã atât pe
text cât ºi în viaþa de zi cu zi.
3. Ajutaþi ascultãtorii sã înþeleagã cum li se adreseazã Cuvântul lui Dumnezeu
personal, ºi ajutaþi-I sã rãspundã la acel Cuvânt.
4. Sã aveþi o structurã clarã, limpede a predicii, în care ideile sã fie prezentate
într-o ordine corectã.
5. Veniþi cu informaþii interesante pentru cã vã adresaþi unei generaþii
informaþionale.
6. Din când în când folosiþi mijloace mass-media.

P

redicarea care transformã

Maria
Khaleel-Gilleland

Predici care transformã vieþi:
oasele acestea vor prinde viaþã . . . . . . . . . . . . . 1

Michael VanDoren

Predicând Biblia unei noi generaþii . . . . . . . . . 7

Charles T. Crabtree

Un nume demn de urmat . . . . . . . . . . . . . . . . 6

John Lindell
Chris Lewis

Predica expozitivã – pe înþelesul ascultãtorului
post-modernist de astãzi . . . . . . . . . . . . . . . . 17

7. Fiþi veridici, relevanþi ºi pe înþelesul ascultãtorilor.
8. Oamenii au minte, voinþã ºi sentimente, adresaþi-vã la toate trei în
predica voastrã.
9. Nu vã fie teamã sã-i chemaþi pe oameni la pocãinþã ºi la sfinþenie biblicã.
10. Nu compromiteþi doctrina sãnãtoasã a Bibliei de dragul experienþelor ºi
miturilor populare.
11. Stimulaþi oamenii sã se implice în evanghelizare ºi alte misiuni.
12. Iubiþi-vã ascultãtorii.
— Michael VanDoren, D.Min., Lakeland, Florida

Generaþia prezentã creºte în circumstanþe diferite
faþã de orice altã generaþie de pânã acum.
Modul în care putem ajunge la aceastã generaþie,
este acelaºi prin care putem ajunge la orice generaþie din orice
culturã — prin adevãrul neschimbãtor al lui Dumnezeu.

A te ridica la înãlþimea titlului de „pastor penticostal“ înseamnã a
tânji sã fii mai bun decât Lindbergh, Talmage sau Spurgeon.
Pastorul penticostal nu trebuie sã permitã niciodatã lumii sã
defineascã persoana sa. Atunci când are loc acest lucru, nu va mai
dura mult pânã când pastorul va încerca sã fie pe placul lumii.

Dacã unei predici îi lipseºte profunzimea Cuvântului lui
Dumnezeu, atunci oamenii vor pune la îndoialã faptul cã
Biblia are ceva de spus despre condiþia umanã.

ªtiaþi cã?
Acum puteþi accesa online Enrichment Journal în ºapte limbi diferite.
Vizitaþi site-ul Enrichment Journal ºi daþi click pe steagul corespunzãtor.
Veþi fi direcþionaþi spre una din cele ºapte limbi pe care le veþi alege:
francezã, rusã, românã, maghiarã, croatã, germanã sau ucraineanã. Dupã
ce aþi fãcut aceasta veþi putea citi jurnalele online sau veþi putea downloada fiºiere dupã bunul plac. Informaþia pentru
contact este precum urmeazã: http://www.enrichmentjournal.ag.org/

Cât timp predica este dupã voia lui Dumnezeu, aceasta nu-ºi va
pierde puterea nici motivul pentru care ne este datã. Preocupãrile
omeneºti se vor schimba de la o generaþie la alta, dar mijloacele
prin care Dumnezeu se adreseazã oamenilor nu se vor schimba
niciodatã

Craig Brian Lorson

Caracteristici ale unui pastor penticostal . . . . 22

Ce înseamnã a fi un predicator Penticostal? Aceastã întrebare ne
poate duce cu gândul la un anumit stil de predicare, dar din
moment ce stilul nu face obiectul studiului meu, o sã încerc sã
reformulez întrebarea. Cum vom predica — în orice culturã,
în orice vreme —dacã primim tot ceea ce Scriptura ne învaþã
despre Duhul Sfânt?

De asemenea înãuntru
Românã

Francezã
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Croatã

Ucraineanã

Maghiarã

Vã rugãm sã ne contactaþi direct pentru orice întrebãri sau informaþii suplimentare:

Sobhi Malek

Sã vorbim despre Islam . . . . . . . . . . . . . . . . 24

William P. Farley

Cel mai mare predicator
din perioada victorianã . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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