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Editorial

UN PASTOR SÃNÃTOS –
O BISERICÃ SÃNÃTOASÃ

„Ceva nu merge bine azi în Bisericã“ - expresie la ordinea zilei, un
laitmotiv care se poate auzi cu uºurinþã ºi în tabãra conducãtorilor
spirituali, dar ºi în tabãra credincioºilor de rând. Avem mulþi oameni sinceri, serioºi ºi plini de pasiune pentru Dumnezeu, dar în acelaºi timp
deconectaþi emoþional faþã de comunitate ºi chiar faþã de ei înºiºi.
Existã o mare nevoie de stabilitate emoþionalã în familiile noastre ºi în
relaþiile noastre. Lipsa „modelelor“ sau a oamenilor „maturi“ a lãsat loc
pentru multã confuzie ºi ambiguitate. Pastorii acuzã credincioºii din
comunitate pentru lipsa lor de respect ºi senzitivitate faþã de munca ºi
efortul lor în slujire, iar comunitatea acuzã pastorii ºi liderii ei pentru
lipsa transparenþei, integritãþii ºi modestiei în comportamentul conducãtorilor spirituali. Aºa s-a nãscut un alt dicton: „Cum este pastorul aºa este
ºi comunitatea“.
Rezolvarea unui conflict în bisericã nu necesitã doar simpla aplicare a
principiilor din Matei 18:15-18, ci implicã mai ales nevoia ca tu, pastorul
bisericii, sã fii o persoanã echilibratã ºi sãnãtoasã emoþional. Acest fapt
obligã la o adâncã ºi onestã introspecþie interioarã.
Mentalitatea religioasã de azi a ridicat componenþa „spiritualã“ deasupra celei fizice, emoþionale, sociale sau intelectuale. Ce înþelegem însã
prin a fi „spiritual“? Concept abstract pentru mulþi, adesea interpretat
dupã o „hermeneuticã subiectivã“.
„Este imposibil ca un creºtin sã ajungã matur spiritual ºi în acelaºi timp
sã rãmânã imatur emoþional. Aceste doua noþiuni sunt inseparabile!“
Ciudãþenia este însã cã pentru majoritatea liderilor spirituali ºi a
credincioºilor din adunãrile noastre aceste douã concepte par sã nu se
intersecteze niciodatã. Este nevoie de o revoluþie în gândirea ºi comportarea noastrã. De ceea ce numim azi „paradigm shift“ - schimbarea
modului sau a perspectivei din care privim viaþa ºi realitatea. Felul sau
modul în care definim spiritualitatea. Manifestarea acestei maladii se
observã uºor, prin modul în care ne-am obiºnuit sã credem ºi sã acceptãm, ca normal, faptul cã:
• Poþi fi un predicator al Evangheliei, dinamic ºi foarte talentat, dar în
acelaºi timp sã fii un soþ sau un pãrinte neiubitor.

• Poþi funcþiona ca pastor sau lider spiritual în conducerea bisericii ºi
în acelaºi timp sã fii de neatins, nesigur, victimizat de complexul inferioritãþii sau de mania persecuþiei.
• Poþi fi capabil sã memorezi sute de versete biblice, dar în acelaºi
timp, incapabil sã realizezi depresia, mania sau amãrãciunea pe care o
împrãºtii în jurul tãu.
• Poþi sã-þi impui sã posteºti sau sã te rogi cu o disciplinã de fier, ºi în
acelaºi timp sã nu-þi poþi controla spiritul negativist ºi critic la adresa
altora.
• Poþi conduce o comunitate de sute de oameni, exprimând în public
dorinþa de cooperare ºi în acelaºi timp sã manifeºti o adâncã dorinþã de
control ºi manipulare.
Neglijând nevoia sufletului, realitatea trãirilor ºi emoþiilor noastre,
nevoia de sãnãtate spiritualã, emoþionalã ºi fizicã, uitãm cã schimbarea
vine doar în urma unei „sinceritãþi brutale“ - atunci când devenim transparenþi ºi vulnerabili înaintea lui Dumnezeu.
Pastorul trebuie sã fie sãnãtos ºi echilibrat în lumea lui lãuntricã,
ascunsã ºi nevãzutã. Sã treacã dincolo de frontiera mediocritãþii, dincolo
de dimensiunea în care cei mai mulþi opereazã într-un „sindrom samsonic“, doar în puterea darului, a talentului sau a experienþei (sfârºind la
fel ca cel care a fost strivit sub propria lui charismã). Drumul acesta duce
sigur la faliment, la clasicul: „from hero to zero“.
Prima ºi cea mai mare garanþie pentru o bisericã sãnãtoasã este un pastor sãnãtos. Un pastor care este gata sã priveascã adânc în inima lui ºi sã
devinã atât de modest ºi serios încât sã-ºi recunoascã limitele ºi nevoia
imensã de maturitate ºi integritate spiritualã, emoþionalã ºi fizicã.
Articolele ºi materialele din acest numãr vor oferi un real ajutor ºi o
adevãratã provocare pentru pastor ºi biserica lui, pentru toþi aceia care
vor sã creascã ºi sã se maturizeze emoþional ºi spiritual.
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VIAÞÃ:

Disciplinele spirituale ale unui pastor sãnãtos
DACÃ PASTORII NU-ªI MENÞIN VITALITATEA SPIRITUALÃ
EI NU VOR FI SENSIBILI LA NEVOILE BISERICII.
Ca pastor, responsabil districtual ºi
preºedinte general al organizaþiei
Assemblies of God, Thomas E. Trask
ºtie cât de important este sã fii un
pastor sãnãtos. Dragostea sa pentru
Cuvântul lui Dumnezeu ºi anii sãi mulþi
de slujire rodnicã au constituit baza
vieþii sale personale ºi a dorinþei sale de
a vedea ºi alþi lucrãtori crescând în
relaþia lor cu Cristos ºi în slujirea pe care
o fac. În acest articol, preºedintele general Trask îºi împãrtãºeºte inima ºi pasiunea cu privire la modul în care pastorii
pot ajunge sãnãtoºi spiritual ºi cum pot
avea o lucrare eficientã.
Acest articol este preluat din ultima
sa carte, Ministry for a Lifetime [Slujire pe viaþã], disponibilã la Gospel
Publishing House, SUA.
Cu ani în urmã, când mi-am început
slujirea, un predicator în vârstã mi-a
dat un sfat: „Cere-i lui Dumnezeu
sã-þi facã un program,” a spus el, „ºi
apoi þine-te de el.” Deci, de 44 de ani
am un program bine stabilit. De la 5
la 7 dimineaþa stau în rugãciune.
Bineînþeles cã programul meu mai
este întrerupt din când în când, aºa
cã rutina este perturbatã. Mã disciplinez însã ºi reuºesc sã-mi reiau
programul.

STUDIEREA CUVÂNTULUI
Fiecare slujitor trebuie sã-ºi facã timp
pentru momente devoþionale ºi
pentru studierea Cuvântului lui
Dumnezeu, nu doar atunci când îºi
pregãteºte predicile. Acolo îºi gãsesc
sufletele noastre hrana necesarã. În

acel timp de meditaþie ºi studiu primim revelaþia. De obicei am alãturi
un caiet de notiþe, pentru cã studiul
Cuvântului lui Dumnezeu îmi dã
revelaþie ºi dã naºtere în duhul meu
la un subiect sau un mesaj nou.
În ultimele luni am citit din epistole. Am citit câte una o datã sau de
douã ori pe zi, timp de o sãptãmânã.

anumitã situaþie. Nu trebuie sã facem
confuzie între cele douã. Ele trebuie
sã rãmânã distincte. Este vital sã
înþelegem cum lucreazã Duhul în
cele douã moduri.
Versiunea Bibliei pe care o
foloseºti este alegerea ta personalã.
Lucrul important este sã fii disciplinat ºi sã petreci timp în Cuvântul

Pastorii penticostali au un avantaj
foarte mare în faptul cã ºtiu ºi apreciazã
persoana ºi lucrarea Duhului Sfânt, pentru
cã din aceasta vin darurile Duhului – darul
discernãmântului, cuvântul de cunoºtinþã
ºi alte daruri.
A fost uimitor sã descopãr adevãruri
pe care ani de zile nu le-am observat.
Credem cã suntem familiari cu întreg
conþinutul lor, dar în urma lecturilor
repetate ºi a studiului avem parte de
revelaþie. Acolo iau naºtere mesajele
adevãrate. Asta înseamnã sã descoperi adevãrurile lui Dumnezeu.
Existã o diferenþã între a fi iluminat de Cuvânt ºi a fi stimulat de el.
Când petreci timp în Cuvânt ºi rugãciune, Duhul ilumineazã adevãrul în
mintea ta. Când Cuvântul este aprins
în noi, nu doar cã-L înþelegem, dar el
ne stimuleazã într-un mod care trece
dincolo de iluminare. Iluminarea este
descoperirea revelaþiei, stimularea
devine aplicarea acestuia la o

lui Dumnezeu. Apoi, Cuvântul lui
Dumnezeu începe sã trãiascã în tine.
Scriptura spune: „Fiþi împlinitori ai
Cuvântului, nu numai ascultãtori,
înºelându-vã singuri” (Iacov 1:22).
Ca ºi propagatori ai Cuvântului, noi
înºine trebuie sã fim împlinitori ai
Lui. Cum putem predica ceva ce noi
înºine nu practicãm? Nu poate exista
dihotomie în aceastã privinþã. Nu
putem predica un lucru ºi sã trãim
altceva. Aceastã contradicþie nu este
niciodatã plãcutã lui Dumnezeu.

RUGÃCIUNEA PERSONALÃ
Un alt aspect al devoþiunii personale
este timpul petrecut singur cu
Dumnezeu, în cadrul momentelor
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intime de rugãciune. Ne rugãm ºi
apoi Îl lãsãm pe Dumnezeu sã ne vorbeascã. În acest timp important de
rugãciune nu mai suntem implicaþi
deloc în lucrurile mondene. Suntem
implicaþi în problemele spirituale.
Noi suntem responsabili de viaþa
spiritualã a bisericii. Dacã pastorii
nu-ºi menþin vitalitatea spiritualã, ei
nu vor fi sensibili la nevoile bisericii.
Fiecare slujitor trebuie sã decidã
cât timp va petrece singur cu
Dumnezeu. Vã pot spune însã cã 10
minute în Cuvânt ºi 10 minute în
rugãciune nu vor fi suficiente pentru
a menþine viaþa spiritualã necesarã
unei slujiri eficiente.
Nu a fost nici o zi în istorie în care
conducerea bisericii sã aibã mai mare
nevoie de înþelepciune divinã ca
astãzi. Complexitatea vieþii oamenilor ºi responsabilitãþile slujirii
sunt mari. Când avem însã
înþelepciunea lui Dumnezeu, Duhul
ne poate împuternici. El ºtie rãspunsurile pe care noi nu le ºtim.
Rugãciunea este un timp când ne
punem la dispoziþia Lui, în prezenþa
Lui, ºi spunem: „Doamne, am nevoie
de ajutorul Tãu.”
Ca penticostali, suntem binecuvântaþi în mod special în acest aspect
al rugãciunii. Iuda 20 spune:
„Rugaþi-vã prin Duhul Sfânt.”
Apostolul Pavel a scris: „cine
vorbeºte în altã limbã, ...spune taine”
(1 Cor. 14:2). Avem nevoie de momente în viaþa noastrã de rugãciune,
când sã vinã Duhul Sfânt peste noi.
Uneori doar vom suspina, ne vom
ruga în limbi sau ne vom simþi împovãraþi. Asta numim noi „a te ruga
pânã la capãt.” În rugãciune, Duhul
ne dã luminã ºi pricepere. Pastorii
penticostali au un avantaj foarte
mare în faptul cã ºtiu ºi apreciazã persoana ºi lucrarea Duhului Sfânt,
pentru cã din aceasta vin darurile
Duhului – darul discernãmântului,
cuvântul de cunoºtinþã ºi alte daruri.
Acestea au rolul de a facilita lucrarea
de slujire ºi avem nevoie de aceastã
împuternicire a Duhului Sfânt.

POSTUL
Fiecare lucrãtor trebuie sã-ºi stabileascã un timp de post. Am postit
regulat de-a lungul lucrãrii mele. O
persoanã poate þine post de mai
multe feluri, nu doar de mâncare.
Postul este disciplina renunþãrii prin
care ne apropiem mai mult de
Dumnezeu. Vrãjmaºul nostru va face
tot ce-i stã în putinþã ca sã ne împie-
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dice sã postim, sã ne rugãm ºi sã
studiem Cuvântul lui Dumnezeu.
Este uºor sã gãsim o scuzã sau un
motiv pentru neglijenþa noastrã:
„Sunt prea implicat în lucrarea
Domnului. Sunt implicat în lucrarea
de slujire.” Da, dar unde gãseºti puterea necesarã lucrãrii? Ea vine din
timpul petrecut singur cu Dumnezeu.
Exemplul nostru este Isus, care adesea S-a retras din mulþime pentru a
sta singur în rugãciune.
Trebuie sã ne odihnim suficient
pentru ca omul spiritual sã poatã
rãmâne atent ºi sensibil. Unora le
sunt suficiente 5 sau 6 ore de somn
pe noapte. Alþii au nevoie de mai
multe ore. Nimeni n-ar trebui sã se
simtã vinovat pentru cã are nevoie de
mai mult timp de odihnã decât
altcineva. Când oboseala devine o
problemã în viaþa ta, vei fi iritat ºi îþi
vei pierde rãbdarea cu oamenii. Îþi vei
pierde sensibilitatea faþã de glasul
Duhului. Nu vei mai avea dragostea
pe care ai avut-o cândva pentru Cuvântul lui Dumnezeu ºi lucrarea Sa.

MÃRTURISIREA
Trebuie sã-i vedem pe oameni aºa
cum îi vede Dumnezeu – pierduþi ºi
îndreptându-se spre eternitate. Slujirea noastrã izvorãºte din cunoaºterea
faptului cã umanitatea este pierdutã.
Atunci vom avea pasiunea de a vorbi
oamenilor ºi de a-i avertiza. Slujirea
ajunge sã fie pentru noi mai mult
decât o responsabilitate legatã de
amvon, ci mai degrabã un lucru care
ne însoþeºte în fiecare zi a vieþii noastre. Îi vedem pe oamenii pierduþi. Fie
cã ne sunt cunoºtinþe ocazionale,
prieteni, parteneri de afaceri sau cei
pe care-i întâlnim o singurã datã,
nu-i considerãm doar niºte oameni
pierduþi, ci rãspundem nevoii lor mãrturisindu-le. Le spunem despre
Isus Cristos, despre iad ºi despre
veºnicie. Cine ºtie ce a lucrat Duhul
Sfânt în viaþa lor pânã în acel
moment? Cine ºtie cu ce scop a fãcut
Dumnezeu ca drumurile voastre sã se
intersecteze? Când suntem conºtienþi
de faptul cã Duhul lucreazã deja în
vieþile oamenilor, suntem sensibili la
lucrarea Duhului ºi ne alãturãm mãrturiei pe care Duhul Sfânt o aduce
acelor oameni.
Pasiunea pentru cei pierduþi vine
dintr-o relaþie personalã intimã cu
Domnul Isus Cristos. Nu poþi avea
pãrtãºie cu Domnul fãrã studiu biblic
ºi rugãciune. Nu poþi sã intri într-o
prietenie strânsã cu El fãrã sã capeþi ºi

tu pasiunea Lui pentru cei pierduþi.
Evanghelizarea personalã trebuie
sã fie parte integrantã a vieþii unui
slujitor. Cineva a spus cândva: „Mai
întâi îi câºtigi pentru tine. Doar apoi
îi poþi câºtiga pentru Domnul.” Am
vãzut acest lucru întâmplându-se.
Dacã prin contactele mele cu alþi
oameni îi pot câºtiga, atunci ei vor
avea încredere în mine. Ei vor ºti cã
ce le spun vine din dragoste pentru ei
ºi nu dintr-un simþ al datoriei.
Relaþiile trebuie construite. Pãstorii au ocazia de a mãrturisi în principal oamenilor din afara bisericii cu
care au o anumitã relaþie zilnicã.
Astãzi, mulþi oameni aflaþi în poziþii
înalte într-o companie sau ca
funcþionari se simt singuri ºi suferã. Îi
poþi câºtiga împrietenindu-te cu ei.
Apoi, când apare o situaþie de crizã în
viaþa lor, la cine vor apela? Te vor
contacta imediat. Atunci este ocazia
ta sã le spui: „Ai nevoie de Domnul.”
Deja ai sãdit o sãmânþã ºi ai udat-o.
Acum a venit vremea ca acea
sãmânþã sã aducã roadã.
Rãbdarea este o parte importantã
a acestui proces. Roada nu vine peste
noapte, ea cere timp. Scriptura ne
învaþã cã unii sãdesc, alþii udã, dar
Dumnezeu dã creºterea. Trebuie sã ne
facem partea sãdind ºi udând, dar
numai Dumnezeu poate mântui.
M-am întrebat uneori. „Am greºit cu
ceva când o cunoºtinþã din afaceri a
trecut în eternitate fãrã sã-L primeascã pe Cristos ca Domn ºi Mântuitor?”
Asta e o mare responsabilitate. Vreau
sã pot privi înapoi ºi sã spun:
„Doamne, i-am mãrturisit. I-am spus.
L-am avertizat. L-am iubit. Am fãcut
tot ce mi-a stat în putinþã.”
Un pastor care vrea sã-ºi vadã
adunarea câºtigând suflete, trebuie sã
fie el însuºi un exemplu în câºtigarea
de suflete. Ceea ce este pastorul
acum, va deveni ºi biserica în timp. O
bisericã sãnãtoasã trebuie sã fie o
bisericã ce câºtigã suflete, dar totul
începe cu pastorul ei.

Thomas E.
Trask este
superintendent
general al
Assemblies of
God, Springfield,
Missouri.
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Trãind în Prezenþa lui Dumnezeu:
O Teologie a Formãrii Spirituale
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ctivitatea unui slujitor este o
chestiune urgentã ºi importantã. O
activitate nechibzuitã ºi neinformatã, chiar dacã este sincerã ºi plinã
de energie, va pune pe butuci orice
carierã promiþãtoare. Þinând cont de
aceste pericole, teologia pastoralã ºi
instruirea profesionalã au ca scop
pregãtirea de lucrãtori care sã facã
ceea ce trebuie cu reverenþã, demnitate ºi competenþã. Teoria modernã
a conducerii ºi educaþia administrativã au constituit un avantaj în
pregãtirea de bãrbaþi ºi femei pentru
slujirea creºtinã. Fãrã îndoialã,
clericii sunt mai bine educaþi azi ca
niciodatã
pentru
a-ºi
însuºi
provocãrile multiple ale lucrãrii
moderne de slujire.
Înainte de a ne întreba ce face
slujitorul ºi cum o face, ar trebui sã
ne punem întrebarea a cui este lucrarea. Existã o spiritualitate creºtinã
maturã esenþialã slujitorului care dã
un sens, un scop ºi un sentiment al
direcþiei tuturor lucrurilor care trebuie fãcute? Este el în mod conºtient
un om al lui Dumnezeu sau este ea
un exemplu bun de femeie a lui
Dumnezeu? Îºi fac slujitorii lucrarea
cu un sentiment al prezenþei lui
Dumnezeu în tot ceea ce fac?
În încercarea noastrã de a îmbunãtãþi educaþia ºi abilitãþile profesionale ale slujitorului, trebuie sã
acordãm o atenþie înnoitã formãrii
sale spirituale. O abordare fundamentalã este aceea de a ne concentra
din nou asupra naturii ºi semnificaþiei prezenþei lui Dumnezeu în
viaþa creºtinului în general ºi a slujitorului în particular.
PRECEDENTE BIBLICE
Mari lideri din Scripturã au avut un
sentiment profund al trãirii ºi slujirii
în prezenþa lui Dumnezeu. Moise,
confruntat cu provocarea descurajantã de a conduce naþiunea imaturã
prin acea regiune dificilã ºi neiertãtoare, spre Þara promisã, nevãzutã

încã, L-a implorat pe Dumnezeu:
„Dacã nu mergi Tu însuþi (Prezenþa
Ta) cu noi, nu ne lãsa sã plecãm de
aici. Cum se va ºti cã am cãpãtat trecere înaintea Ta, eu ºi poporul Tãu?
Oare nu când vei merge Tu cu noi
ºi când prin aceasta vom fi deosebiþi,
eu ºi poporul Tãu, de toate popoarele de pe faþa pãmântului?” (Exod
33:15, 16). Cuvântul pentru „prezenþã” din acest pasaj este panîm, în
ebraicã, ºi care literalmente înseamnã „faþã”. Acesta este un mod viu de
a descrie bunãtatea ºi apropierea lui
Dumnezeu. Relaþia lui Moise cu
Dumnezeu a fost atât de personalã ºi
intimã încât Exodul ne prezintã
aceastã menþiune ºocantã: „Domnul
vorbea cu Moise faþã în faþã, cum
vorbeºte un om cu prietenul lui”
(33:11). De fapt, faþa lui Moise devenea atât de strãlucitoare în urma
expunerii la slava divinã, cã trebuia
sã o acopere când trecea prin mijlocul poporului (34:29).
ªi
conducãtorii
din
Noul
Testament aveau un sentiment distinct al prezenþei lui Dumnezeu.
Moise s-a urcat pe Muntele Sinai
pentru a-L întâlni pe Dumnezeu.
Pavel a fost rãpit în rai pentru a
primi de la Domnul una din multele
sale revelaþii (2 Corinteni 12:1-4).
Încrezãtor în lucrarea lui Dumnezeu
prin persoana sa, Pavel a scris romanilor cã dorea sã le dea vreun dar
duhovnicesc pentru întãrirea lor
(Romani 1:11). În încheierea acestei
epistole, el adaugã, „ªtiu cã dacã vin
la voi, voi veni cu o deplinã binecuvântare de la Cristos” (15:29).
Corintenilor, el le-a predicat „într-o
dovadã datã de Duhul ºi de putere”
(1 Corinteni 2:4). Ca apostol, el a
fost, pe de o parte, conºtient de slãbiciunea sa, dar pe de altã parte,
conºtient de puterea lui Cristos din
el (2 Corinteni 12:9). Mireasma experienþei de pe drumul Damascului
persistã de-a lungul vieþii ºi slujirii
sale (Fapte 9:1-9). Acolo unde era
R E S U R S E

prezent Pavel ca un vas înzestrat ºi
supus, Dumnezeu era ºi El prezent,
lucrând într-un mod special.
Moise ºi Pavel au fost chemaþi ºi
înzestraþi pentru niºte lucrãri profetice unice, pline de putere pentru
perioada lor din istoria mântuirii. Ei
au exercitat anumite prerogative
fundamentale ºi revelatorii la care
noi nu putem ºi nu ar trebui sã ne
aºteptãm. Cu toate acestea, mare
parte din exemplul lor poate fi
urmat, învãþãturile lor trebuie puse în
practicã în viaþã ºi slujire, iar pasiunea lor de a-L cunoaºte ºi a-I fi
plãcuþi lui Dumnezeu este transmisibilã. Inspiraþi de dorinþa lor dupã
prezenþa lui Dumnezeu, putem cerceta Scripturile pentru a vedea care pot
fi aºteptãrile noastre legitime în ce
priveºte prezenþa Sa în viaþa ºi
lucrarea noastrã din secolul 21.
O PREZENÞÃ REGENERATOARE
Prima noastrã întâlnire cu prezenþa
constantã a lui Dumnezeu are loc
prin puterea de regenerare a Duhului
Sfânt. Ca necredincioºi, noi eram
„morþi în greºelile ºi în pãcatele
noastre” (Efeseni 2:1) ºi strãini de
prezenþa lui Dumnezeu. Cu toate cã
eram conºtienþi din când în când de
convingerea Sa lãuntricã, Duhul a
intrat pentru prima datã în vieþile
noastre când ne-am mãrturisit
pãcatele ºi L-am primit pe Cristos ca
Domn ºi Mântuitor. Isus l-a învãþat
pe Nicodim ºi pe noi cã trebuie sã
fim „nãscuþi din nou” prin lucrarea
Duhului Sfânt: „Ce este nãscut din
carne, este carne, ºi ce este nãscut
din Duh, este duh” (Ioan 3:6). Duhul
Sfânt a lucrat supranatural în trupul
Fecioarei Maria pentru a-L zãmisli pe
Isus din Nazaret (Matei 1:18, 20;
Luca 1:35). Acelaºi Duh, care este
prezenþa actualã a lui Dumnezeu în
viaþa noastrã, lucreazã în persoana
care se încrede în Isus ca Mântuitor
pentru a produce naºterea din nou.
[Continuare în pag. 17]
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ACEST ARTICOL SE CONCENTREAZÃ ASUPRA UNUI ALT
ASPECT PRIVITOR LA ACEASTÃ
TEMÃ – UN PASTOR SÃNÃTOS
ESTE O PERSOANÃ ASEMENEA LUI
CRISTOS. MODELUL NOSTRU PERFECT ESTE ISUS CRISTOS, MARELE
PÃSTOR AL OILOR (BISERICA SA).
ESTE UN IMPERATIV CA IMAGINEA
PROIECTATÃ DE LA ACEST MODEL
SÃ FIE IDENTIFICATÃ MAI ÎNTÂI
ÎN PASTOR, UN PASTOR ASISTENT
AL TURMEI LUI DUMNEZEU.

odelul lui Cristos
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Semnele vitale ale vieþii spirituale atât în viaþa pastorului
cât ºi în cea a bisericii trebuie sã includã claritatea cu care
asemãnarea cu Domnul nostru este oglinditã în mod real.

În primul capitol din Genesa,
pomii, iarba, orice fiinþã care se
afla în ceruri, pe pãmânt ºi în
mare, se înmulþeau dupã soiul lor.
Planul divin pentru fiecare generaþie sãnãtoasã era sã dea viaþã
sãnãtoasã
fiecãrei
generaþii
descendente.
Tema „pastor sãnãtos – bisericã
sãnãtoasã” întrupeazã acelaºi
principiu. Existã o legãturã directã
între un pastor sãnãtos ºi o bisericã sãnãtoasã. Dacã principiul
„fiecare se înmulþea dupã soiul
sãu,” este unul vital, gândiþi-vã la
potenþialul acestuia pentru biserica de azi ºi de mâine.
Acest articol se concentreazã
asupra unui alt aspect privitor la
aceastã temã – un pastor sãnãtos
este o persoanã asemenea lui
Cristos. Modelul nostru perfect
este Isus Cristos, Marele Pãstor al
oilor (biserica Sa). Este un imperativ ca imaginea proiectatã de la
acest model sã fie identificatã mai
întâi în pastor, un pastor asistent
al turmei lui Dumnezeu. Expresia
esenþialã a acelei imagini de
conducere va avea un efect
profund asupra vieþii personale ºi
corporative a bisericii. Absenþa sa
deformeazã ºi distruge scopul
intenþionat de Cristos pentru
trupul Sãu. Semnele vitale ale
vieþii spirituale, atât în viaþa pastorului, cât ºi în cea a bisericii trebuie sã includã claritatea cu care
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asemãnarea cu Domnul nostru
este oglinditã în mod real. Aceastã
reflectare are a distribuþie întreitã:
DEZVOLTAREA INTERIOARÃ
Pentru a internaliza principiile lui
Cristos va fi nevoie de mai mult
decât de o experienþã superficialã,
de faþadã. Achiziþia ºi dezvoltarea
acestora vine din practicarea
intimitãþii cu Dumnezeu. Întotdeauna am fost intrigat ºi uimit de
titlul cãrþii lui Thomas à Kempis
Imitatio Christi. Textul, scris de un
cãlugãr de origine germanã în
secolul cincisprezece, a avut un
mare impact asupra lumii creºtine, în special asupra liderilor
Reformei – inclusiv asupra lui
Martin Luther. Fundamentul
biblic al principiului dragostei
divine, înrãdãcinat în natura lui
Dumnezeu, devine forþa motivaþionalã continuã a vieþii
creºtine. Fiecare nivel al funcþiei
umane este sfinþit de harul special. Viaþa lui Cristos este reprodusã în viaþa slujitorilor Sãi.
Acest tip de autenticitate este
extrem de necesar astãzi în lucrarea
de slujire. El este atins prin digerarea ºi asimilarea Cuvântului lui
Dumnezeu. Creºterea sa este
îmbunãtãþitã prin timpul petrecut
în prezenþa Lui. În mãsura în care
cineva Îl urmeazã pas cu pas, el îºi
însuºeºte chipul lui Cristos. Îndemnul apostolului Petru este funda-

mental pentru aceastã orientare. În
primul capitol din cea de-a doua
epistolã a sa, el îºi încurajeazã
cititorii pentru o viaþã adevãratã ºi
o evlavie atinsã prin puterea lui
Dumnezeu, putere care izvorãºte
într-o viaþã de slavã ºi virtute. Prin
„fãgãduinþele Lui nespus de mari ºi
scumpe” noi am devenit „pãrtaºi
firii dumnezeieºti” a lui Cristos
(versetul 4). În acest proces suntem
imunizaþi faþã de puterea coruptã a
unei lumi plinã de pofte.
Împãratul David a spus:
„Strâng Cuvântul Tãu în inima
mea ca sã nu pãcãtuiesc împotriva
Ta” (Psalmul 119:11). Omul lui
Dumnezeu
binecuvântat
în
Psalmul unu ºi care înfloreºte ca
un pom sãdit lângã ape îºi gãseºte
plãcerea ºi mediteazã zi ºi noapte
la Cuvântul lui Dumnezeu.
Când Ezechiel a fost chemat ca
proroc, el a primit un sul al
Scripturii ºi i s-a poruncit sã-L mãnânce. Iatã ce spune el: „El mi-a
zis: «Fiul omului, hrãneºte-þi
trupul ºi umple-þi mãruntaiele cu
sulul acesta...» L-am mâncat, ºi în
gura mea a fost dulce ca mierea. El
mi-a zis: «Fiul omului, du-te la
casa lui Israel, ºi spune-le cuvintele Mele!»” (Ezechiel 3:3, 4) Când
Dumnezeu prescrie Cuvântul Sãu
pentru suflet, nu accepta nici un
înlocuitor generic.
În Ioan 17, Isus ªi-a declarat
ucenicii curaþi prin Cuvântul pe

S

Semnele exterioare ale ospitalitãþii, autocontrolului
(autodisciplinei), smereniei ºi a predicãrii unei doctrine
sãnãtoase demonstreazã înaintea oamenilor care primesc
mesajul lui Dumnezeu ce înseamnã adevãrata ucenicie.

care li l-a spus. El a spus mai
departe: „Cuvântul Meu este adevãrul.” Timpul intim pe care aceºti
oameni l-au petrecut ascultându-i
învãþãturile, privindu-L cum
umbla printre tot felul de oameni
ºi cum a slujit, a lãsat o urmã de
neºters asupra lor. Nu existã
scurtãturi pentru a deveni asemenea lui Cristos. Aceleaºi discipline
spirituale care au modelat vieþile
primilor ucenici trebuie sã lucreze
ºi în slujitorii lui Cristos de azi.
Identificarea noastrã cu Cristos
creºte pe mãsurã ce petrecem timp
în prezenþa Sa. Cei doisprezece
ucenici au petrecut trei ani cu El
zilnic. Ei I-au vãzut viaþa de rugãciune. Ei au fost martori ai
lucrãrilor Sale minunate. Ei I-au
auzit predicarea dinamicã ºi
învãþãtura Sa de neegalat. Ei au
învãþat din viaþa Sa, din abilitãþile
Sale de a lucra cu oamenii, fie cã
era vorba de prieteni sau duºmani.
Ei s-au hrãnit cu valorile Sale. A
fost o relaþie intimã, fascinantã,
care le-a schimbat viaþa.
Astãzi nu avem privilegiul de a
umbla în prezenþa Sa vizibilã.
Totuºi, avem la dispoziþia noastrã
prezenþa Duhului Sfânt, care ia
din lucrurile lui Cristos ºi ni le
aratã. El a venit ca sã ni-L facã de
cunoscut pe Cristos. Apostolul
Pavel a cuprins acest proces în
2 Corinteni 3:18, „Noi toþi privim
cu faþa descoperitã, ca într-o

oglindã, slava Domnului, ºi suntem schimbaþi în acelaºi chip al
Lui, din slavã în slavã.” Cristos ia
formã în noi. O versiune
parafrazatã a Bibliei explicã faptul
cã noi nu numai cã vom purta
chipul lui Cristos în viaþa ce va
veni, dar trebuie sã purtãm chipul
Sãu în lumea noastrã actualã: „ªi
tot aºa cum am purtat chipul
[omului] celui pãmântesc, aºa
vom purta ºi chipul Celui [omului] ceresc” (1 Corinteni 15:49).
DEMONSTRAREA EXTERIOARÃ
Dezvoltarea interioarã, spiritualã a
pastorului sãnãtos se va reflecta în
exterior. Astfel ajungem la demonstrarea exterioarã a asemãnãrii cu Cristos, esenþialã slujirii
eficiente.
Este extrem de important ca
viaþa unei persoane sã fie carac-

terizatã de autenticitate. O persoanã vinovatã poate afiºa o faþã
drãguþã, fãrã sã ºtii ce se ascunde
în spatele ei. Cristos trebuie sã
poatã fi vãzut în fiecare aspect al
vieþii noastre. Avem nevoie de
ceva mai mult decât de un strat
subþire de fard. Scriptura e clarã:
„Aºa cum gândeºte în inima sa,
aºa este” (Proverbe 23:7, o variantã posibilã a textului, n. tr.).
Isus a avut ºi El ceva de spus
despre expresiile inimii: „Din
belºugul inimii vorbeºte gura”
(Matei 12:34). El spune mai
departe: „Cãci din inimã ies gândurile rele, uciderile, preacurviile,
curviile, furtiºagurile, mãrturiile
mincinoase,
hulele”
(Matei
15:19). Pãstrarea unei inimi sãnãtoase este o condiþie pentru a avea
o lucrare sãnãtoasã ce va produce
o bisericã sãnãtoasã.

Cu toate cã iniþial s-a dorit a fi un gest de bunã administrare, încercarea de a-l
echipa pe pastorul Bellow cu un dispozitiv pentru a produce curent electric
pentru bisericã a fost primitã cu sentimente contradictorii.
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EXISTÃ VREO LEGÃTURÃ ÎNTRE
UN PASTOR SÃNÃTOS ªI O BISERICÃ SÃNÃTOASÃ?
Existã o strângã legãturã între ceea ce pastorul îºi însuºeºte din resursele sale ºi ce dã
mai departe bisericii prin slujirea sa. El comunicã altora doar acele lucruri de care el
însuºi este plin. Stanley Cohen, profesor la Glassboro State College din New Jersey, în
cursul sãu „Fundamentele psihologice ale educaþiei,” a spus: „Este imposibil sã transmiþi
informaþii fãrã sã transmiþi valori.” Aceastã afirmaþie meritã mai multã contemplare. Un
slujitor nu învaþã, predicã sau administreazã într-un vid. Ceea ce intrã ºi strãbate persoana pastorului, aceea va ºi ieºi. Oamenii aflaþi sub conducerea sa vor fi receptorii
acelei slujiri, fie ea curatã sau mânjitã. Sãnãtatea bisericii locale depinde de sãnãtatea
spiritualã ºi de resursele pastorului ei. Sunt multe mãrturii în aceastã privinþã.
Am fost binecuvântaþi sã avem trei pastori în biserica noastrã, în cei 37 de ani de
creºtere ºi de maturizare ai bisericii. Fiecare dintre ei a avut un efect pozitiv profund
asupra noastrã. Nici unul dintre ei n-a fãcut o aluzie mãcar la vreun scandal sau compromis. Ei au fost niºte studenþi remarcabili ai Cuvântului ºi ne-au învãþat bine. Ei au fost
niºte oameni spirituali, care ne-au transmis ºi nouã aceastã spiritualitate. Având abilitatea
de lucru cu oamenii ei au fost niºte buni administratori ai bisericii. Dincolo de acestea,
în exemplul de slujire pe care ni l-au dat, au fost cu adevãrat umili. Nici unul dintre ei
nu pãrea conºtient de profunzimea impactului ºi a lucrãrii lor asupra noastrã. În acel
timp, mai mult de cincisprezece tineri au fost chemaþi la lucrare ºi s-au implicat cu
normã întreagã în slujire. Pastorii sãnãtoºi produc o bisericã sãnãtoasã.
—Almon M . Bartholomew, Queensbury, New York

Care sunt acele trãsãturi de
caracter, atât de evidente la Isus,
pe care ar trebui sã le avem ºi noi,
cei care am fost chemaþi de El?
Roada Duhului prezentatã de
apostolul Pavel este cu siguranþã
concludentã. Lista din Galateni
5:22 include: „bucuria, pacea, rãbdarea, bunãtatea, facerea de bine,
credincioºia, blândeþea ºi stãpânirea de sine.”
1 Petru 5 îi îndeamnã pe prezbiteri sã fie niºte pãstori sinceri ºi
grijulii ai turmei lui Dumnezeu –
modelaþi dupã modelul lui Isus.
Aceastã slujire nu trebuie fãcutã
ca pe o corvoadã sau o datorie
lipsitã de bucurie, ci cu dãruire.

Trebuie s-o facem pe deplin
conºtienþi cã dorim sã fim plãcuþi
lui Dumnezeu, din moment ce El
ne-a chemat. Nu existã loc pentru
lãcomie sau avariþie. Noi trebuie
sã slujim cu dãruire, nu sã stãpânim peste turma lui Dumnezeu.
El ne aduce aminte cã va veni o zi
a rãsplãtirii, la venirea lui Cristos.
Atât apostolul Pavel cât ºi
apostolul Iacov aseamãnã slujitorii lui Dumnezeu cu niºte „gospodari.” NIV traduce acest cuvânt cu
„un fermier harnic.” 2 Timotei 2:6
ne spune cã acest plugar muncitor
trebuie sã fie primul pãrtaº la
roade. În timp ce acest verset
vorbeºte despre niºte beneficii de

„Trebuie sã recunosc pastore Fine [Delicat], sunteþi foarte
atent cu vizitele la spital.”
8
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pe urma seceriºului, el sugereazã
ºi cã trebuie sã dea din aceeaºi
hranã turmei sale. În epistola lui
Iacov, fermierul este îndemnat sã
aibã rãbdare pânã la coacerea
seceriºului. Lecþiile pe care le
învãþãm din ambele pasaje
demonstreazã conduita pe care
trebuie sã o aibã un bun gospodar.
Pavel avea un antidot puternic
pentru lucrul cu persoanele
gâlcevitoare. Prea adesea slujitorii
sunt tentaþi sã rãspundã oamenilor cu aceeaºi monedã. Escaladarea acestei situaþii va distruge
lucrarea lui Dumnezeu. Pavel
prescrie un medicament bun,
preventiv, pentru cel care vrea sã
fie un pastor sãnãtos: „ªi robul
Domnului nu trebuie sã se certe;
ci sã fie blând cu toþi, în stare sã
înveþe pe toþi, plin de îngãduinþã
rãbdãtoare, sã îndrepte cu
blândeþe pe potrivnici, în nãdejdea cã Dumnezeu le va da pocãinþa, ca sã ajungã la cunoºtinþa
adevãrului; ºi, venindu-ºi în fire,
sã se desprindã din cursa diavolului, de care au fost prinºi ca sã-i
facã voia” (2 Timotei 2:24-26).
Pavel, scriind lui Tit, continuã
aceastã învãþãturã: „Cãci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu,
trebuie sã fie fãrã prihanã; nu
încãpãþânat, nici mânios, nici
dedat la vin, nici bãtãuº, nici
lacom de câºtig mârºav” (Tit 1:7).
Fiecare apostol a accentuat
nevoia de rãbdare în momentele
de suferinþã, lipsã ºi greutãþi.
Semnele exterioare ale ospitalitãþii, autocontrolului (autodisciplinei), smereniei ºi a predicãrii
unei doctrine sãnãtoase demonstreazã înaintea oamenilor care
primesc mesajul lui Dumnezeu ce
înseamnã adevãrata ucenicie.
Acestea fac Evanghelia realã în
faþa oamenilor.
Epistolele pastorale sunt pline
de îndemnuri bune pentru slujitorul lui Dumnezeu care vrea sã-ºi
demonstreze credincios ºi eficient
credinþa. Nu vom face ucenici dacã nu trãim noi mai întâi
Evanghelia. Pavel a înþeles acest
lucru când i-a scris lui Timotei:
„Tu, însã, ai urmãrit de aproape

învãþãtura mea, purtarea mea, hotãrârea mea, credinþa mea, îndelunga mea rãbdare, dragostea mea,
rãbdarea mea” (2 Timotei 3:10).
DINAMICA ETERNÃ
Dupã ce am integrat credinþa în
dezvoltarea noastrã, dupã ce am
demonstrat credinþa în faþa lumii,
lucrarea noastrã trebuie sã aibã
totodatã ºi o dinamicã eternã.
Cuvântul dinamicã este folosit
intenþionat. Credinþa noastrã nu
este una pasivã, închisã în inerþia
tradiþiei.
Aceastã dinamicã a fost la
lucru în cartea Faptele Apostolilor. Împãrãþia a crescut de la
120, la 3.000, apoi 5.000, pentru
ca mai târziu sã fie reprezentatã de
mulþimi de oameni – din capitala
iudaismului pânã în capitala
Imperiului roman ºi pânã în toatã
lumea cunoscutã în secolul I.
Acest lucru s-a fãcut fãrã sistemele
performante cu care suntem
obiºnuiþi astãzi. Slujitorii lui
Dumnezeu aveau o umblare intimã cu Dumnezeu, care s-a manifestat în exterior ºi a afectat destinul a milioane de oameni, chiar ºi
al celor care au intrat în împãrãþie
în secolele care au trecut.
Biserica a trecut printr-o perioadã cunoscutã ca Evul Mediu
Întunecat. În aceastã perioadã ea
a experimentat o spiritualitate
bolnavã. Sãnãtatea spiritualã a
început sã revinã în Biserica universalã în timpul Reformei, a
trezirilor dinamice ºi a miºcãrilor
de înnoire care au urmat. Aceastã
întoarcere a fãcut posibil ca milioane de oameni sã fie absorbiþi în
Împãrãþia lui Dumnezeu, în timp
ce Evanghelia fãcea înconjurul
pãmântului. Dacã vrem sã vedem
aceastã adunare rãscumpãrãtoare
de oameni crescând, este foarte
necesar ca biserica sã aibã aceastã
sãnãtate spiritualã vibrantã. Cheia împlinirii acestei misiuni sunt
slujitorii sãnãtoºi ai Evangheliei.
Când ne concentrãm asupra
calitãþii eterne a acestei dinamici,
ajungem la eficacitatea durabilã a
Evangheliei ºi a mesagerilor ei.
În Ioan 15, Isus le-a spus

NU EXISTÃ SCURTÃTURI PENTRU ASEMÃNAREA CU CRISTOS
Nu existã scurtãturi pentru a deveni asemenea lui Cristos. Pe când eram în New Jersey
în anii 1960, am înmormântat 27 de membri în vârstã ai bisericii. Ei erau sfinþii maturi,
rugativi, plini de compasiune ºi dedicaþi din bisericã. Asemenea multor pastori ce trec
printr-o astfel de situaþie, m-am plâns Domnului: „Ei au fost dintre cei mai buni membri ai bisericii. O sã-mi lipseascã atât de mult.” Apoi L-am întrebat: „Doamne, de ce sunt
atât de dificil de înlocuit?”
Pãrea sã-mi vorbeascã inimii spunându-mi, „Ia mult timp sã-i creºti.”
Noi trãim într-o vreme a lucrurilor instantanee. Suntem chemaþi sã fim sfinþi, dar acest
proces nu se întâmplã peste noapte. Generalului William Booth, fondator al Armatei
Salvãrii, îi sunt atribuite cuvintele: „Focului este de aºa naturã încât tot ce atinge sã
devinã asemenea lui însuºi.” Scriitorul cãrþii Evrei ne aminteºte cã „Dumnezeul nostru
este ca un foc!” Ca pastori, trebuie sã fim atinºi de focul prezenþei Sale ºi sã acceptãm
timpul necesar de a ajunge asemenea Lui.
Mai existã o metaforã foarte potrivitã. Nimeni nu trebuie sã spunã saramurii ce sã facã.
Ea va face ce-i stã în fire. În procesul de murare, castraveþii sunt introduºi în apã sãratã
ºi condimentatã. În timp, sarea îºi face efectul. Uimitor, castraveþii sunt muraþi. Cu toate
acestea, nimeni nu pune castraveþii în saramurã luni seara pentru a-i scoate marþi
dimineaþa. Procesul trebuie sã fie complet. La fel ºi noi trebuie sã petrecem timp în
prezenþa lui Dumnezeu. Nu existã scurtãturi în a deveni asemenea lui Cristos.
—Almon M. Bartholomew, Queensbury, New York

urmaºilor Sãi cã El i-a chemat sã
aducã roadã, iar aceastã roadã sã
rãmânã.
Într-o altã metaforã, în 1 Corinteni 3, Pavel i-a asemãnat pe
slujitorii lui Dumnezeu cu niºte
meºteri zidari. El ne-a spus ºi faptul cã noi trebuie sã „lucrãm
împreunã cu Dumnezeu.” Pavel a
accentuat importanþa construirii
unei structuri vrednice de temelia
ce a fost deja pusã – Isus Cristos.
Biserica trebuie construitã pentru
a dãinui veºnic.
Nu ne putem permite sã fim
superficiali în lucrul nostru. De
fapt, Pavel a spus cã totul va fi
încercat prin testul focului. Dacã
materialele cu care construim
sunt „lemn, fân ºi trestie,” ele vor
fi arse. Doar „aurul, argintul ºi
pietrele scumpe” vor rezista. Pastorii au nevoie de o viziune sãnãtoasã asupra consecinþelor eterne
ale muncii lor. Nu cred cã putem
exprima mai bine aceste lucruri
ca versurile cântãrii: „Cãci tu vei
trece de-aici lãsând toate / Dar, ce
lui Isus ai fãcut va sta.”
Cum poate aceastã dinamicã
conta pentru veºnicie? Isus ne-a
poruncit sã mergem în toatã
lumea ºi sã predicãm Evanghelia
la orice fãpturã. El ne-a învãþat
foarte clar sã facem ucenici din
toþi aceºti convertiþi. Apostolul

Pavel i-a spus lui Timotei: „Tu,
deci, copilul meu, întãreºte-te în
harul care este în Cristos Isus. ªi
ce-ai auzit de la mine, în faþa
multor martori, încredinþeazã la
oameni de încredere, care sã fie în
stare sã înveþe ºi pe alþii”
(2 Timotei 2:1, 2). Trebuie sã
existe o continuitate de la o generaþie la alta. Aceasta este natura
dinamicii eterne.
Marele Medic este gata sã vindece. Sã-L lãsãm sã ne analizeze
vieþile cu atenþie. În Ieremia 8:21,
22, profetul plângerii redã plângerea lui Dumnezeu: „Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului
meu, mã doare, m-apucã groaza. Nu este nici un leac alinãtor în
Galaad? Nu este nici un doctor
acolo? Pentru ce nu se face, deci,
vindecarea fiicei poporului meu?”
Dragi pastori, noi suntem doctori ai sufletului. Este important
sã avem o sãnãtate spiritualã
puternicã dacã vrem sã rãspundem chemãrii din Ieremia. Cheia
unei biserici sãnãtoase este un
pastor sãnãtos.
Almon M.
Bartholomew este fost
prezbiter executiv al
Assemblies of God ºi
locuieºte în Queensbury, New York.

RESURSE SPIRITUALE

• 9

Cum sã rãmâ
punct de vedere em

Profesiile sociale—care implicã a
slujirea pastoralã—sunt dintre ce
D E
R I C H A R D
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âi sãnãtos din
moþional în lucrare

atât biserica instituþionalã cât ºi
ele mai stresante profesii din lume.
D .
D O B B I N S
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Nimic nu e mai important pentru
sãnãtatea mentalã a bisericii decât
sãnãtatea mentalã a pastorului.
Bisericile sãnãtoase sunt conduse
de slujitori ai Domnului sãnãtoºi
din punct de vedere emoþional,
fizic ºi spiritual. Aºa cum o familie
nu e mai puternicã decât cãsnicia
pe care e clãditã, nici o bisericã nu
e mai sãnãtoasã decât liderul ei.
Acest articol aruncã o privire succintã asupra lucrurilor care îl fac pe
un pastor sãnãtos emoþional.

admiraþi de alþii, dar au mari dificultãþi în a se apropia de cineva.
Distanþa pe care o creeazã între ei
ºi alþii este consideratã adesea parte
a devotamentului lor pentru
Dumnezeu. Alþi slujitori încearcã
sã-ºi rezolve propriile lor nevroze,
sau stãri de vinovãþie prin comportamente religioase ritualice. Nici
una dintre aceste probleme nu este
prea dificilã pentru puterea de vindecare a lui Dumnezeu, dacã
suntem dispuºi sã ne vedem ºi sã

grup mic, pe când alþii strãlucesc
mai puternic la amvon, sau sunt
mai buni la administrare, organizare. Nici un pastor nu este la fel
de înzestrat în toate responsabilitãþile
atribuite
conducãtorului
unei biserici. El trebuie sã compenseze aceastã situaþie înconjurându-se cu oameni puternici în
dreptul punctelor sale slabe,
pentru a asigura astfel o conducere
competentã în toate domeniile
de slujire.

Cu toate cã lucrarea lui Dumnezeu ºi chemarea Sa nu sunt
niciodatã stresante, biserica instituþionalã poate stresa
un pastor pâna la moarte de: atac de cord,
infarct sau uneori chiar sinucidere.
PASTORII SÃNÃTOªI TREBUIE SÃ
FIE SÃNÃTOªI DIN PUNCT DE
VEDERE MENTAL
Profesiile sociale – care implicã atât
biserica instituþionalã cât ºi slujirea
pastoralã – sunt dintre cele mai
stresante profesii din lume. Stresul
poate fi definit ca rata de uzurã a
vieþii unei persoane; boala tipicã a
profesiilor sociale. Cu toate cã
lucrarea lui Dumnezeu ºi chemarea
Sa pentru viaþa ta nu sunt niciodatã
stresante, biserica instituþionalã
poate produce o stare de stres fatalã
pentru unii pastori: infarct, atac de
cord, sau uneori chiar sinucidere.
Pastorii sãnãtoºi care conduc
adunãri sãnãtoase nu mor datoritã
unor condiþii cauzate de stres.
SURSELE DE STRES PENTRU UN
SLUJITOR SUNT INTERNE,
EXTERNE ªI PROFESIONALE
Un studiu de referinþã al Fundaþiei
Menninger din 1970 a descoperit
trei surse comune de stres pentru
slujitorii protestanþi, care sunt adevãrate ºi astãzi:
• Slujitorul în sine. Propria personalitate a unui pastor îl poate
împiedica sã se relaþioneze cu sine
sau cu alþii. Unii slujitori sunt narcisiºti. Ei au nevoie sã fie apreciaþi,
12
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ne cunoaºtem pe noi înºine aºa
„cum ne vãd alþii”1 – în special
cum ne vede Dumnezeu – ºi sã
cãutãm ajutorul Sãu ca sã putem fi
asemenea Lui.
• Fiecare slujitor din acel studiu
a considerat cã are o cãsnicie
dureroasã ºi nefericitã. Divorþul
constituia rareori o soluþie, pentru
cã acesta, în cele mai multe cazuri,
ar fi pus capãt carierei acelui slujitor. Nici slujitorul, nici soþia acestuia nu erau dispuºi sã facã un pas
dramatic. Nu pot accentua suficient de mult cât de important este
sã-þi întreþii bine cãsnicia. Ea este o
investiþie inestimabilã pentru
sãnãtatea ta emoþionalã ºi pentru
sãnãtatea slujirii tale.
• Slujitorii au considerat cã cel
mai mare stres era indus de solicitãrile responsabilitãþilor pe care le
aveau faþã de adunare. Mare parte
din acest stres este cauzat de multiplele roluri pe care un pastor trebuie sã le joace: predicator, confesor, învãþãtor, administrator, ºi
pastor al adunãrii sale. Majoritatea
slujitorilor preferã unele roluri în
defavoarea altora, ºi cu toate acestea, ei trebuie sã exceleze în toate.
Unii sunt mai buni în situaþii interpersonale, de la om la om, sau de

EPUIZAREA – UN SEMN AL
STRESULUI EXCESIV
În flãcãri... sau mocnind?
Un semn al epuizãrii emoþionale
este pierderea nivelului obiºnuit de
energie ºi cea a unui sentiment idealist ºi de direcþie. Unii dintre cei
care trec printr-o stare de epuizare
au diferite probleme fizice, ca ulcerul, dureri frecvente de cap, dureri
de spate, rãceli frecvente sau
probleme sexuale. Acestea sunt
semnale de alarmã cu privire la o
stare de epuizare iminentã. Nici un
slujitor nu este scutit de stres, iar
efectul acestuia se va rãsfrânge ºi
asupra partenerului de viaþã, a copiilor ºi inevitabil asupra adunãrii.
Una dintre fazele timpurii, previzibile ale stãrii de epuizare este
entuziasmul excesiv – obiective
nerealiste cu planuri ce nu pot fi
realizate.
Stagnarea este ºi ea un simptom
al epuizãrii: slujirea pierde din
emoþii ºi devine o datorie zilnicã.
Frustrarea este sora geamãnã a
stagnãrii: pastorul începe sã se simtã incompetent. În aceastã stare
psihicã, el s-ar putea sã fie critic cu
alþii sau sã vorbeascã necuviincios
cu soþia, copiii sau alþi membri din
bisericã. Când se întâmplã acest

lucru, mare parte din energia sa
psihicã trebuie sã o foloseascã pentru a construi ziduri de apãrare.
Potenþialul de slujire al celor implicaþi este diminuat pânã nu se
rezolvã problemele de ambele
pãrþi. O parte trebuie sã caute
iertarea, cealaltã trebuie sã o ofere.
Apatia este frecventã în stãrile
de epuizare: ignorarea ºi evitarea
îndatoririlor în slujire. De la
rãspunsul la apeluri, la pregãtirea
predicilor, nimic nu îþi mai poate
capta atenþia. Pur ºi simplu nu-þi
mai pasã de poºtã, mesaje telefonice sau de serviciul de închinare de
duminica dimineaþa.
Ultimul pas este intervenþia:
acþiunea decisivã pentru întreruperea ciclului, în orice moment.

DOUÃ CARACTERISTICI
IMPORTANTE ALE EPUIZÃRII
Mai întâi de toate, epuizarea este
foarte contagioasã. Colegii tãi ºi
adunarea pot contracta niºte simptome ale epuizãrii – obiectivele
nerealiste pot duce la epuizare.
Dacã tu eºti frustrat, stagnezi sau
eºti apatic în viaþa ºi slujirea ta, vei
constata în scurt timp cã te afli în
fruntea unei biserici frustrate, stagnante ºi apatice.
În al doilea rând, fazele epuizãrii nu sunt nici liniare, nici inevitabile. Cineva poate parcurge aceleaºi
douã, trei faze de mai multe ori la
fiecare loc de muncã – ca ºi cum ar
intra printr-o uºã rotativã din nou
ºi din nou – fãrã a experimenta procesul pânã la capãt.
Epuizarea: Începutul sfârºitului sau
sfârºitul începutului?
Epuizarea poate fi o boalã terminalã pentru slujirea unei persoane:
începutul sfârºitului. Ea ar putea fi
însã momentul naºterii acelei
lucrãri la care Dumnezeu l-a chemat pe slujitor: sfârºitul unui fals
început ºi începutul „odihnei
pentru suflet” sub jugul care este
„bun” ºi sub povara care este
„uºoarã” (Matei 11:29-30).
Winston Churchill a spus cã
unul dintre punctele de cotiturã
ale celui de-al II-lea Rãzboi Mondial nu a fost „începutul sfârºitului,
ci poate cã sfârºitul începutului.”2

Hotãrãºte-te sã pui capãt semnelor
de început ale epuizãrii înainte ca
ea sã te consume împreunã cu slujirea ta. Iatã câteva modalitãþi de a
ieºi din starea de epuizare pentru
ca Dumnezeu ºi Împãrãþia Sa sã fie
glorificatã ºi sã se extindã prin slujirea unui pastor sãnãtos emoþional ºi a unei biserici sãnãtoase:
• Entuziasmul trebuie temperat
de realism. Încurajeazã oameni
de încredere sã examineze realitatea când situaþia o impune. În
timpul tãu devoþional, cere-I lui
Dumnezeu sã te ajute sã fii realist
cu privire la ce poþi ºi la ce ar trebui sã faci.
• Stagnarea este tratatã cel mai
bine prin tulburarea apelor. Educaþia ºi activitatea mentalã –
formalã sau informalã – soluþioneazã adesea situaþia ºi oferã noi
modalitãþi creative de abordare a
responsabilitãþilor slujbei.
• Frustrarea produce energie.
Învaþã sã recunoºti frustrarea din
viaþa ºi slujirea ta ºi hotãrãºte sã
canalizezi energia degajatã de
aceasta pentru a produce niºte
schimbãri pozitive ºi necesare.
• Apatia poate fi transformatã
în implicare. Cere-I lui Dumnezeu
ºi unui prieten de încredere sã
te ajute sã-þi redescoperi dragostea
de a îndrepta oamenii spre
Dumnezeu.
Bãrbaþilor le este adesea greu sã
recunoascã faptul cã au nevoie de
ajutor. De la a cere niºte informaþii,

pânã la a admite cã au o problemã
de familie, sunt confruntaþi cu
nevoia lor de alþii, însã preferã sã
creadã cã sunt autosuficienþi.
Aceasta este o problemã ºi mai
mare pentru pãstori. Ei se izoleazã
de alþi slujitori – chiar de oamenii
care i-ar înþelege cel mai bine –
pentru cã sunt în competiþie cu ei.
Sã nu îþi fie fricã sã cauþi unul sau
doi slujitori cu care sã dezvolþi o
prietenie cu scopul sprijinului reciproc. Am auzit un pastor spunând
cã adesea cãlãtorea o orã pânã în
oraºul învecinat pentru a se spovedi unui preot romano-catolic, tocmai pentru a avea acest gen de
conversaþie cu un alt slujitor. N-ar
trebui sã ne fie atât de fricã unii de
alþii. Avem nevoie de sprijinul
moral, profesional ºi spiritual pe
care-l putem oferi unii altora.

CONTROLEAZÃ STRESUL ÎNAINTE
DE A AJUNGE ÎN FAZA DE
EPUIZARE
Pãstreazã echilibrul
Un anumit nivel de tensiune e
necesar în viaþã. Nivelul optim de
stres – eustresul – ne ajutã sã
atingem nivele înalte de performanþã. Eustresul este definit din
perspectivã medicalã drept: „Un
echilibru între egoism ºi altruism,
prin care un anumit individ îºi
dezvoltã motivaþia ºi energia de a
se îngriji de alþii.”3 Trebuie sã
învãþãm sã þinem echilibrul între
închinare, slujbã, joacã, dragoste ºi

<Domni=oara Sobba, v[ rog s[ anula\i toate ]nt`lnirile mele pentru tot restul anului.>
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grija de noi înºine ºi de nevoile
familiei. Stresul unui stil de viaþã
de genul doar-muncã-fãrã-joacã nu
numai cã duce la apatie, dar ºi la
faliment spiritual, fizic ºi emoþional – la epuizare.
Aruncã-þi îngrijorãrile asupra
Domnului.
Unul dintre cele mai eficiente
instrumente de management al

jorãrile în mâinile capabile ale
Domnului. Învaþã-þi adunarea sã
abordeze Scriptura în acest fel. Fãrã
a viola încrederea cuiva, dã exemple despre modul în care alþii ºi-au
aruncat
îngrijorãrile
asupra
Domnului. Explicã modul în care
ºi tu a trebuit sã arunci în mâinile
Domnului niºte situaþii imposibile
ºi cum ai cãpãtat în cele din urmã
pace.

foloseºti pentru a nu fi afectat sau
rãnit de mânia rezultatã adesea din
lucrarea pastoralã. Existã patru paºi
pe care-i poþi folosi în rugãciunea
pentru durerea emoþionalã:
1. Când te rogi, concentreazã-te
mental asupra evenimentului sau a
relaþiei care produce durerea.
Spune-I lui Dumnezeu sincer ce
gândeºti. El deja ºtie, dar ai nevoie
de vindecarea ce vine în urma

Unul dintre cele mai eficiente instrumente de management al
stresului pe care îl poþi dezvolta este „aruncarea grijilor tale
[a motivelor tale de stres ºi neliniºte] asupra Lui [Dumnezeu];
pentru cã El se îngrijeºte de tine"
(1 Petru 5:7, traducere proprie).
stresului pe care îl poþi folosi e:
„aruncaþi-vã toate îngrijorãrile
[cauzele de stres, anxietãþile]
asupra Lui [Dumnezeu], pentru cã
El Însuºi se îngrijeºte de voi”
(1 Petru 5:7, traducere proprie). Cu
mai mulþi ani în urmã, Dumnezeu
m-a ajutat sã gãsesc un mod prin
care sã-mi arunc îngrijorãrile
asupra Lui ºi care mi-a luat o mare
parte din stresul imens cauzat de
lucrarea de slujire.
În primul rând, întreabã-te dacã
poþi face ceva cu privire la situaþia
ta. Dacã poþi, atunci roagã-te pentru paºii pe care trebuie sã-i faci ºi
acþioneazã.
Dacã nu poþi face nimic în
momentul de faþã, dar crezi cã în
viitor vei putea acþiona în vreun
fel, noteazã-þi în agendã data când
vei putea face acel lucru. Între
timp, roagã-te pentru acea cauzã.
Dacã nu poþi face nimic, nici în
momentul de faþã, nici în viitor,
gândeºte-te cine ar putea sã o facã.
Contacteazã acea persoanã.
Dacã nu poþi face nimic cu
privire la problema ta ºi nu gãseºti
pe nimeni care sã te ajute, atunci
las-o la picioarele Domnului în
rugãciune ºi treci la chestiuni în
privinþa cãrora poþi face ceva.
În acest fel îþi arunci îngri-
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Învaþã sã te rogi sub presiunea „loviturilor ºi sãgeþilor”4 aþintite asupra
ta.
Cuvântul lui Dumnezeu, rugãciunea ºi meditaþia sunt armele tale pe
care Dumnezeu þi le-a dat sã le

destãinuirii gândurilor tale lãuntrice în prezenþa Celui în care poþi
avea încredere, a Celui ce te
iubeºte.
2. Când te rogi, concentreazã-te
emoþional asupra evenimentului

PERIOADELE DE VÂRF ALE STRESULUI ÎN SLUJIRE
Momentele cele mai stresante pentru familia unui slujitor sunt: primii cinci ani dupã
ordinare, între 8 ºi 12 ani de la ordinare ºi dupã 20 de ani de la ordinare. Ce face ca
aceste perioade sã fie atât de stresante?
Primii cinci ani de la ordinarea slujitorilor au loc pe când aceºtia au vârsta între douãzeci ºi treizeci de ani. În aceastã perioadã slujitorii îºi însuºesc abilitãþile necesare chemãrii
lor ºi trec prin perioada de adaptare din propria cãsnicie. Ambele experienþe pot produce un anumit nivel de stres. Nevoile maritale de intimitate ºi dorinþa de succes în
lucrare intrã adesea în conflict.
Între 8 ºi 12 ani de la ordinare, cuplul de slujitori ajunge sã se confrunte cu stresul care
vine din calitatea lor de pãrinþi. A gãsi timp pentru copii în agitaþia activitãþilor bisericeºti
poate fi o realã provocare. Pastorul trebuie sã hotãrascã în ce mãsurã toate aceste
activitãþi sunt absolut necesare. De obicei, aceasta este o chestiune foarte subiectivã de
discernãmânt pastoral. Pastorul înþelept va alege în favoarea cãsniciei ºi copiilor sãi.
Dacã soþia slujitorului este activ implicatã în viaþa bisericii, nevoile fizice ale copiilor
s-ar putea sã-i cearã sã renunþe la activitãþile bisericeºti pânã ce aceºtia cresc. Mulþi soþi
sunt insensibili faþã de aceastã nevoie ºi o considerã mai degrabã o lipsã de angajament
în lucrare. Aceastã atitudine o face pe soþia slujitorului sã se simtã abandonatã în rolul ei
de pãrinte ºi ofensatã de soþul ei.
Dupã douãzeci de ani de la ordinare, cuplul de slujitori se confruntã cu problemele
vârstei de mijloc. Nu existã nici un mister cu privire la motivul pentru care acest lucru
este menþionat printre cei mai stresanþi ani din viaþa de slujire. Pe lângã problemele
obiºnuite ale vârstei a doua, tendinþa bisericilor de a arãta o preferinþã faþã de pastorii
mai tineri care au ceva experienþã începe sã limiteze oportunitãþile viitoare ale cuplului
de slujitori.
A rãmâne sãnãtos emoþional în lucrare e o realã provocare. Pentru a privi cu succes
slujirea trebuie ca pastorii sã caute sã rãmânã sãnãtoºi din punct de vedere spiritual,
emoþional ºi fizic.
—Richard D. Dobbins, Akron, Ohio

CUM SÃ RÃMÂI SÃNÃTOS EMOÞIONAL
Nici unul dintre cei care L-au urmat pe Isus nu au avut vreo cãdere nervoasã ºi nici unul
dintre cei care au fãcut voia lui Dumnezeu n-au sfârºit-o în bucãþi. Cu toate acestea,
slujitorii se pot distruge emoþional ºi îºi pot nãrui cãsnicia lucrând pentru biserica
instituþionalã.
Iatã câteva lucruri pe care le poþi face pentru a rãmâne sãnãtos emoþional în lucrare:
1. PRACTICÃ „ARUNCAREA TUTUROR ÎNGRIJORÃRILOR VOASTRE ASUPRA LUI,
PENTRU CÃ EL SE ÎNGRIJEªTE DE VOI“ (1 Petru 5:7)
La urma urmei, Isus a spus: „aceasta este biserica Mea“ (Matei 16:18). Repetã-þi
„biserica Mea“ ºi „poporul Meu.“ Multe lucruri care se întâmplã într-o bisericã sunt dincolo de controlul tãu, însã nu ºi de al Sãu. De aceea El ne poate reasigura: „Cãci jugul
Meu este bun ºi sarcina Mea este uºoarã“ (Matei 11:30).
2. FII CONªTIENT DE DIFERENÞA DINTRE EVENIMENTELE DIN VIAÞA TA ªI
MODUL ÎN CARE LE INTERPRETEZI.
O simplã incursiune într-o salã de judecatã te va convinge cã existã mai multe moduri
de a privi realitatea. Avocaþii sunt instruiþi sã-i ajute pe oameni sã vadã aceleaºi fapte
într-o altã luminã. Procurorul le interpreteazã pentru a-l face pe acuzat sã parã vinovat.
Apãrarea le interpreteazã pentru a proteja nevinovãþia clientului lor.
Tu trãieºti cu interpretarea pe care o dai evenimentelor din viaþa ta ºi nu cu evenimentele. Cautã sã le interpretezi în moduri diferite ºi observã sentimentele pe care
fiecare interpretare le provoacã. Fã-þi un obicei din a interpreta cât mai pozitiv evenimentele zilnice din viaþa ta.
3. DISCIPLINEAZÃ-ÞI GÂNDURILE.
Pavel ne oferã un filtru practic care sã ne ajute sã facem acest lucru: „Încolo, fraþii mei,
tot ce este adevãrat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat,
tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptã bunã, ºi orice
laudã, aceea sã vã însufleþeascã" (Filipeni 4:8).
—Richard D. Dobbins, Akron, Ohio

sau a relaþiei dureroase, lasã ca sentimentele produce de acea ranã sã

seama de durerea persoanei care tea rãnit ºi sã gãseºti astfel atât

lungul acestui proces, dar rezultatul final meritã efortul. Când noua
semnificaþie a unei suferinþe vechi
este confortabilã mental ºi spiritual, vei ºti cã ai ajuns la capãtul procesului. Acum poþi acþiona ºi
reacþiona în mod corect, fiind mai
productiv în viaþa ta personalã.
Tãria emoþionalã care vine
dintr-o relaþie strânsã cu Domnul
te va ajuta sã treci peste faptul cã
nu toþi membri adunãrii tale vor fi
de acord cu tot ce faci. Nici pe Isus
nu L-au plãcut toþi. Unii s-au simþit
ameninþaþi de adevãrurile pe care
El le învãþa, în timp ce alþii le-au
considerat lipsite de importanþã.
Unii L-au batjocorit ºi necãjit public. El ºtia ce avea sã se întâmple
încã dinainte de a veni pe pãmânt,
dar relaþia Sa strânsã cu Tatãl L-a
ajutat atunci când alþii L-au dezamãgit. Isus mai ºtia, ºi le-a adus
aminte ºi altora, cã trebuia sã facã
ceea ce Tatãl Îi dãduse de fãcut
(Luca 2:49). El a rãmas concentrat
asupra relaþiei Sale cu Tatãl ºi
asupra treburilor împãrãþiei Sale.
Cele de sus rãmân însã niºte sfaturi bune pentru slujitorii lui
Dumnezeu. Concentreazã-te mai
întâi asupra relaþiei tale cu

Tãria emoþionalã care vine dintr-o relaþie strânsã cu
Domnul te va ajuta sã treci peste faptul cã nu toþi membri
adunãrii tale vor fi de acord cu tot ce faci.
iasã la suprafaþã ºi sã fie exprimate.
S-ar putea sã te trezeºti plângând
atunci când îþi exprimi aceste sentimente profunde, aºa cã ar fi bine
sã-þi gãseºti un timp în care poþi fi
singur. Continuã pânã þi se ia
povara ºi eºti uºurat emoþional.
3. Mediteazã în prezenþa lui
Dumnezeu cãutând o nouã interpretare a evenimentului sau a situaþiei, interpretare care sã-þi producã
mai puþinã suferinþã. Duhul Sfânt
îþi va aduce în minte pasajele
Biblice potrivite. Cuvintele unui
prieten de încredere pot sã-þi vorbeascã în dreptul nevoii tale. Îþi pot
veni în minte cuvintele unei cântãri îndrãgite. S-ar putea sã-þi dai

alinare, cât ºi compasiune de la
Dumnezeu pentru cel ce te-a rãnit.
Verificã orice opþiune în lumina
lucrurilor pe care le cunoºti din
Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea
ce este dupã voia lui Dumnezeu va
aduce în timp sãnãtate ºi bunãstare
vieþii ºi bisericii tale.
4. Înlocuieºte interpretarea ta
veche a evenimentului cu cea
nouã, mai puþin dureroasã, la care
ai ajuns prin rugãciune. Consemneazã într-un jurnal evenimentul
ºi data pentru a-þi aduce aminte.
Laudã-L pe Dumnezeu pentru
noile cunoºtinþe pe care þi le-a dat.
S-ar putea sã fie nevoie sã repeþi
aceºti paºi de mai multe ori de-a

Dumnezeu, cu tine însuþi, cu partenerul de viaþã, cu copiii ºi cu familia ºi doar apoi asupra îndatoririlor
slujbei la care te-a chemat
Dumnezeu. Aceastã ordine a prioritãþilor te va ajuta sã pãstrezi
echilibrul necesar pentru a rãmâne
pastorul sãnãtos spiritual ºi liber de
stres al unei adunãri sãnãtoase.
Vegheazã asupra gândurilor tale
Mii de bãrbaþi ai lui Dumnezeu au
fost prinºi în capcana pornografiei,
în special a celei prin Internet.
Aceasta este cea mai frecventã
ispitã cu care se confruntã credincioºii în noul mileniu. Ea a luat
proporþii cutremurãtoare. Sã nu
crezi niciodatã cã, fiind un slujitor,
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eºti scutit de gândurile, ideile,
îndemnurile ºi fanteziile pe care
Satan le aduce în mintea fiecãrui
credincios. Fii foarte atent la modurile în care alegi sã te distrezi.
Filtreazã-þi gândurile prin filtrul
propus de Pavel: „Încolo, fraþii
mei, tot ce este adevãrat, tot ce este
vrednic de cinste, tot ce este drept,
tot ce este curat, tot ce este vrednic
de iubit, tot ce este vrednic de
primit, orice faptã bunã, ºi orice
laudã, aceea sã vã însufleþeascã”
(Filipeni 4:8).

Pãstreazã legãtura ta zilnicã cu
Dumnezeu prin timpul tãu personal de rugãciune, de citire a Bibliei
pe lângã timpul pe care-l petreci studiind Cuvântul lui Dumnezeu ºi rugându-te pentru slujba ta. Vegheazã
asupra sãnãtãþii tale mentale,
asupra efectelor devastatoare ale
stresului, ale vinovãþiei nesoluþionate, ale problemelor personale
sau interpersonale dificile, ducând
o viaþã echilibratã. Învaþã cum sã
te rogi pentru momentele dificile
ale vieþii ºi cum sã-þi arunci îngri-

de dragoste pentru tine: „Cãci
jugul Meu este bun ºi sarcina Mea
este uºoarã” (Matei 11:30). El ne dã
o „minte sãnãtoasã” (2 Timotei
1:7) ºi se roagã pentru noi (Luca
22:32). El nu ne trimite în lucrare
neechipaþi. Mai degrabã, El ne
promite sã rãspundã nevoilor
noastre mentale ºi de altã naturã.
Când suntem într-o relaþie corectã
cu El, cu noi înºine, cu soþia, cu
copiii ºi cu lucrarea spiritualã,
atunci suntem în cea mai bunã
situaþie de a avea o lucrare de slu-

Cuvântul lui Dumnezeu, rugãciunea ºi meditaþia sunt armele
pe care þi le-a dat Domnul ca sã lupþi împotriva epuizãrii ºi
amãrãciunii rezultate din rãnile ºi mânia pe care le
experimentezi adesea ca slujitor.
Prin acest filtru trec doar acele
gânduri, idei, îndemnuri ºi fantezii
pe care Dumnezeu le aduce în
mintea ta prin Duhul Sfânt. Ele
sunt creative, productive, benefice
pentru viaþã ºi lucrare, uºoare ºi nu
împovãrãtoare, uºor de suportat ºi
nu provocatoare de suferinþã ºi
dureri de inimã.

jorãrile asupra Domnului, cu ajutorul lui Dumnezeu. Fãcând aºa te
echipezi pentru a deveni un pastor
sãnãtos ºi plin de bucurie, a cãrui
viaþã ºi slujire îi vor determina pe
alþii sã dezvolte biserici sãnãtoase
pentru slava lui Dumnezeu.
În cele din urmã, þine minte cã
Domnul are niºte promisiuni pline

SOLUÞII PENTRU SUPRAVIEÞUIRE EMOÞIONALÃ
Pãstreazã-þi bunãstarea spiritualã. Rugãciunea zilnicã, studiul biblic ºi pãrtãºia
creºtinã regulatã ne ajutã sã creºtem spiritual ºi sã ne menþinem temelia.
Învaþã sã te bazezi ºi pe alþii. Cu toþii avem nevoie de ajutorul altora pentru a ne
menþine sãnãtoºi emoþional. Acest lucru se poate întâmpla prin grupuri de sprijin,
pãrtãºie cu alte familii de slujitori ºi prin împãrþirea responsabilitãþilor. (Dacã vom sluji
altora ºi ei vor dori sã ne slujeascã.)
Acceptã-þi limitãrile personale. Oamenii care se dedicã lucrãrii de slujire sunt
adesea foarte sensibili faþã de alþii ºi/sau cu dorinþe de realizare. Învaþã sã recunoºti
semnele oboselii ºi sã-þi dezvolþi un ritm sãnãtos. Recunoaºte-þi capacitãþile ºi
stabileºte-þi limitele.
Aºteaptã-te la schimbãri ºi învaþã sã le faci faþã. Puþine lucruri în viaþã rãmân la
fel. Ne schimbãm mereu poziþia, statutul financiar ºi prietenii. Cultivã acele lucruri
care sunt stabile în viaþa ta, cum ar fi timpul devoþional de somn, exerciþiile fizice,
distracþia, vacanþa, familia, mesele etc.
Petrece-þi timpul liber în mod semnificativ. Oamenii de succes se bucurã de
slujbã ºi petrec ceva timp în mod plãcut. Cu toþii ºtim ce activitãþi ne împrospãteazã
emoþional, fizic ºi spiritual. Asigurã-te cã petreci suficient timp liber implicat în acele
activitãþi.
Evalueazã. La intervale regulate, fã-þi timp sã îþi evaluezi obiectivele spirituale ºi practice, precum ºi prioritãþile. Pentru a face acest lucru, du-te, de la o zi
la trei zile, undeva singur sau uneori cu alþi lideri din lucrarea ta.
—Wayde I. Goodall, pastor principal, First Assembly of God,
Winston-Salem, North Carolina
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jire sãnãtoasã – adicã de a creºte o
bisericã sãnãtoasã pentru gloria Sa.
Richard D.
Dobbins, Ph.D.,
este psiholog,
fondator ºi
director al clinicii
EMERGE
Ministries, din
Akron, Ohion.
NOTE FINALE
1. Robert Burns (1759-1796), poet
scoþian. Fragment din versurile
finale ale poeziei „Unui pãduche:
La vederea unuia pe boneta unei
doamne, la bisericã” (1786).
Poemul lui Burns este despre
pãduchii de pe boneta unei femei
ºi din pãrul ei; de fapt ea nu este
conºtientã de prezenþa lor ºi nici
de faptul cã de fiecare datã când îºi
întorcea capul spre cineva, ei zburau asupra celor din jur. „O de
ne-ar da puterea, darul de a ne
vedea aºa cum ne vede el! . . .”
2. Discurs cu ocazia Zilei Primarului
Lord Luncheon, Londra, 10
noiembrie, 1942.
3. Kenneth N. Anderson, ed., Mosby’s
Medical, Nursing, and Allied Health
Dictionary, ediþia a cinea. (St. Louis:
Harcourt, 1988), pag. 595.
4. Hamlet, 3.1.57

Trãind în Prezenþa lui Dumnezeu: O Teologie a Formãrii Spirituale
Limbajul lui Pavel despre prezenþa ºi lucrarea lui Dumnezeu în viaþa
creºtinã este asemãnãtor cu al lui
Isus. ªi el a vorbit despre lucrarea de
regenerare a lui Dumnezeu numind-o „spãlarea naºterii din nou
(palingenesia) ºi prin înnoirea
(anakainosis) fãcutã de Duhul Sfânt”
(Tit 3:5). Petru a scris despre aceasta
în epistola sa ºi a descris-o la fel:
„ne-a nãscut din nou (anagennao)
prin învierea lui Isus Hristos din
morþi, la o nãdejde vie” (1 Petru 1:3).
Pavel a schimbat metafora în corespondenþa sa cu corintenii, dar a
vorbit despre aceeaºi realitate când
i-a descris pe credincioºi ca pe o
„nouã creaþie” (kaine ktisis) (2 Corinteni 5:17). Ca oameni noi, regeneraþi, Duhul, care ne dã o naºtere
spiritualã, este rezident în noi.

(Matei 3:16, Marcu 1:10; Luca 3:22;
Ioan 1:32-34; Fapte 10:38).
Verbul chrio, „a unge,” este
aproape întotdeauna folosit cu
referire la Isus (Luca 4.18; Fapte
10:38; Evrei 1:9). Scriitorii Noului
Testament nu folosesc termenul în
alt context decât cel al (ordinãrii)
apostolilor sau a altor lucrãtori pentru slujire, aºa cum ar fi de aºteptat
datoritã precedentului din Vechiul
Testament. Mai degrabã, ideea
ungerii trece de la cea a câtorva aleºi
la cea a unei ungeri pentru fiecare
credincios. Pavel a folosit verbul
chrio doar o singurã datã cu acest
sens precis: „ªi Cel ce ne întãreºte
împreunã cu voi, în Hristos, ºi care
ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a ºi
pecetluit, ºi ne-a pus în inimã arvuna
Duhului” (2 Corinteni 1:21, 22). Ast-

Inspiraþi de dorinþa lor dupã prezenþa lui Dumnezeu,
putem cerceta Scripturile pentru a vedea care pot fi
aºteptãrile legitime în ce priveºte prezenþa Sa în viaþa ºi
lucrarea noastrã din secolul 21.

O PREZENÞÃ CE DÃ UNGERE
Creºtinii folosesc adesea cuvântul
uns pentru a descrie o persoanã care
pare sã fi beneficiat de o atingere
specialã din partea lui Dumnezeu
asupra vieþii sale, atingere care a
împuternicit-o sã predice ºi sã înveþe
sau chiar sã se roage pentru alþii
într-un mod care aduce sentimentul
prezenþei ºi activitãþii lui Dumnezeu
de partea lor. În concordanþã cu
precedentul vechi testamentar,
ungerea poate desemna trimiterea ºi
echiparea unei persoane de cãtre
Dumnezeu pentru o lucrare specialã.
Astfel, Isus ªi-a anunþat vecinii din
Nazaret cã „Duhul Domnului este
peste Mine, pentru cã M-a uns (verbul chrio) sã vestesc sãracilor
Evanghelia” (Luca 4:18). Aºa cum
Samuel l-a uns pe David ºi Duhul
Sfânt a venit peste el cu putere
(1 Samuel 16:13), tot aºa ºi Isus a fost
uns de Duhul Sfânt pentru a-ªi
începe lucrarea de predicare ºi
demonstrare a puterii lui Dumnezeu

fel fiecare credincios primeºte
ungerea. Ioan a folosit ºi el
„ungerea” pentru a descrie lucrarea
Duhului în viaþa credinciosului, dar
a accentuat prezenþa continuã a
Duhului Sfânt pentru a aduce adevãr
ºi siguranþã. „Dar voi aþi primit
ungerea (substantivul chrisma) din
partea Celui Sfânt, ºi ºtiþi orice lucru
(adevãrul)” (1 Ioan 2:20). Dupã aceea
a adãugat, „ungerea (chrisma) pe care
aþi primit-o de la El, rãmâne în voi,
... ungerea Lui vã învaþã despre toate
lucrurile” (2:27). Noul Testament ne
aduce aminte cã toþi credincioºii,
inclusiv cei chemaþi la o poziþie de
conducere, au primit de la
Dumnezeu o ungere asociatã cu
venirea ºi continuitatea prezenþei
Duhului Sfânt.
O PREZENÞÃ LÃUNTRICÃ
În credinþa creºtinã opereazã un principiu al întrupãrii. Ioan a spus despre
Isus: „Cuvântul S-a fãcut trup ºi a
locuit (skenoo) printre noi” (Ioan

1:14). Cuvântul ales de Ioan sub
cãlãuzirea Duhului înseamnã „a locui
într-un cort.” Dumnezeu a ales sã
locuiascã pentru o vreme într-un
trup uman normal, printre alte fiinþe
umane, cu toate cã erau cãzute.
Acum cã este plecat în trup de la
înãlþarea Sa, Isus este prezent în viaþa
individului în persoana Duhului
Sfânt – care la fel de bine poate fi
numit „Duhul lui Dumnezeu” (Matei
3:16), „Duhul lui Cristos” (Romani
8:9) sau Duhul lui Isus Cristos (Filipeni1:19) – ºi care locuieºte continuu
în poporul sãu care a devenit cortul
Sãu fizic. Din punct de vedere teologic, trebuie sã ne reamintim cã acolo
unde se gãseºte unul dintre membrii
Dumnezeului Triunic, sunt prezenþi
ºi ceilalþi. Personalitãþile lor sunt distincte, dar nu separabile ca în sensul
uman de persoane separate.
Pavel a exprimat realitatea
prezenþei lãuntrice a lui Dumnezeu
folosind limbajul cotidian al locuirii
într-o casã. El a scris romanilor:
„Duhul... locuieºte (oikeo) în voi”
(Romani 8:11). Accentuând chiar
mai mult aceastã idee, Pavel le-a spus
corintenilor: „voi sunteþi templul
(naos) lui Dumnezeu ºi Duhul lui
Dumnezeu locuieºte (oikeo) în voi”
(1 Corinteni 3:16; 6:19). Pavel ar fi
putut alege cuvântul hieron care
vorbeºte despre întreg templu cu
toate curþile ºi anexele sale. Cu toate
acestea el a ales cuvântul naos, care
denotã templul în sine, Locul sfânt ºi
Locul preasfânt, unde locuia ºekina,
norul de slavã al prezenþei lui
Dumnezeu. El exprimã cu tãrie
realitatea cã prezenþa lui Dumnezeu
locuieºte în mod continuu în credincioºi, atât ca indivizi, cât ºi ca grup.
O PREZENÞÃ CARE CONFIRMÃ
O tradiþie teologicã care îl concepe
pe Dumnezeu în termeni mai mult
raþionali decât devoþionali adesea
pierde din vedere sau devalorizeazã
un adevãr biblic fundamental. Când
credincioºii se încred în Cristos ºi Îl
primesc în vieþile lor, El le comunicã
în mod convingãtor cã ceea ce este
descris în Scripturã trebuie sã se
întâmple cu ei. Prezenþa Sa nu este o
realitate diafanã, care nu poate
fi simþitã într-un mod semnificativ.
Aºa cum o descrie Pavel adresându-se
romanilor, „aþi primit un duh de
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înfiere, care ne face sã strigãm: „Ava!
adicã: Tatã!” Însuºi Duhul adevereºte
împreunã cu duhul nostru cã suntem
copii ai lui Dumnezeu” (Romani
8:15, 16). ªtim cã suntem creºtini nu
doar datoritã conformãrii unei
tradiþii istorice. O ºtim ºi datoritã
unui motiv personal ºi sigur, datoritã
prezenþei foarte reale a lui Cristos
prin Duhul Sfânt în sanctuarul interior al vieþilor noastre.
Scriptura se referã la aceastã
realitate ºi altfel. Astfel, Pavel, scriind
epistolele cãtre Corinteni ºi Efeseni a
vorbit despre modul în care
Dumnezeu ºi / sau Cristos ne-a uns ºi
ne-a pecetluit cu Duhul Sãu cel
Sfânt, care a fost pus în inimile noastre ca un „depozit” (arrhabon,
„jurãmânt” sau „garanþie”), „garantând ce va veni” sau garantându-ne
moºtenirea” („Corinteni 1:21, 22;
Efeseni 1:13, 14). Pavel a folosit în
mod deliberat cuvântul arrhabon în
ambele texte. În timp ce cu siguranþã
descrie o realitate divinã adevãratã
deasupra ºi dincolo de toate emoþiile
umane pe care aceastã acþiune le
poate genera, aceasta este o prezenþã
realã a Duhului care confirmã cu
putere credinþa creºtinului.
O PREZENÞÃ SFINÞITOARE
Duhul are un rol important ºi în
sfinþirea credinciosului. În cuvintele
adresate de Pavel corintenilor dezbinaþi ºi libertini se spune: „Dar aþi fost
spãlaþi, aþi fost sfinþiþi, aþi fost
socotiþi neprihãniþi, în Numele
Domnului Isus Cristos, ºi prin Duhul
Dumnezeului nostru” (1 Corinteni
6:11). Lucrarea Duhului de sfinþire
apare prea des în Noul Testament
pentru a fi trecutã cu vederea. De
exemplu, neamurile trebuie sã fie „o
jertfã bine primitã, sfinþitã (hagiazo)
de Duhul Sfânt” (Romani 15:16).
Celor din Tesalonic, apostolul le-a
scris: „Dumnezeu v-a ales pentru
mântuire, în sfinþirea Duhului”
(2 Tesaloniceni 2:13). Petru le-a adus
aminte destinatarilor sãi cã ei au fost
aleºi „dupã ºtiinþa mai dinainte a lui
Dumnezeu Tatãl, prin sfinþirea
(hagiasmos) lucratã de Duhul“
(1 Petru 1:2).
Cu toate cã unii s-ar putea sã fie
tentaþi sã întunece aceste pasaje
interpretându-le ca un act juridic,
obiectiv al lui Dumnezeu prin care
EL ne declarã sfinþiþi – Dumnezeu ne
vede aºa în Cristos – acestea afirmã
clar cã Duhul Sfânt a lucrat ºi
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lucreazã pentru a produce în noi o
separare semnificativã de pãcat ºi o
dedicare pentru Dumnezeu. Duhul
are un rol bine definit în convingerea umanitãþii de pãcat (Ioan 16:8)
ºi în conducerea poporului lui
Dumnezeu spre Adevãr (Ioan 16:13;
1 Ioan 2:20). El este Cel care ne dã
acel sentiment interior de împãcare
cu Dumnezeu ºi care vine ca rezultat
al mãrturisirii ºi iertãrii.
O PREZENÞÃ ENERGIZANTÃ
Un accent major pus de Isus în
învãþãtura Sa adresatã ucenicilor este
nevoia de putere pentru slujire. Isus
a reiterat promisiunile Evangheliei în
ce priveºte botezul în Duhului Sfânt,
asigurându-i cã momentul umplerii
era aproape: „Cãci Ioan a botezat cu
apã, dar voi, nu dupã multe zile, veþi
fi botezaþi cu Duhul Sfânt” (Fapte
1:5; vezi Matei 3.11; Marcu 1:8; Luca
3:16). Totodatã, Isus a asociat
botezul în Duhul cu puterea
(dunamis) necesarã pentru a fi „martori în Ierusalim, în toatã Iudea, în
Samaria, ºi pânã la marginile pãmântului” (Fapte 1:8). Evenimentele
dramatice din ziua de Rusalii au
împlinit acele promisiuni, când
Dumnezeu Duhul Sfânt a venit peste
templul format din poporul Sãu aflat
în aºteptare, fiind atestat de acea teofanie: sunetul unui vânt puternic ºi
apariþia limbilor de foc (Fapte 2:1-3).
Cei 120 „au început sã vorbeascã în
alte limbi, dupã cum le da (apophthengomai) Duhul sã vorbeascã”
(Fapte 2:4). Verbul tradus prin „le
da” denotã o inspiraþie profeticã ºi
indicã prezenþa interioarã a Duhului
care-i îndemna sã vorbeascã.
Aceeaºi putere l-a îndemnat pe
Petru sã predice (cuvântul apophthengomai este folosit ºi în 2:14 unde este
tradus „a zis”) ºi sã explice oamenilor
cã lucrurile pe care le vedeau ºi
auzeau sunt împlinirea promisiunii
lui Ioel cu privire la o revãrsare escatologicã a Duhului lui Dumnezeu
care îi va face pe fiii Sãi ºi pe fiicele
Sale sã proroceascã. Luca a înþeles cã
aceastã vorbire în alte limbi ºi mãrturisire a lui Cristos, alãturi de alte
activitãþi, sunt expresii ale aceleiaºi
promisiuni profetice. Puterea ºi
prezenþa indispensabilã a lui
Dumnezeu, pe care ei nu-L puteau
sluji, a venit peste poporul Sãu.
Din Scripturã reiese clar cã puterea despre care vorbea Isus nu este o
forþã impersonalã. Mai degrabã, ea

vine din Dumnezeu care Însuºi este
prezent în spiritul uman prin Duhul
Sfânt. Latura personalã a prezenþei
divine este vãzutã ºi în promisiunile
lui Isus din Evanghelia dupã Ioan,
când a spus cã va trimite „un alt
mângâietor (parakletos), care sã
rãmânã cu voi [cu ucenicii] în veac;
ºi anume, Duhul adevãrului ...rãmâne cu voi, ºi va fi în voi” (Ioan
14:16, 17). Timpul viitor „va fi în
voi” este fãrã îndoialã o anticipare a
Rusaliilor. Pavel a fost înzestrat pentru lucrare „prin lucrarea puterii Lui”
(Efeseni 3:7) ºi s-a rugat ca toþi
cititorii sãi sã cunoascã „care este
faþã de noi, credincioºii, nemãrginita
mãrime a puterii Sale” (Efeseni 1:19).
O PREZENÞÃ CARISMATICÃ
În ciuda mulþimii de referinþe biblice
cu privire la puterea ºi activitatea lui
Dumnezeu, potenþialul prezenþei
Duhului Sfânt este neglijat în multe
cercuri. Dumnezeu doreºte sã lucreze
prin Duhului Sãu cu oameni responsabili. Relevant în acest caz este
Ghedeon, un personaj ºovãitor, cam
greu de considerat erou vechi testamentar. Relatarea biblicã spune:
„Ghedeon a fost îmbrãcat cu Duhul
Domnului” (Judecãtori 6:34). Doar
atunci a câºtigat Ghedeon acele
victorii remarcabile asupra asupritorilor lui Israel. Verbul folosit aici este
labash ºi înseamnã „a îmbrãca” sau
„a fi îmbrãcat.” Acest verb sugereazã
cã Duhul Domnului s-a îmbrãcat cu
Ghedeon. Când puterea Duhului
Sfânt lucreazã în mijlocul poporului
Sãu, existã o putere ce curge din
prezenþa personalã a Celui Atotputernic în ei.
În Noul Testament, cu toate cã
Duhul Sfânt poate sã lucreze în mod
suveran fãrã nici o intervenþia umanã, puterea Duhului este de obicei
transmisã prin bisericã, prin intermediul darurilor Duhului. Dupã
Rusalii, credincioºii s-au trezit într-o
bisericã, proaspãt echipaþi cu o
paletã largã de daruri spirituale care
i-a împuternicit atât pe cei doisprezece cât ºi pe alþii pentru a-L
mãrturisi pe Cristos însoþiþi de
lucruri extraordinare. Ei au condus
cu înþelepciune (Fapte 6:1-6), au
þinut predici inspirate ºi pline de
putere, au þinut apologii publice
(Fapte 4:8; 6.10), au fãcut vindecãri
miraculoase (Fapte 8:7; 14:8-10), au
transmis prorocii adevãrate despre
viitor (Fapte 20:23; 21:4, 10, 11) ºi au

fãcut multe semne ºi minuni (Fapte
2:43; 5:12-16; 6:8; 8:6, 13; 19:11, 12).
Lucrarea bisericii poate fi consideratã
carismaticã din moment ce se bazeazã pe charismata, darurile Duhului.
Pavel oferã un motiv pentru
lucrarea carismaticã a Duhului
dându-ne în epistolele sale câteva
liste cu daruri spirituale (Romani
12:6-8; 1 Corinteni 12:8-11; Efeseni
4:11; cf. 1 Petru 4.10, 11). Aceste liste
nu au rolul de a fi complete. De
exemplu, muzica ºi meºteºugul nu
sunt incluse. Printre darurile spirituale, Pavel enumerã ºi darurile
„miraculoase” care prin natura lor
sunt
spontane
ºi
ocazionale
(1 Corinteni 12:8-11). El include în
aceste liste ºi darurile mai
„obiºnuite” care sunt permanent ºi
constante ca: învãþarea, slujirea,
faptele de milostenie, administrarea
ºi aºa mai departe (Romani 12:6-8).
Pavel a afirmat clar cã Duhul Sfânt
dã unul sau mai multe daruri în mod
suveran fiecãrui credincios (Romani
12:6; 1 Corinteni 12:7; Efeseni 4:7; 1
Petru 4.10, 11) – atât clerici cât ºi
laici – pentru lucrarea de slujire.
Duhul dã atât darurile (1 Corinteni
12:7) cât ºi puterea necesarã în
folosirea lor (1 Corinteni 12:6).
Acolo unde prezenþa Duhului este
apreciatã, El va ilumina ºi va activa
darurile Sale spirituale.
O PREZENÞÃ RODNICÃ
Prezenþa lui Dumnezeu în credincios
are de a face totodatã ºi cu rodnicia
acestuia. Folosind imaginile obiºnuite ale viilor prin care El ºi ucenicii
Sãi treceau frecvent, Isus a spus:
„Cine rãmâne în Mine, ºi în cine
rãmân Eu, aduce multã roadã” (Ioan
15:5). Fãrã îndoialã cã El se gândea
atât la rodnicia unui caracter matur
ºi evlavios, dar ºi la rodnicia mãrturisirii lor. Contextul imediat pune
un mare accent asupra ascultãrii
poruncilor Sale ºi asupra iubirii lui
Dumnezeu ºi a aproapelui. Nu e de
mirare cã Pavel asociazã dezvoltarea
caracterului cu înþelepciunea ºi
puterea interioarã a Duhului. „Roada
Duhului, dimpotrivã, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
rãbdare, bunãtatea, facerea de bine,
credincioºia, blândeþea, înfrânarea
poftelor. Împotriva acestor lucruri
nu este lege” (Galateni 5:22, 23).
În epistola cãtre Efeseni, existã
un imperativ adresat credincioºilor:
„Fiþi plini de Duh!” având ca rezul-

tate uimitoare lauda ºi închinarea,
cât ºi un mod de viaþã caracterizat de
mulþumire ºi supunere (Efeseni 5:1821) care trebuie sã se rãsfrângã
asupra societãþii (Efeseni 5:22 pânã
la 6:9). Un pasaj paralel din Coloseni
spune cam aceleaºi lucruri, dar afirmã cã e vorba de „Cuvântul lui
Cristos” care locuieºte în noi din belºug pentru a ne învãþa ºi îndemna
unii pe alþii la laudã ºi închinare
plinã duhovniceascã. Pentru ca
Duhul lui Dumnezeu sã ne umple
este important rolul pe care îl are
Cuvântul lui Dumnezeu care ne
conduce mereu spre o închinare
adevãratã, spre o slujire mai iubitoare ºi spre o ascultare tot mai mare
de voia lui Dumnezeu în toate
relaþiile noastre.
Isus, în comparaþia cu via ºi
mlãdiþele, a afirmat clar cã inclusiv
mlãdiþele roditoare care sunt în
strânsã legãturã cu via trebuie sã fie
curãþate „ca sã aducã ºi mai multã
roadã” (Ioan 15:2). Rodnicia ºi sfinþirea merg mânã în mânã. Ele sunt
douã faþete ale aceleiaºi monede.
Duhul lui Dumnezeu ca agent al
Marelui Grãdinar al bisericii încearcã
întotdeauna sã aplice Cuvântul lui
Dumnezeu ºi sã îndepãrteze toate
ramurile uscate de gânduri, atitudini
ºi fapte pãcãtoase pentru ca viaþa
divinã sã poatã produce ºi mai
multã roadã.
O PREZENÞÃ REVELATOARE
Prezenþa lui Dumnezeu în persoana
Duhului Sfânt implicã autodescoperire. Dumnezeul Triunic se reveleazã mai întâi pe Sine. Creatorul
doreºte sã fie cunoscut de creaþia Sa
ºi doreºte sã-ªi facã cunoscute cãile
pentru ca acestea sã fie urmate. Cu
acest scop s-a rugat Pavel pentru cititorii epistolei sale cãtre Efeseni ca „sã
puteþi pricepe împreunã cu toþi
sfinþii, care este lãrgimea, lungimea,
adâncimea ºi înãlþimea; ºi sã cunoaºteþi dragostea lui Hristos, care întrece
orice cunoºtinþã, ca sã ajungeþi
plini de toatã plinãtatea lui
Dumnezeu” (Efeseni 3:18, 19). El
s-a rugat totodatã ca Dumnezeu
„sã vã umple [pe coloseni] de
cunoºtinþa voii Lui, în orice fel de
înþelepciune ºi pricepere duhovniceascã” (Coloseni 1:9).
Înþelepciunea ºi cunoaºterea sunt
parte integrantã a ceea ce descoperã
Dumnezeu copiilor Sãi, iar acest limbaj este adesea întâlnit în Noul

Testament. „ªi mã rog ca Dumnezeul
Domnului nostru Isus Hristos, Tatãl
slavei, sã vã dea un duh de înþelepciune ºi de descoperire, în cunoaºterea Lui,” a scris Pavel (Efeseni
1:17). Este important faptul cã Pavel
a fãcut referire în acest pasaj la toate
cele trei persoane ale dumnezeirii,
toate fiind directe în ce priveºte
dorinþa de a cunoaºte ºi de a fi
cunoscute de cãtre om.
Cei umpluþi de Duhul lui Dumnezeu pot primi în mod supranatural
cunoºtinþe tainice care îi cãlãuzeºte
pe creºtini în umblarea lor personalã
sau împreunã cu poporul lui Dumnezeu. Se pare cã Petru a cunoscut în
mod supranatural cã Anania ºi Safira
minþiserã pe Duhul Sfânt când au
adus darul lor la bise-ricã. Cu siguranþã cã n-ar fi avut cum altfel sã
prezicã moartea lor care a urmat
(5:1-11)) Un înger al
Domnului
i-a vorbit lui Filip îndreptându-l spre
famenul etiopian (8:26). Domnul a
vorbit lui Anania din Damasc într-o
viziune despre nou convertitul Saul
din Tars ºi i-a spus sã se roage pentru
vindecarea sa (9:10-19). La fel, Petru,
dupã ce a primit acea viziune tulburãtoare, a fost trimis de Duhul la
casa lui Corneliu (10:1-23). Exemplele biblice de acest fel ar putea continua.
Oamenii plini de Duhul Sfânt au
avut parte ºi de o inspiraþie specialã
pentru întâlnirile lor de închinare.
Un lucru obiºnuit între corinteni era
ceea ce Pavel a numit în trei ocazii o
„descoperire” (1 Corinteni 14:6, 26,
30), pe care evident Duhul Sfânt o
comunicase direct unor persoane
pentru zidirea bisericii. Este important sã scoatem în evidenþã faptul cã
aceste revelaþii nu aveau statutul de
Scripturi, ci trebuiau mai degrabã
verificate cu Scriptura (1 Corinteni
14:29, 37). Înþelegem cã ele erau
revelaþii subordonate, dar cu toate
acestea erau niºte comunicãri autentice din parte Duhului pentru
adunarea localã de oameni ai lui
Dumnezeu, pentru cãlãuzirea ºi edificarea lor imediatã. De exemplu,
Pavel relateazã cã a mers la Ierusalim
ca sã discute problema spinoasã a
relaþiei dintre evrei ºi neamuri ca
rãspuns la o „revelaþie” (apokalupsis)” (Galateni 2:2). Duhul a fost
prezent în mod activ de-a lungul
naraþiunii din Fapte, dând cunoºtinþã, înþelepciune ºi cãlãuzire
[Continuare în pag. 27]
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STUDIU

PE

CUVÂNT

ªi El a dat pe unii
pastori...
DE
Este surprinzãtor cã termenul „pastor” (în greacã poimen) apare doar
o datã în Noul Testament cu
referire la un lider spiritual uman
(Efeseni 4.11). Cu toate acestea,
astãzi este folosit în mod obiºnuit
pentru un individ ºi în mod special
pentru liderul spiritual al unei congregaþii. Sugerez câteva motive
pentru care cuvântul nu apare
frecvent în Noul Testament. Acest
articol se va ocupa de majoritatea
dintre ele.
1. Cuvântul poimen înseamnã
„pastor.” Din moment ce pastorii
erau atât de obiºnuiþi în lumea biblicã ºi în Scripturi, cititorii din
primul secol nu aveau nici o problemã în a face tranziþia de la o
metaforã la aplicaþia spiritualã a
cuvântului.
2. Însuºi Dumnezeu în Vechiul
Testament ºi Isus în Noul
Testament sunt portretizaþi ca pastori spirituali. Implicit, cam tot ce
se spune despre ei ca pastori cons-

ANTHONY

D.

spune cu privire la unul dintre ei
poate fi aplicat ºi celorlalþi termeni. Noul Testament are multe
de spus despre ultimii doi dintre
aceºtia.
CONTEXTUL VECHI TESTAMENTAR
Începând cu Abel (Genesa 4.2),
pãstorii sunt un personaj des
întâlnit în Vechiul Testament. Nu
e de mirare cã adesea Vechiul
Testament Îl descrie pe Dumnezeu
ca Pãstorul poporului Sãu,1 iar pe
popor ca turma Sa.2 În relaþia cu
turma Sa, Dumnezeu este Cel care
oferã adãpost, apã, hranã, cãlãuzire, grijã, supraveghere, El scapã ºi
strânge turma, o protejeazã, aduce
înapoi oile rãtãcite ºi poartã la
pieptul Sãu mieluºeii. Imaginea
generalã ce reiese de aici e cã
poporului lui Dumnezeu este complet dependent de El în ce priveºte
existenþa ºi bunãstarea sa.
Dintre pãstorii proeminenþi din
Vechiul Testament care au devenit

O îndatorire principalã a pastorului este sã
hrãneascã turma, învãþând ºi explicând
Cuvântul lui Dumnezeu.

tituie un model pentru pastorul
nou testamentar.
3. Cu toatã cã termenul pastor
apare doar o singurã datã, mai
multe pasaje din Noul Testament
folosesc cuvinte ºi gânduri care
vorbesc în mod specific despre calitãþile ºi lucrarea acestui conducãtor
spiritual.
4. Cercetãtorii Noului Testament sunt de acord cã termenii
pastor, supraveghetor/episcop (episkopos), ºi bãtrân/prezbiter (presbyteros)
sunt practic sinonime ºi pot fi
folosiþi interschimbabil. Ce se
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conducãtori ai poporului lui
Dumnezeu, ca Moise (Exod 2:153:1) ºi Amos (Amos 7:15), cel mai
important este David (Psalmul
78:70-72). Mesia ce avea sã vinã ºi
care este prezentat ca un pãstor,
avea sã fie un descendent al lui
David (Ezechiel 34:23; 37:22, 24).
ISUS PÃSTORUL
În vremea Noului Testament pãstorii nu aveau un statut social de
invidiat. Din acest motiv, e surprinzãtor cã naºterea lui Isus a fost
anunþatã de înger unor umili pãs-

PALMA
tori (Luca 2:8-11). Aºa cum trebuia,
Isus, Pãstorul davidic promis, S-a
nãscut în Betleem, cetatea lui
David. Aproape de neobservat în
relatarea naºterii este portretul lui
Isus ca Pãstor. Matei, citând din
Mica 5:2 Îl numeºte pe Isus Cel
„care va fi Pãstorul [poimaino,
forma verbalã a lui poimen]
poporului Meu Israel” (Matei 2:6).3
Era normal ca termenul „pastori”
din vremea biblicã sã prezinte un
conducãtor ca ºi pãstor, astfel
termenul avea uneori un sens
dublu.
Acest sens dublu se aplicã
întoarcerii lui Isus. Verbul poimano
apare de trei ori în cartea Apocalipsei cu referire la Isus. Paradoxal,
Mielul „va fi Pãstorul lor [literalmente, «îi va pãstori»], îi va duce la
izvoarele apelor vieþii” (7:17). „El
are sã cârmuiascã [literalmente «sã
pãstoreascã»] toate neamurile cu
un toiag din fier” (12:5; 19:15).4
Evangheliile Îl prezintã pe Isus
ca Pãstorul desãvârºit care are milã
de oile fãrã pãstor (Matei 9:36),
cautã oile pierdute (Luca15:4),
cheamã oi care nu sunt din staulul
Sãu (Ioan 10:16), recunoaºte ºi Îºi
cheamã oile pe nume (versetul 3),
le conduce (versetul 3), ºi Îºi dã
viaþa pentru ele (versetele 11, 15,
17). În legãturã cu ultima afirmaþie, El poate fi numit Pãstorul
bãtut (Matei 26:31; comparã cu
Zaharia 13:7). Prezentându-Se ca
Pãstorul cel bun (Ioan 10:11, 14),
se pare cã Isus se pune în contrast
cu pãstorii nevrednici ai lui Israel
descriºi în Ezechiel (34:1-10).
Isus mai este numit ºi Marele
(megas) Pãstor al oilor (Evreu 13:20)
ºi singurul Pãstor (Ioan 10:16; comparã cu Ezechiel 34:23; 37:24).
Petru Îl numeºte pe Isus Pãstorul
cel mare [archipoimen – 1 Petru 5:4).
Aceste denumiri sugereazã cã Isus
trebuie sã fie exemplul tuturor
pãstorilor (adicã ai pastorilor spirituali) care vor urma.

O combinaþie neobiºnuitã de
termeni Îl numeºte pe Isus „Pãstorul ºi Episcopul [episkopos]”
sufletelor noastre (1 Petru 2:25).
Expresia ar putea fi tradusã
Pãstorul Pãzitor. Episkopos este
adesea tradus cu episcop sau supraveghetor. El poate cuprinde ºi
ideea de supraveghere ºi protecþie.
Aceastã pereche de termeni are o
semnificaþie specialã când e aplicatã conducerii bisericii, din
moment ce atât Pavel cât ºi Petru
accentueazã aceste douã aspecte
ale lucrãrii.
PAVEL ªI PASTORII
Între darurile spirituale pe care
Cristosul înãlþat le-a dat bisericii,
Pavel vorbeºte despre „pastori ºi
învãþãtori [tous poimenas kai
didaskalous]” (Efeseni 4:11). Cercetãtori competenþi se întreabã dacã
Pavel vorbeºte despre douã chemãri
distincte sau dacã vrea sã spunã
ceva de genul „învãþãtori-pastori”.
O îndatorire principalã a pastorului
este sã hrãneascã turma, învãþând
ºi
explicând
Cuvântul
lui
Dumnezeu. De aceea o calitate distinctã a unui prezbiter este aceea cã
el e „în stare sã înveþe pe alþii
[didaktikos]” (1 Timotei 3:2;
2 Timotei 2:24). Cuvântul mai este
tradus sau interpretat cu „un învãþãtor priceput,” „un învãþãtor îndemânatic,” „competent pentru a
învãþa” ºi „apt de a învãþa pe alþii.”

depinde de bunãstarea pãstorului.
PETRU ªI PASTORII
Discuþia lui Isus cu Petru consemnatã în Ioan 21:15-17 meritã un
studiu mai amplu, dar ne vom
limita la elementele care au o legã-

Ceea ce Dumnezeu cere de la conducãtorii
bisericii a demonstrat El Însuºi
de-a lungul Scripturii.

turã directã cu acest subiect. Isus
i-a poruncit lui Petru atât sã
hrãneascã (bosko – versetele 15,
17), cât ºi sã pãstoreascã (poimaino
– versetul 16) turma. Se pare cã Isus
a mers de la o funcþie specificã a
pastorului spiritual (hrãnirea) la o
funcþie mai generalã de îngrijire de
nevoile turmei. Obiectivele acestei
griji sunt numite atât mieii
Domnului (arnia – versetul 15), cât
ºi oile Sale (probata – versetele 16,
17). Nu cred cã Isus a vrut sã-i
spunã lui Petru sau sã ne spunã
nouã sã identificãm niºte diferenþe
mai profunde între mieluºeii ºi oile
Sale. Aceastã alternanþã are mai
degrabã motive literare, stilistice.5
Cu siguranþã cã Petru s-a gândit la
acest incident când i-a îndemnat

Dragostea pastorilor pentru Domnul se va
exprima prin grija credincioasã arãtatã
faþã de turma Lui.

Când Pavel s-a adresat bãrbaþilor din Efes la Milet, el a pus
laolaltã cele trei concepte interschimbabile de pastor, prezbiter ºi
supraveghetor. În Fapte 20:17
bãrbaþii sunt numiþi prezbiteri.
Pavel le spune cã Duhul Sfânt i-a
fãcut supraveghetori ai turmei pe
care trebuie sã o pãstoreascã (versetul 28). Observãm cã Pavel îi
îndeamnã aici sã „ia seama la toatã
turma.” Afirmaþia deplinã este:
„Luaþi seama, deci, la voi înºivã ºi
la toatã turma.” Bunãstarea turmei

evlavioºi care sunt oameni ce „se
îngrijesc [poimaino] de ei înºiºi”
(versetele 12, 13) ºi peste care va
veni judecata divinã. Petru, pe de
altã parte, aratã spre Marele Pãstor
care va rãsplãti pastorii credincioºi
(1 Petru 5:4).

pe „prezbiterii dintre voi” sã „pãstoreascã turma lui Dumnezeu,” ºi
când i-a chemat sã o facã de bunã
voie, cu dãruire, nu pentru vreun
câºtig mârºav sau „stãpânind”
peste ea (1 Petru 5:1-3). Unele dintre cele mai bune manuscrise
includ în versetul 2 ºi participiul
episkopountes, o formã a verbului
episkopos, tradus ca „exercitarea
supravegherii” (revizuit în NASB)
sau „slujind ca supraveghetori”
(NKJV, NIV). În contrast, Iuda
vorbeºte despre conducãtori ne-

AFIRMAÞII CONCLUSIVE
Cei care slujesc ca pastori ar face
bine sã-ºi aducã aminte cã oile
sunt turma lui Dumnezeu (Fapte
20:28) ºi cã Isus S-a referit la
aceastã turmã ca „oile Mele” ºi
„mieluºeii Mei” (Ioan 21:15-17).
Dragostea
pãstorilor
pentru
Domnul se va exprima prin grija
credincioasã arãtatã faþã de turma
Domnului.
Ceea ce Dumnezeu cere de la
conducãtorii bisericii, a demonstrat El Însuºi de-a lungul
Scripturii. Ce exemple mai nobile
au pastorii de urmat decât acelea
ale marilor pãstori din Vechiul ºi
Noul Testament?
Anthony D. Palma, Th.D., un vechi
învãþãtor Assemblies of God,
locuieºte în Springlfield, Missouri.
NOTE FINALE
1. Genesa 48:15; 49:24; Psalmul
23:1; 80:1; Ezechiel 34:11, 12.
2. Psalmul 28:9; 74:1; 77:20; 78:52,
53; 79:13; 95:7; 100:3; Ezechiel
34:31; Mica 7:14; Zaharia 10:3.
3. Citatele biblice sunt din versiunea
New American Standard Bible,
dacã nu se fac alte precizãri.
4. Acest ultim concept se aplicã
totodatã ºi celor ce vor birui
(Apocalipsa 2:26, 27).
5. Acest lucru poate fi adevãrat ºi cu
privire la folosirea celor douã
verbe pentru „a hrãni” ºi „a pãstori,” ºi este probabil adevãrat ºi
despre cele douã sinonime pentru cuvântul „a iubi” din acest
context – agapeo ºi phileo.
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ezolvarea conflictelor din biseric[ în mod creativ
PARTEA III: Cum sã atingi claritate în comunicare

n partea a 3-a vom aborda modalitatea de a comunica clar în cadrul
întâlnirilor.
Dragostea se exprimã adesea pe
sine într-o confruntare onestã. Diferenþele de opinie nu înseamnã
neapãrat lipsa dragostei.
Amintiþi-vã, cele ºase interpretãri
ale oricãrei comunicãri verbale sunt:
1. Ce a vrut vorbitorul sã spunã.
2. Ce a spus vorbitorul de fapt.
3. Ce a crezut vorbitorul cã a spus.
4. Ce trebuia sã audã ascultãtorul.
5. Ce a auzit de fapt ascultãtorul.
6. Ce a crezut ascultãtorul cã a
auzit.
Pastori dragi, ar trebui sã vã strãduiþi sã creaþi o comunicare clarã în
cadrul întâlnirilor voastre. Transferarea gândurilor ºi a sentimentelor de la
o persoanã la alta este o provocare
complexã ºi dificilã, indiferent de circumstanþe. Cu cât sunt mai profunde
sentimentele pãrþilor implicate, cu
atât e mai dificilã comunicarea. Dar
nu e imposibilã.

maþiile la persoana întâi tind sã fie
informative: „Cred cã ar trebui sã
începem la...,“ sau „Cred cã ar fi bine
pentru bisericã sã....“ Afirmaþiile la
persoana a doua tind sã învinovãþeascã: „Mã supãraþi întotdeauna,“
sau „Întotdeauna decideþi cum vreþi
voi.“ Dacã trebuie sã-þi exprimi
supãrarea, atunci asumã-þi acea supãrare ºi exprim-o cam aºa: „Când vorbim despre acest subiect, am tendinþa
sã mã supãr....“ Vezi cât de diferit ºi
mai puþin acuzator sunã?
A afirma ce simþi sau crezi cã trebuie fãcut se va dovedi mai eficient
decât sã te plângi cu privire la ce
lipseºte din sugestia altcuiva.
• Încearcã sã încurajezi când
oamenii sunt gata sã-ºi exprime gândurile. Afirmaþii de genul: „Sunt
bucuros cã te simþi suficient de sigur
pentru a-þi exprima sentimentele,“
„Mulþumesc pentru cã-þi împãrtãºeºti
cu noi ideile ºi sentimentele“ sau
„Este un membru valoros pentru
acest comitet,“ vor încuraja mai multã

PRINCIPII PENTRU COMUNICAREA
SUB TENSIUNE
Iatã câteva principii pentru comunicarea sub tensiune pe care s-ar putea
sã doriþi sã le împãrtãºiþi conducerii
bisericii ºi pe care sã le folosiþi la întâlnirile viitoare. Bineînþeles cã fiecare
întâlnire de bisericã sau de comitet
/departament ar trebui sã înceapã cu
rugãciune pentru o minte deschisã ºi
pentru cãlãuzirea Duhului Sfânt în
gãsirea celei mai bune decizii cu
privire la toate problemele aduse în
discuþie.
• În discuþiile voastre, încercaþi sã
folosiþi mai mult afirmaþii la persoana
întâi decât la persoana a doua. Afir-

Chiar dacã nu sunteþi întotdeauna de
acord cu ideile altor membri, ar trebui
totuºi sã vã acceptaþi unii pe alþii ca
membri valoroºi ai comunitãþii locale a
trupului lui Cristos.

Î
DE RICHARD D.
DOBBINS
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deschidere ºi un dialog mai sincer calitãþi care sunt extrem de necesare
în bisericã.
• Urmãreºte metacomunicarea.
Metacomunicarea este un mesaj despre mesajul transmis. De exemplu,
dacã ajung într-o situaþie problematicã ºi zic: „Pe când mã rugam asearã
Domnul mi-a vorbit despre acest
lucru.“ Eu tocmai îþi transmit un
mesaj despre mesajul pe care sunt

gata sã þi-l spun. Ceea ce îþi
spun de fapt este: „Nu pune la
îndoialã lucrul acesta, Domnul
mi-a vorbit.“ Ceea ce se pare
este cã Domnul nu vorbeºte
niciodatã cu nimeni altcineva.
Dacã toþi transmit acelaºi tip
de mesaj despre mesajul lor
înainte de a þi-l transmite, atunci este evident cã cineva este
eronat. Prin urmare, urmãreºte
mesajele transmise despre
mesaj.
• Evitã cuvintele provocatoare
care nu sunt necesare. În loc sã
spui cuiva „N-ai dreptate în
privinþa asta,“ învaþã sã spui
Nu spuneþi lucruri al cãror
rol primordial este acela
de a vã exprima mânia ºi care
rãnesc alte persoane.

„Lucru acesta poate fi privit ºi
altfel.“ A-i putea spune chiar
„Am fost atent la discuþia noastrã ºi e sigur cã m-a ajutat sã
vãd lucrurile puþin diferit“ sau
„În timp ce am ascultat, am
realizat cã un alt mod de a privi
lucruri s-ar putea sã...“
ABC-UL BUNEI COMUNICÃRI
Daþi-mi voie sã vã împãrtãºesc o
formulã simplã pentru o bunã
comunicare atunci când e vorba de întâlniri dificile, puternic
încãrcate emoþional.
A - Acceptare reciprocã. Chiar
dacã nu sunteþi întotdeauna de
acord cu ideile altor membri, ar
trebui totuºi sã vã acceptaþi unii
pe alþii ca membri valoroºi ai
comunitãþii locale a trupului lui
Cristos.
B - Bun ascultãtor. Bunii
ascultãtori dau dovadã cã ascultã cu atenþie ce se spune. Ei
se opresc din ceea ce fac; ei nu
mâzgãlesc sau rãsfoiesc cores-

pondenþa în timp ce altcineva
vorbeºte. Ei dau atenþie ºi aratã
cã ascultã prin expresiile lor
faciale ºi rãspunzând aprobator
folosind cuvinte sau dând din
cap.
C - Cuvinte atent alese.
Cuvintele minuþios alese ºi bine
exprimate pot oferi cãlãuzire ºi
vindecare. Dar dacã folosim în
mod necugetat niºte cuvinte
neglijent alese atunci putem
rãni extraordinar de mult.
Iatã câteva sugestii care sã vã
ajute în alegerea atentã a cuvintelor.
1. Lasã cealaltã persoanã sã
termine ce are de spus înainte
de a încerca sã dai un rãspuns.
Nu întrerupe.
2. Reafirmã ceea ce crezi cã a
spus cealaltã persoanã înainte
de a încerca sã rãspunzi. Îþi
câºtigi dreptul de a rãspunde
demonstrând mai întâi cã ai
înþeles bine ce s-a spus. Ai putea spune: „Dacã am înþeles
bine, vrei sã spui cã...“ Acest
lucru oferã vorbitorului ºansa de
a clarifica orice neînþelegeri.
3. Înaintea întâlnirii:
a. Analizeazã care sunt pãrerile tale despre problemele
dificile pe care le veþi discuta.
b. Editeazã-le pentru a fi cât
mai corecte ºi cât mai clare.
c. Repetã în minte modul în
care le vei prezenta grupului.
PATRU REGULI PENTRU O
„LUPTÃ DREAPTÃ“
Când e evident cã existã diferenþe mari de opinie, iar drumul
spre rezolvarea lor va fi unul
lung ºi anevoios, aminteºte-þi
aceste patru reguli pentru o
„luptã dreaptã.“ Cel mai adesea
împãrtãºesc aceste idei cu acele
cuplurile care au probleme de
comunicare. Totuºi, ele pot fi cu

siguranþã aplicabile ºi în cazul
întâlnirilor dificile de comitet.
1. Rãmâneþi la subiect. Nu
sãpaþi în gunoiul lunii trecute.
2. Nu „luptaþi“ murdar. Nu
spuneþi lucruri al cãror rol primordial este acela de a vã
exprima mânia ºi care rãnesc
alte persoane. Aceasta vã face
slujbaºi mai dificilã ºi vor lãsa
amintiri foarte greu de ºters.
3. Învãþaþi sã negociaþi. Faceþi
din departament, program,
adunare ºi trupul lui Cristos
adevãraþii câºtigãtori. Puneþi
nevoile lor înaintea nevoii voastre de a câºtiga. Asta nu înseamnã ca totdeauna sã mergi
pe ideea 50/50. Uneori va trebui sã mergi pe 60/40, 80/20
sau chiar 90/10. Bineînþeles cã
nu se poate atinge întotdeauna
o soluþie prin compromis, dar fii
gata sã îl foloseºti când ºi unde
funcþioneazã.
4. Pãstraþi buna dispoziþie.
Învãþaþi sã priviþi neînþelegerile
în lumina acelei mici expresii
din evanghelii: „s-a întâmplat
cã.“ Aduceþi-vã aminte cã majoritatea divergenþelor „se vor
întâmpla.“
Urmând aceste principii,
învãþaþi oamenii din departamentele ºi comitetul bisericii
voastre sã se exprime în aºa fel
încât sã facã loc diferenþelor de
opinie, fãrã sã le fie fricã cã îl
vor supãra pe Dumnezeu.
Partea a patra se va ocupa de
modalitatea de a lua o decizie
satisfãcãtoare.

Richard D. Dobbind, Ph.D.,
este psiholog, fondator ºi
director al EMERGE Ministries
din Akron, Ohio.
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ISTORIA ESTE
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John Wyclif1– Luceafãrul
de dimineaþã al
Reformei
DE

WILLIAM

P.

FARLEY

Când un renumit istoric a fost
întrebat care este cel mai influent creºtin din secolul 20, el a
rãspuns: „E nevoie sã treacã 200
de ani de acum înainte pentru
a putea rãspunde la aceastã
întrebare.” Rareori recunoaºtem mãreþia unor fãuritori de
istorie în timpul vieþii lor.
Cu acestea în minte, Barbara
Tuchman a scris despre John
Wyclif (1330-1384): „Vãzut
prin telescopul istorie, el a fost
cel mai reprezentativ englez din
vremea sa.”2 Tuchman a spus
aceste lucruri datoritã influenþei imense pe care o are
Wyclif asupra generaþiilor ce au
urmat, influenþã pe care
nimeni nu a întrezãrit-o în timpul vieþii sale. Dupã pãrerea lui
Tcuhman, el a fost primul om
„modern.”
INFLUENÞA SA
Influenþa lui Wyclif asupra
secolului al 14-lea s-a datorat
unei conºtiinþe înrobite Cuvântului lui Dumnezeu. Diferit de
cei din vremea sa, el a negat
faptul cã pentru a ajunge la
Dumnezeu trebuie sã apeleze la
un preot. În schimb, cu 150 de
ani înaintea Reformei, el a
proclamat preoþia tuturor
credincioºilor ºi a încurajat
oamenii sã se apropie de
Dumnezeu direct, prin credinþã. El a negat transsubstanþierea, doctrina care afirmã cã
pâinea ºi vinul se transformã
realmente în trupul ºi sângele
lui Cristos. El a învãþat ideea,
radicalã pentru vremea sa, cã
valoarea
Cinei
Domnului
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depinde de starea spiritualã a
celui ce se împãrtãºeºte. El a
fost primul din secolul sãu care
a reînviat doctrina justificãrii
doar prin credinþã. Toate aceste
doctrine au izvorât din convingerea sa cã Biblia este autoritatea finalã în faþa cãreia
conºtiinþa omului trebuie sã
dea socotealã.
„El a afirmat dreptul fiecãrui
creºtin de a cunoaºte Biblia ºi
faptul cã ea accentueazã nevoia
fiecãrui creºtin de a vedea
importanþa lui Cristos ca sin-

gurã cale spre mântuire, fãrã
ajutorul pelerinajelor, faptelor
sau al Cinei Domnului.”3
O psaltire boemianã din
secolul 16 ilustreazã influenþa
lui Wyclif asupra Reformei.
Wyclif aprinde scânteia, Jan
Hus aprinde cu ea un cãrbune,
iar Martin Luther o transformã
într-o mare flacãrã.
Tuchman sintetizeazã importanþa lui Wyclif prin
urmãtoarele cuvinte: „Într-o
perioadã când erezia era la
culme, el a transferat mântuirea

din mâinile biserici în cele ale
individului: «Fiecare om care va
fi condamnat, va fi condamnat
pentru vina sa, iar fiecare om
care va fi mântuit, va fi mântuit pentru meritul sãu.» Neobservat, aici era începutul lumii
moderne.”4
Pentru a înþelege mãreþia
vieþii ºi lucrãrii lui Wyclif, trebuie sã cunoaºtem mai întâi
vremea în care a trãit eroul
nostru, o vreme foarte diferitã
de a noastrã.
VREMEA LUI WYCLIF
Istoricul de Sismondi a numit
secolul 14 „un moment dificil
pentru umanitate.” Nu a

sã-ºi cumpere o licenþã de la
episcop pentru a avea o concubinã – un mod uºor pentru
prelaþi de a mai face niºte bani.
Superstiþiile caracterizau generaþia lui Wyclif. Închinarea la
moaºte, rugãciunea la sfinþi
ºi cumpãrarea iertãrii lui
Dumnezeu prin indulgenþe ºi
pelerinaje era ceva normal. Oamenii credeau cã papa putea
excomunica indivizi sau chiar
cetãþi întregi, trimiþându-le în
iad fãrã a mai exista nici o speranþã pentru ei. Doctrina
crucialã a justificãrii prin credinþã fusese de mult uitatã,
acoperitã de secole de tradiþie.
În ultimii ani ai lui Wyclif,

Wyclif a fost primul bãrbat al secolului sãu
care a reînviat doctrina justificãrii
doar prin credinþã.

exagerat. Majoritatea englezilor
erau analfabeþi, iar cei care ºtiau
sã citeascã o fãceau doar în latinã, limba elitei ºi bisericii. Chiar
ºi Biblia era în limba latinã. Din
moment ce nu exista tiparul
(toate Bibliile erau copiate cu
mâna), costul erau atât de mare
încât doar cei bogaþi ºi-o permiteau. Aproape cã nimeni nu
s-a gândit la ideea de a avea o
traducere în limba englezã. Cei
care totuºi au fãcut-o, zelul lor
s-a stins repede la gândul rugului în flãcãri.
Cu toate cã existau câþiva
preoþi conºtienþi în Anglia lui
Wyclif, majoritatea erau însã
leneºi ºi imorali. Beþia era o
problemã serioasã în rândul
feþelor bisericeºti. Puþini ºtiau
sã citeascã. Ei învãþau istorioare
biblice de la superiorii lor,
încercau sã le memoreze, dar
puþini erau atât de credincioºi
ca sã le repete duminica în faþa
enoriaºilor lor. Preotul putea

ambiþia personalã ºi preocupãrile carnale au divizat
biserica romanã. Doi papi rivalizau pentru supremaþie. Unul
dintre ei conducea biserica din
Franþa pe când un altul a
pretins supremaþia în Roma.
Aceastã situaþia a produs o
mare confuzie în popor,
oamenii ne mai ºtiind care dintre ei poate ierta pãcatele ºi
excomunica.
În ultimul rând, era o epocã
barbarã, brutalã. Ciuma bubonicã a nãpãstuit Europa în
tinereþea lui Wyclif, omorând,
în unele zone, pânã la douã
treimi din populaþie. Timp de
100 de ani, Anglia a jefuit ºi
prãdat Franþa, transformând-o
într-o þarã pustie – pânã când
Ioana D’Arc a reunit Franþa în
secolul XV. Tortura ºi brutalitatea erau larg rãspândite, iar
omul de rând nu avea nici un
drept politic.

VIAÞA LUI WYCLIF
În aceastã ambianþã s-a nãscut
Wyclif, cam prin 1330. Cunoaºtem puþine lucruri despre
copilãria sa. ªtim cã a intrat la
Oxford în 1346, pe la vârsta de
16 ani ºi a început 12 ani de
studiu intens pentru obþinerea
doctoratului în teologie.
Era un om cu abilitãþi academice foarte sârguincios, admirat atât de prieteni cât ºi de
duºmani. În 1371, Oxfordul
l-a recunoscut drept teologul
lor de frunte.
În 1374, coroana i-a acordat
„mijloacele de trai” din partea
bisericii din Lutterworth. Asta
însemna cã zeciuielile acestei
biserici aveau sã-l susþinã în
timpul când preda la Oxford.
Practica obiºnuitã era ca o parte
din aceste mijloace financiare
sã fie folosite pentru angajarea
unui pastor care sã îngrijeascã
de turmã în absenþa celuilalt,
lucru pe care e posibil sã-l fi
fãcut ºi Wyclif.
Wyclif era un om evlavios.
Avariþia ºi corupþia clerului l-au
consternat. Clerul catolic, constituind doar doi la sutã din
populaþie, controla 50 la sutã
din bogãþia naþionalã. Pentru a
contracara abuzul preoþilor,
Wyclif învãþa cã statul avea
dreptul ºi obligaþia de a disciplina biserica, chiar prin confiscarea averii acesteia la nevoie.
Datoritã acestei învãþãturi, el a
fost îndrãgit de capul statului,
John de Graunt, care lãcomea
la marile bogãþii ale bisericii
naþionale.
Wyclif a continuat sã predea
la Oxford pânã în 1378. Avea
48 de ani, un om în vârstã dupã
standardele medievale. S-a retras la Lutterworth pentru a
predica ºi scrie. Ultimii sãi ani
au fost ºi cei mai productivi.
Cu ajutorul prietenilor sãi de
la Oxford, Wyclif a tradus
Biblia din limba latinã în limba
englezã, toate cele 750.000 de
cuvinte – o sarcinã enormã.
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Convingerea sa revoluþionarã
cã englezul de rând trebuie sã
poatã citi Biblia în limba sa
ameninþa puterea bisericii de
stat din Anglia. Asta însemna
cã Biblia, nu sfatul unui preot
controlat de stat, îl prezenta pe
Cristos credinciosului. De
aceea, traducerea sa ameninþa
lipiciul care þinea civilizaþia
medievalã, puterea bisericii
care orbea conºtiinþa oamenilor. Acesta era marele sãu pãcat.
Wyclif a mai instruit ºi trimis
predicatori, încurajându-i sã
þinã predici expozitive asupra
unor fragmente biblice copiate
manual. Oamenii îi numeau
„preoþii sãraci.” Unii dintre ei
erau ucenici de-ai lui Wyclif
bine educaþi de la Oxford. Alþii
erau oameni neºtiutori de carte,
dar sinceri, dedicaþi rãspândirii
Evangheliei.
Smerenia ºi altruismul acestor predicatori contrastau cu
lenea egoistã a preoþilor din
biserica tradiþionalã. Simplitatea ºi puterea mesajelor lor
biblice erau în antitezã cu
fabulele, superstiþiile ºi miturile
învãþate de preoþii parohi. Cu
toate cã duºmanii lor îi numeau
„lollarzi,” însemnând mormãiþii, Dumnezeu a încununat cu
succes eforturile lor.
Cam pe vremea aceasta a
ieºit John Wyclif din graþiile lui
John de Gaunt. Fãrã protecþia
lui Gaunt, era expus la mânia
preoþilor bisericii tradiþionale.
Înainte de a fi arestat, judecat ºi
ars pe rug, a murit de inimã în
timp ce þinea slujba Cinei
Domnului în 1384.5
Lollarzii au continuat pânã
când au fost zdrobiþi de persecuþia cruntã a bisericii de stat,
în anii 1420, la 35 de ani de la
moartea lui Wyclif. Statul i-a
spânzurat sau ars pe rug pe cei
mai mulþi lideri ai lollarzilor.
Forþaþi sã se ascundã, supravieþuitorii au continuat sã se
întâlneascã în grupe mici, pentru câteva generaþii. Au ieºit
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din ascunzãtoare doar când
Reforma a zguduit Anglia, în
1530.
LECÞII DIN VIAÞA LUI WYCLIF
Ce putem învãþa de la Wyclif ºi
de la perioada sa de viaþã? În
primul rând, ar trebui sã fim
mulþumitori lui Dumnezeu cã
ne-am nãscut în secolul XX ºi
nu în secolul XIV. Astãzi ne
bucurãm de libertate religioasã,
de lumina Evangheliei, de
domnia legii, alfabetizarea
maselor, mai multe Biblii în
casele noastre ºi îngrijire medicalã modernã. Trebuie sã ne
întrebãm serios: Suntem noi
niºte buni ispravnici ai acestor
privilegii enorme?
În al doilea rând, ar trebui sã
imitãm curajul lui Wyclif. Într-o era în care ereticii erau arºi
pe rug sau torturaþi pânã la
moarte, el s-a împotrivit cu
vitejie rigidei biserici medievale, chiar dacã aproape singur.
El a condamnat abuzurile,
corupþia acesteia ºi a negat
dreptul ei ca singur reprezentat
al lui Dumnezeu. El a atacat
vânzarea de indulgenþe, transsubstanþierea, înmânarea Cinei
Domnului pentru morþi ºi
rugãciunea adresatã sfinþilor.
Mai mult, el a fost primul om
din perioada Evului Mediu care
a ridicat autoritatea Biblie
deasupra autoritãþii bisericii.
Pentru aceasta era nevoie de un
mare curaj ºi de o convingere
puternicã.
În al treilea rând, ar trebui ºi
noi, asemenea lui Wyclif, sã
cãutãm sã fim cu un pas înaintea vremii în care trãim. El a fost
înþeles greºit de cei mulþumiþi
de lumea lor. La rândul nostru,
nici noi nu vom recunoaºte
oamenii lui Dumnezeu dacã
vom fi prea mulþumiþi de vremea în care trãim. Avem noi
mantaua profeticã ºi curajul lui
Wyclif? Nu vom fi niºte slujitori
eficienþi ai lui Cristos fãrã ele.
Perspectiva sa era diferitã. Ea era

una eternã, aºa cum ar trebui sã
fie ºi perspectiva noastrã.
În al patrulea rând, sã nu
subestimãm niciodatã puterea
Bibliei de a schimba vieþi sau de
a zgudui naþiuni. Toþi liderii
creºtini eficienþi trãiesc ºi respirã Biblia. Pentru cã îi simt
puterea, ei o ºi predicã. Întâmplãrile ºi anecdotele îºi au locul
lor, dar ele nu trebuie niciodatã
sã înlocuiascã prezentarea clarã
ºi pãtrunzãtoare a Bibliei.
Aceasta din urmã are puterea
de a dezrãdãcina naþiuni ºi de a
dãrâma întãriturile celui rãu.
John Wyclif a înþeles aceastã
putere, motiv pentru care a
folosit-o curajos. În secolele ce
au urmat, Dumnezeu a atins
Insulele Britanice, dar totul a
început cu Wyclif ºi lucrarea sa.
El a fost luceafãrul de dimineaþã al Reformei. Asemenea
eroilor din vechime, Wyclif a
fost ºi el un om de care lumea
nu s-a dovedit vrednicã (Evrei
11:38). Haideþi sã cãlcãm pe
urmele paºilor sãi.
William P. Farley este pastor al
Bisericii Grace Christian
Fellowship din Spokane
Washington.
NOTE FINALE
1. Modul de scriere al numelui
sãu este incert. Unii folosesc
Wycliffe, Wycliff sau Wyclif.
Eu îl voi folosi pe cel din
urmã.
2. Barbara W. Tuchman, A Distant Mirror: The Calamitous
14th Century, (New York:
Knopf Publishing House,
1978), 287.
3. Christian History Magazine,
Numãrul 3, 13.
4. Tuchman, A Distant Mirror,
338-39,
sublinierea
îmi
aparþine.
5. Pentru cã nu exista o altã alternativã, a rãmas preot romanocatolic pânã la sfârºitul vieþii.

Trãind în Prezenþa lui Dumnezeu: O Teologie a Formãrii Spirituale
eforturilor Bisericii primare (vezi
Fapte 8:26; 10:9-23; 13:2; 15:28).
O PREZENÞÃ RUGATIVÃ
Duhul Sfânt din noi are o afinitatea
specialã pentru rugãciune. „Faceþi în
toatã vremea, prin Duhul, tot felul
de rugãciuni ºi cereri,” a scris Pavel
(Efeseni 6:18). El a folosit aceeaºi
exprimare când a vorbit despre rugãciunea în alte limbi, „Mã voi ruga în
Duhul...” (1 Corinteni 14:15). Spre
finalul canonului biblic, Iuda a inserat aceastã aducere aminte: „Dar voi,
preaiubiþilor, zidiþi-vã sufleteºte pe
credinþa voastrã preasfântã, rugaþi-vã
prin Duhul Sfânt” (Iuda 20). Duhul
ne ajutã totodatã în slãbiciunile

tându-se de templul din Ierusalim pe
care a avut-o Ezechiel. Pãcatul „casei
lui Israel ºi Iuda” ajunsese atât de
mare încât se putea spune cu adevãrat cã „Domnul a pãrãsit þara”
(Ezechiel 9:9). Aºa cum a observat ºi
Ezechiel, slava Domnului s-a ridicat
de pe heruvimii din Locul Preasfânt
ºi s-a dus deasupra pragului templului (10:4). Când heruvimul ºi-a luat
zborul, slava Domnului s-a ridicat de
pe prag, s-a aºezat pe heruvim ºi s-a
îndepãrtat spre est (10:18, 19) fãrã sã
se mai întoarcã pânã pe vremea
înnoirii ºi restaurãrii (43:1-5).
Prezenþa lui Dumnezeu este o
prezenþã sfântã. Cel care locuieºte în
interior este Duhul Sfânt, iar El nu

În încercarea noastrã de a îmbunãtãþi educaþia
ºi abilitãþile profesionale ale slujitorului,
trebuie sã acordãm o atenþie înnoitã
formãrii sale spirituale.

noastre prin mijlocirea Sa personalã
pentru noi „cu suspine negrãite”
(Romani 8:26), pe care mulþi le
considerã rugãciuni fervente în
alte limbi.
Duhul nu va produce singur o
viaþã de rugãciune vibrantã. Este
anticipatã totodatã ºi colaborarea
pãrþii umane. Dupã cum spune ºi
Iuda: „zidiþi-vã sufleteºte pe credinþa
voastrã preasfântã.” Chiar dacã
Duhul este gata sã ne ajute, chiar
îndemnându-ne sã ne rugãm, este
destul de clar cã Iuda ne cheamã sã
fim responsabili ºi sã luãm iniþiativa.
Aºa cum ºi Isus cãuta mereu un loc
de rugãciune (Luca 4:42; 6:12; 9:18),
trebuie sã ne creãm ºi sã menþinem
niºte discipline spirituale în care
Duhul sã ne poatã împuternici rugãciunile. Opusul îndemnului lui Iuda
este clar. Dacã nu ne rugãm în
Duhul, nu ne zidim unii pe alþii în
credinþa noastrã preasfântã.
O PREZENÞÃ CE SE POATE ÎNDEPÃRTA
Una dintre cele mai sobre ºi de neuitat scene din Vechiul Testament este
viziunea slavei lui Dumnezeu depãr-

este de acord cu gândurile, atitudinile sau faptele pãcãtoase. În
Vechiul Testament, mari lideri au
învãþat, spre tristeþea lor, cã prezenþa
lui Dumnezeu putea fi retrasã.
Samson, dupã ce a repetat faptele
sale imorale ºi a trãdat jurãmântul
nazarinean, a constatat în toiul
bãtãliei cã „Domnul îl pãrãsise”
(Judecãtori 16:20). Epitaful domniei
lui Saul este „Duhul Domnului S-a
depãrtat de la Saul; ºi a fost muncit
de un duh rãu care venea de la
Domnul” (1 Samuel 16.14). Scriitorii
Noului Testament ne aduc aminte cã
Duhul lui Dumnezeu poate fi minþit
(Fapte 5:3), poate întâmpina opoziþie
(Fapte 7:51), poate fi întristat (Efeseni 4:30), stins (1 Tesaloniceni 5:19)
ºi insultat (Evrei 10:29). ªi Isus a vorbit despre posibilitatea hulirii
Duhului Sfânt (Matei 12:32; Marcu
3:22-30; Luca 12:10), cu o referinþã
imediatã la modul în care oponenþii
Sãi îi atribuiau lucrãrile celui rãu.
Dupã ce a pãcãtuit cu Batºeba, David
a fost terorizat de gândul cã Duhul
lui Dumnezeu s-ar putea îndepãrta
din viaþa sa: „Nu mã lepãda de la

Faþa Ta, ºi nu lua de la mine Duhul
Tãu cel Sfânt” (Psalmul 51:11).
CONCLUZIE
Într-o societate afluentã, tot mai
mobilã, cum e cea a secolului 21, o
creºtere a profesionalismului din
cadrul lucrãrii creºtine este inevitabil. În cel mai bun caz, acest profesionalism implicã faptul cã slujitorii
sunt bine educaþi în tradiþia lor teologicã, bine instruiþi în ce privesc
abilitãþile profesionale necesare
pentru lucrarea lor ºi ghidaþi de un
standard etic înalt. Stãpânirea
ºtiinþei conducerii ºi cultivarea
abilitãþilor relaþionale necesare, ne
vor ajuta sã rãspundem tendinþelor
sociale ºi sã creºtem biserici mai mari
ºi mai sãnãtoase. Cu siguranþã cã
slujitorii penticostali ar trebui sã fie
niºte profesioniºti desãvârºiþi.
E trist, dar profesionalismul sãnãtos poate degenera în ceea ce adesea
este cunoscut ca profesionalizarea
slujirii. Acest termen este folosit
frecvent cu referire la faptul cã clerul
a învãþat bine cum sã administreze
biserica instituþionalã, dar a pierdut
realitatea prezenþei lui Dumnezeu. Ei
s-ar putea sã fi oprit fãrã intenþie
accesul oamenilor la Cuvântul lui
Dumnezeu ºi la lucrarea Duhului
Sfânt, pãstrând doar „o formã de
evlavie, dar tãgãduindu-i puterea”
(2 Timotei 3:5).
Un antidot sãnãtos la profesionalismul steril este ceea ce misticul
creºtin din secolul 17, Fratele
Laurenþiu, a numit, „practicarea prezenþei lui Dumnezeu.” Scriptura ne
oferã o teologie dinamicã a prezenþei
lui Dumnezeu. Ne rugãm ca Duhul
Sfânt sã foloseascã aceste adevãruri
pentru a aprinde pasiunea dupã
Dumnezeu ºi pentru a face din
prezenþa Sa o realitate puternicã,
comunicabilã, ce va transforma
lucrãrile noastre de slujire.

Edgar R. Lee, S.T.D., este
vicepreºedinte al problemelor
academice ale Seminarului Teologic a
lui Assemblies of God, Springfield,
Missouri.
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NOUTÃÞI EDITORIALE
JONI EARECKSON TADA
Oameni obiºnuiþi,
credinþã extraordinarã
În cartea Oameni obiºnuiþi, credinþã extraordinarã, Joni ne face cunoºtinþã cu eroii ei. Ea ne
istoriseºte despre oamenii care o inspirã prin credinþa ºi curajul lor. Deºi prin slujirea sa, Joni
a întâlnit mulþi „eroi ai credinþei“, vieþile pe care le prezintã aici nu sunt renumite, gen Billy
Graham. În schimb este vorba despre o mamã, o soþie casnicã, un bãrbat dintr-o casã de
bãtrâni, o fetiþã. Unii sunt misionari sau pastori; alþii sunt casieri sau funcþionari bancari. Toþi
aceºti oameni au influenþat viaþa lui Joni ºi vieþile altora atunci când credinþa lor s-a ridicat la
înãlþimea cerutã de împrejurãri sã ierþi pe cel ce te-a atacat, sã gãseºti putere sã mergi mai
departe în ciuda efectelor istovitoare ale paraliziei cerebrale, sã alegi dragostea în faþa
prejudecãþilor rasiale ºi, în mijlocul întrebãrilor, sã descoperi cã Dumnezeu Însuºi este rãspunsul la toate întrebãrile.
202 p., 12,5 x 20 cm • 11,99 lei
Joni

Cerul - casa ta adevãratã

Un bestseller mondial
În 1967, în urma unei plonjãri într-o apã
prea puþin adâncã, Joni Eareckson s-a
accidentat, rãmânând paralizatã de la gât
în jos. În câteva clipe viaþa ei s-a transformat dintr-o viaþã plinã de activitate,
vigoare ºi independenþã, într-una de
totalã neputinþã ºi dependenþã.
În aceastã autobiografie de neuitat, Joni
descrie fiecare pas al luptei ei de
acceptare ºi adaptare la acest handicap,
ºi cãutarea disperatã ºi înverºunatã a
unui sens al vieþii.

O perspectivã uluitoare a ceea ce ne aºteaptã
Fã un pas îndãrãt, concentreazã-þi ochii credinþei ºi apoi intrã cu Joni într-o lume despre
care ai auzit încã din tinereþe, dar pe care nu ai
vãzut-o niciodatã: cerul.
În acest volum încântãtor, Joni Eareckson Tada
schiþeazã un portret strãlucitor al cãminului
adevãrat al inimii noastre. Joni vorbeºte despre
cum va arãta cerul, ce vom face noi ºi pe cine
vom vedea. Ea aratã modul în care cerul va
însemna satisfacerea dorinþelor inimilor noastre, ceva mult mai real decât tot ce-am experimentat de aceastã parte a eternitãþii.

192 p., 13,5 x 20,5 cm • 11,99 lei

272 p., 13,5 x 20,5 cm • 11,99 lei

BIBLIA DE STUDIU
pentru o viaþã deplinã
- Ediþia de lux Este destinatã sã vã ajute ca sã câºtigaþi o înþelegere
mai complexã a Cuvântului lui Dumnezeu, prin care
puteþi creºte în dragoste, în curãþie ºi credinþã faþã de
Domnul Isus Hristos.
Editor gen. DONALD C. STAMPS
Coperta cartonatã ºi index de cãutare
• 100 lei

2110 p., 16,5 x 22,5 cm
Coperta din piele ºi cu fermoar
• 140 lei
Caracteristicile speciale ºi auxiliare ale Bibliei d e
studiu p entru o v iaþã d eplinã sunt urmãtoarele:
• titluri pe secþiuni
• note de studiu (se împart în cinci clase: expoziþionale, teologice, devoþionale, etice, practice)
• articole
• introduceri la fiecare carte a Bibliei
• 12 simboluri tematice
• tabele
• hãrþi
• indice de subiecte
• concordanþã

Coperta din piele, auritã,
index de cãutare
• 160 lei
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Coperta cartonatã
• 90 lei

RICK WARREN

RICK WARREN

Jurnal de rugãciune pentru
Viaþa condusã de scopuri

Viaþa condusã de scopuri
De ce sunt pe acest pãmânt?
Aceastã carte te va ajuta sã înþelegi de ce ai
viaþã ºi planul uimitor al lui Dumnezeu pentru tine - atât pentru prezent cât ºi pentru
veºnicie. Rick Warren te va cãlãuzi într-o
cãlãtorie spiritualã personalã de 40 de zile, care îþi
va transforma rãspunsul tãu la cea mai
importantã întrebare a vieþii: De ce sunt pe
acest pãmânt? Cunoaºterea scopurilor pentru
care te-a creat Dumnezeu îþi va reduce stresul, te va ajuta sã-þi concentrezi energiile, îþi
va simplifica deciziile, va da sens vieþii tale ºi,
lucrul cel mai important, te va pregãti pentru veºnicie.
349 p., 15 X 22.5 cm • 26,16 lei

Cel mai bun mod de a-þi consolida progresul în împlinirea scopurilor lui
Dumnezeu pentru viaþa ta este sã þii un
jurnal spiritual. Acesta nu este un calendar al evenimentelor, ci o înregistrare a
lecþiilor de viaþã pe care nu vrei sã le uiþi.
Deci fã-þi timp ca sã meditezi ºi sã discuþi
ceea ce citeºti în fiecare zi ºi apoi scrie-þi
gândurile în acest jurnal conceput ca
ajutor pentru cartea Viaþa condusã de
scopuri de Rick Warren.
Sã se scrie lucrul acesta pentru neamul de
oameni care va veni, ºi poporul care se va naºte,
sã laude pe Domnul! Psalmul 102:18
15 X 22.5 cm • 10,90 lei

RICK WARREN

RICK WARREN

Biserica – o pasiune, o viziune
Cum poate creºte biserica fãrã compromiterea misiunii ºi a mesajului.

Inspiraþii zilnice pentru
Viaþa condusã de scopuri

„Rick Warren a scris o carte pe care orice
pastor înþelept trebuie s-o citeascã de trei
ori. Citiþi-o repede, ca sã-i înþelegeþi strategia. Citiþi-o ºi meditaþi la ea, ca sã-i înþelegeþi
principiile. Apoi citiþi-o cu scopul de a pune
în practicã principiile ei strategice.“
Haddon Robinson
PROFESOR EMERIT DE OMILETICÃ,
GORDON-CONWELL SEMINARY
400 p., 14 x 20,5 cm • 22,89 lei
DAVID WILKERSON
Viziunea Apocalipticã
Profeþii împlinite ºi în curs de împlinire
Terorism, dezastre economice, crize energetice, foamete, corupþie în afaceri,
scandaluri religioase, homosexualitate
militantã, creºtinãtate obsedatã de plãceri,
moralitate distorsionatã - în anul 1974,
când a fost publicatã ediþia originalã a
cãrþii, astfel de lucruri erau avertismente
profetice de neconceput. În societatea
secolului XXI, acestea sunã ca niºte titluri
de veºti învechite.

Inspiraþii zilnice pentru viaþa condusã de scopuri combinã multe versete biblice alese
de cãtre autor, Rick Warren, cu meditaþii
din best-sellerul sãu, Viaþa condusã de
scopuri. Conceputã pentru a fi folositã ca
o carte de sine stãtãtoare, având un format potrivit pentru meditaþii zilnice sau
ca o unealtã de referinþã comodã pentru
citirea cãrþii Viaþa condusã de scopuri,
fiecare secþiune corespunde cu una dintre cele 40 de zile ale scopurilor.
253 p., 13.5 X 20.5 cm • 13,08 lei
DAVID WILKERSON
Triumf prin tragedie
Cum pot creºtinii deveni mai mult decât
biruitori prin credinþã
Când vei citi cum au triumfat aceºti credincioºi
prin Isus Cristos vei fi binecuvântat ºi inspirat
în umblarea ta cu El. Unii ºi-au pierdut copiii,
alþii au avut cancer ºi au fost vindecaþi în mod
miraculos, alþii au fost abandonaþi ... Firul
comun al mãrturiei lor este prezenþa ºi harul
credincios al lui Dumnezeu în viaþa lor.
226 p., 13,5 x 20,5 cm • 16,35 lei

171 p., 13,5 x 20,5 cm • 16,35 lei
GWEN WILKERSON

Rãmânând în puterea Sa
„Întãriþi cu toatã puterea, potrivit cu tãria
slavei Lui, pentru orice rãbdare ºi îndelungã
rãbdare, cu bucurie.“ Coloseni 1:11
Aceastã carte ne pune în temã cu evenimentele
mai recente care au modelat caracterul lui
Gwen ºi au fãcut din ea un model al femeii
duhovniceºti puternice, pline de compasiune.
220 p., 13,5 x 20,5 cm • 10,90 lei
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Zece trãsãturi ale unei biserici sãnãtoase
Ample cercetãri, mai mult de 100 de biserici vizitate, studii biblice
profunde, rugãciuni conjugate ºi dialogul cu sute de conducãtori de biserici au
ajutat Vision New England sã descopere 10 caracteristici ale unei biserici sãnãtoase. O bisericã sãnãtoasã se roagã pentru urmãtoarele aspecte ale vieþii ºi
lucrãrii unei biserici, se bazeazã pe puterea lui Dumnezeu ºi autoritatea
Cuvântului Sãu, preþuind:
1. Prezenþa lui Dumnezeu. O bisericã sãnãtoasã cautã în mod activ
cãlãuzirea ºi împuternicirea Duhului Sfânt pentru viaþa ºi slujirea ei zilnicã.
2. Închinarea care-L înalþã pe Dumnezeu. O bisericã sãnãtoasã se
adunã regulat ca expresie localã a trupului lui Cristos, pentru a se închina lui
Dumnezeu prin modalitãþi care implicã inima, mintea, sufletul ºi puterea celor
prezenþi.
3. Disciplinele spirituale. O bisericã sãnãtoasã oferã instruire, modele
ºi resurse membrilor ei de toate vârstele, pentru ca aceºtia sã-ºi dezvolte disciplinele spirituale în fiecare zi.
4. O comunitate ce învaþã ºi creºte. O bisericã sãnãtoasã încurajeazã
credincioºii sã creascã în umblarea lor cu Dumnezeu ºi unii cu alþii, într-un context de siguranþã ºi un mediu de apreciere.
5. Dedicarea pentru relaþii caracterizate de dragoste ºi grijã. O
bisericã sãnãtoasã este preocupatã sã dezvolte relaþii de dragoste ºi grijã în
familii, între membri bisericii ºi în cadrul comunitãþii.
6. Dezvoltarea unei conduceri slujitoare. O bisericã sãnãtoasã identificã ºi dezvoltã persoanele pe care Dumnezeu le-a chemat ºi le-a dat darul
conducerii, provocându-le sã fie niºte lideri slujitori.
7. Orientarea spre exterior. O bisericã sãnãtoasã îºi stabileºte ca prioritate comunicarea adevãrului despre Isus ºi demonstrarea dragostei sale faþã de
cei aflaþi afarã.
8. O administrare cu înþelepciune ºi responsabilitate. O bisericã
sãnãtoasã foloseºte corect facilitãþile, echipamentul ºi sistemele potrivite pentru
a susþine creºterea ºi dezvoltarea lucrãrilor sale.
9. Relaþionarea cu întreg trupul lui Cristos. O bisericã sãnãtoasã
întinde mâna celorlalþi membri din trupul lui Cristos pentru a colabora, a
împãrtãºi resurse, ocazii de a învãþa ºi pentru a se uni în închinare.
10. Isprãvnicia ºi generozitatea. O bisericã sãnãtoasã îºi învaþã membrii cã sunt niºte ispravnici ai resurselor date de Dumnezeu ºi îi provoacã sã
jertfeascã cu generozitate împãrtãºind altora.
Retipãrit dupã Becoming a Healthy Church Workbook
[Manual pentru cartea Devenind o bisericã sãnãtoasã],
de Stephen A. Macchia. Folosit cu permisiune.

