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9 

 
INTRODUCERE 

 

O, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? 
Și cui s-a descoperit brațul Domnului? Aceste vremuri 
par să fie zile de întuneric și ceață. Slava s-a depărtat 
chiar și de curtea templului. Am putea să denumim po-
runcile lui Dumnezeu drept I-Cabod. Numele predi-
catorilor credincioși ai Scoției ar trebui să fie Mara, nu 
Naomi, căci Domnul îi tratează cu amar, pentru că au 
lepădat poruncile Lui în zilele noastre. Domnul i-a 
abandonat într-o mare măsură, lucru care se vede din 
eșecul lucrării lor.  

Ei se trudesc toată noaptea, dar nu prind mai nimic. 
Năvoadele lor abia de prind câțiva pești. Cuvintele lui 
Ieremia pot fi puse foarte bine pe seama lor: „Iar dacă nu 
vreți să ascultați, voi plânge în ascuns, pentru mândria 
voastră; mi se vor topi ochii în lacrimi” (Ier. 13:17).  

Fă din aceasta plângerea ta, dacă ai o inimă care 
poate să plângă pentru sine sau pentru alții. Nu este de 
mare mirare că Dumnezeu nu ne răsplătește cu mult 
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succes. Chiar dacă aș putea sau aș îndrăzni să mă pun 
alături de cei credincioși, aș fi cel mai mărunt și mai ne-
vrednic dintre toți; nu m-aș califica să vorbesc despre 
legământul Lui, eu, care sunt un copil în materie de 
evlavie și în ce privește taina sfințeniei, chiar dacă am 
deja destui ani de credință. Sunt un sărman nebun, cu 
o inimă slabă și o minte superficială; mai degrabă ar tre-
bui să învăț eu de la alții decât să le dau învățătură aces-
tora. Abia de trec prin partea superficială a lucrurilor 
în care alții pot să pătrundă în adâncime. Am o dra-
goste atât de mică pentru Hristos și un zel atât de mă-
runt pentru gloria Lui; pot spune atât de puține în apă-
rarea adevărului și împotriva erorilor. Sunt cu totul ne-
vrednic și insuficient pentru aceste lucruri. De aceea, 
nu este de mirare că Dumnezeu nu mă răsplătește cu 
succes, spre deosebire de alții, care sunt ca niște cedri 
înalți în via Domnului, sau chiar prin comparație cu 
bărbații deosebiți din biserică, renumiți pentru evlavia 
și învățătura lor. Cu toate acestea, văzând că sunt che-
mat să predic această Evanghelie veșnică, cred că este de 
datoria mea să mă străduiesc – și este dorința mea de a 
fi (Doamne, Tu știi adevărul) pescar de oameni.  

Dar, vai! Trebuie mai întâi să vin cu plângerea mea 
înaintea Domnului, spunându-I că m-am străduit într-
o anumită măsură, dar nu am prins nimic, după știința 
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mea, în ceea ce privește convertirea vreunui suflet. Mă 
tem că trebuie să spun că mi-am cheltuit aproape toată 
puterea în van, și truda mea este pentru nimic, căci Is-
raelul nu este adunat. O, suflete, care ar fi cauza acestui 
lucru? De ce produce predicarea mea atât de puține 
roade? Fără îndoială că mare parte de vină îmi aparține. 

Dar cine poate da ajutor în acest caz, dacă nu însuși 
Domnul? Și cum m-aș putea aștepta la ajutorul Lui, 
dacă nu prin rugăciune și credința în făgăduințele Lui? 
Cum altfel, dacă nu prin consultarea Cuvântului Lui, 
din care, cu ajutorul Duhului Sfânt, care îmi luminează 
inima (luminează, o, Soare al neprihănirii!), voi învăța 
ce să fac pentru a duce la bun sfârșit predicarea Evan-
gheliei astfel încât să aibă succes? 

Iată de ce inima mea strigă azi către Hristos, iar su-
fletul îmi este mișcat când citesc acea suavă făgăduință 
a Lui: „vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19), fă-
găduință dată acelora care Îl urmează. O, cât de bine ar 
merge după El sufletul meu, ca în alte situații, fiind 
onorat să fiu un pescar de oameni. Sufletul meu ar cu-
noaște astfel ce înseamnă să Îl urmez pe Hristos, lucru 
de care este atașată această dulce făgăduință. Aș cu-
noaște acest lucru, așa încât aș prinde suflete sărmane 
prin intermediul Evangheliei și aș ști sau nu dacă am 



ARTA PESCUITULUI DE OAMENI 

12 

parte în această făgăduință. 

O, fie ca lumina și adevărul Tău să strălucească, 
Doamne, astfel încât să fiu călăuzit în această chesti-
une; și fie ca dorința inimii mele să se alinieze voii Tale, 
fiind călăuzită de Duhul Tău cel fără greșeală. Dă-mi 
lumină și viață, o, Domnul Dumnezeul meu! 
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1 
FĂGĂDUINȚA                                
ȘI PORUNCA  

 

Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni! 
Două lucruri trebuie luate în considerare în aceste cu-
vinte. 

PORUNCA: „VENIȚI DUPĂ MINE!” 

Trebuie observat aici, în primul rând, Persoana 
care trebuie urmată, anume Domnul Isus Hristos, Ma-
rele Pescar de oameni. El a fost trimis de Tatăl pentru a 
strânge oile pierdute ale casei lui Israel. El a fost și este 
Dumnezeul infinit de înțelept și, astfel, cunoaște cea 
mai bună cale pentru a prinde oameni. De aceea, El 
poate să îi învețe pe oameni cum să fie pescarii semeni-
lor lor. 

În al doilea rând putem observa aici îndatorirea – 
„veniți după Mine” – adică „părăsiți ocupația actuală 
și veniți după Mine”. Nu încape îndoială că aici li se dă 
o călăuzire tuturor slujitorilor Evangheliei, care și-au 
lăsat orice alte ocupații și au luat asupra lor îndatorirea 
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de predicare a Cuvântului. Așadar, pentru a le face 
bine sufletelor și a le câștiga prin lucrarea lor, ei trebuie 
să Îl imite pe Hristos în viața și predicarea lor, trebuie 
să facă din El modelul lor, să facă ceea ce El a făcut, mo-
delul Lui fiind un instrument potrivit pentru câștiga-
rea sufletelor. 

FĂGĂDUINȚA ATAȘATĂ PORUNCII:                          
„VĂ VOI FACE PESCARI DE OAMENI” 

Putem vedea în aceasta următoarele: 

(a) Beneficiul promis – anume că suntem făcuți 
pescari de oameni. Eu consider că aceasta nu înseamnă 
doar o investire a acestor oameni cu autoritate și o che-
mare a lor la lucrare, ci și o făgăduință că ei vor avea 
succes, că pescuitul de oameni va fi ocupația lor și că ei 
nu vor trudi în zadar ci, urmându-L pe Hristos, vor 
prinde oameni cu adevărat, prin intermediul Evanghe-
liei. 

(b) Izvorul acestei făgăduințe este Însuși Hristos – 
Eu vă voi face – căci nimeni altcineva nu poate să ne 
facă pescari de oameni, decât Hristos. 

Așadar, putem observa că Domnul Isus Hristos 
este Acela care îi face pe oameni pescarii semenilor lor. 

Voi arăta acum: 
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(1) Felul cum Hristos face din ucenicii Lui pescari 
de oameni. 

(2) De ce oamenii neconvertiți sunt comparați cu 
peștii din apă. 

(3) Faptul că slujitorii bisericii sunt pescari de oa-
meni prin poziția ocupată de ei în biserică. 

CUM FACE HRISTOS DIN UCENICII                       
LUI PESCARI DE OAMENI? 

Pentru a răspunde acestei întrebări, trebuie să ana-
lizăm pescuitul spiritual în două aspecte ale lui. În pri-
mul rând, trebuie să privim la el din perspectiva lucră-
rii, iar în al doilea rând din perspectiva succesului lui. 

În primul rând, Hristos face pescari de oameni 
prin chemarea Lui, care este de două feluri, interioară 
și exterioară, punându-i astfel deoparte pe anumiți oa-
meni pentru lucrarea de slujire. Iată de ce trebuie ca su-
fletul meu să fie preocupat să cunoască dacă este sau nu 
chemat la această lucrare. Dar voi analiza acest aspect 
ceva mai târziu. 

În al doilea rând, Hristos îi face pescari de succes, 
adică îi face să prindă oameni pentru Sine, prin pute-
rea Duhului Său Sfânt, care însoțește Cuvântul pe 
care acești oameni îl predică și disciplina pe care ei o 
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administrează. 

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie 
pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru 
noi, care suntem pe calea mântuirii, este pute-
rea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:18). 

„În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propo-
văduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu 
Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală” (1 Tes. 
1:5). 

El este Acela care aduce păcătoșii în năvodul pe 
care predicatorii îl strâng. Dar dacă El nu este alături de 
ei pentru a atrage peștii în năvod, pescarii s-ar trudi 
toată noaptea și toată ziua, și nu ar prinde nimic. 

Așadar, nu darurile rezolvă această chemare. Un 
om poate predica precum un înger, și totuși să fie inu-
til. Dacă Hristos Își retrage prezența, totul este lipsit de 
sens. Dacă stăpânul casei este plecat, gospodăriei îi va 
lipsi hrana, chiar dacă i-ar fi adusă la ușă. 

De ce ai considera că ești vrednic de lăudat când 
predici un cuvânt bun și solid, când darurile tale sunt 
manifestate înaintea altora și când primești aplauzele 
oamenilor? Da, poți face toate acestea, și totuși să nu fii 
un pescar de oameni. Peștele poate vedea momeala și se 
poate juca cu ea, părându-i-se atrăgătoare, dar doar 
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aceasta nu este suficient pentru a-l prinde. 

Pe de altă parte, de ce ai fi atât de descurajat (cum 
de multe ori este cazul) pentru că darurile tale sunt atât 
de mărunte și pari un copil prin comparație cu alții? 
Dacă Hristos dorește, te poate face un pescar de oa-
meni la fel de eficient precum cel mai învățat predica-
tor din biserică. „Din gura copiilor și a celor ce sug la 
țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare” (Ps. 8:2). N-ai 
observat cum Dumnezeu îl face pe câte un om foarte 
slab în daruri și totuși îi dă mai mult succes decât altora, 
care sunt mult mai speciali în ce privește darurile? Nu 
a pus Dumnezeu comoara Lui în vase de lut, pentru ca 
puterea Lui să se poată vedea mai bine? Înalță-ți, deci, 
sufletul, căci Hristos poate să te facă pescar de oameni, 
oricât de slab ai fi. Urmează-L! Sufletul meu dorește să 
te urmeze cu totul, Dumnezeule! 

Preocupă-te deci, mai presus de orice, să ai parte de 
prezența lui Dumnezeu în împlinirea poruncilor Lui, 
și să ai parte de puterea Lui, care poate să îi schimbe pe 
oameni (Ps. 110:3). Atunci când cuvântul tău este ca 
un cântec înaintea Lui, chiar dacă nu este atât de elabo-
rat, tu îndreaptă-ți privirea către El. Când studiezi, 
înalță-ți rugăciunile la Domnul tău, pentru a căpăta 
aceste lucruri. Când așterni pe hârtie cuvintele unei 



ARTA PESCUITULUI DE OAMENI 

18 

predici sau când te gândești profund, pregătindu-ți cu-
vintele, spune-I atunci lui Dumnezeu: „Doamne, acest 
mesaj va fi cu totul neputincios dacă puterea Ta nu îl 
va însoți”. 

Puterea și viața care vin de la Dumnezeu în împli-
nirea poruncilor Lui au o dulceață specială. De aceea, 
te îndemn să le cauți, pentru tine și pentru cei ce te vor 
auzi. Recunoaște-ți slăbiciunile și lipsa de utilitate în 
absența puterii Lui și, astfel, strigă neîncetat la Dum-
nezeu, cerându-i-o, așa încât Domnul să atragă peștii în 
năvod, atunci când îl arunci. Când predici, păstrează-ți 
privirea ațintită către puterea aceasta, și nu te gândi că 
ai putea să convertești oamenii prin forța rațiunii, pen-
tru că vei fi dezamăgit. 

Ce lucru onorabil este să fim pescari de oameni! 
Ce cinste deosebită trebuie să aibă această calitate, de a 
pescui suflete! Apostolul spune că noi suntem lucră-
tori împreună cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a 
onorat vreodată atât de mult, atunci este nimerit să bi-
necuvântezi Numele Lui sfânt, pentru că a făcut ca un 
nebun sărman, ca tine, să fie lucrător împreună cu El. 
Dumnezeu ți-a poruncit să le faci bine acelora care sunt 
prinși în năvod. Binecuvântează-L, suflete, pe Dom-
nul! Ce sunt eu, Doamne, și ce este casa tatălui meu, ca 
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să mă faci lucrător împreună cu Tine? 

Mai apoi, poți vedea care este motivul pentru care 
Petru a trudit atât de mult și nu a prins nimic. Nu ești 
însoțit de putere. Oamenii sunt precum Samuel – când 
Dumnezeu l-a chemat, el a crezut că Eli i-a vorbit. Tot 
așa, când le vorbești, de multe ori oamenii nu deosebesc 
vocea lui Dumnezeu, ci aud doar vocea ta. De aceea, tot 
ce ei aud sunt cuvintele tale. 

Totuși, nu dispera cu privire la convertirea vreu-
nui om, oricât de păgân ar fi, căci puterea Duhului 
Sfânt este cea care atrage pe orice om în năvod, iar el nu 
se poate împotrivi. În năvod pot ajunge chiar batjoco-
ritori ai religiei și blasfemiatori și, de multe ori, vântul 
Duhului lui Dumnezeu poate bate prin cedrii înalți ai 
păcatului, punându-i la pământ, chiar dacă, în ochii 
lor, ei se consideră bine înrădăcinați. Astfel, vameșii și 
curvele intră în Împărăția cerurilor înaintea fariseilor 
auto-neprihăniți. 

Ce crezi despre acea învățătură care lasă deoparte 
această putere a Duhului și care face din convingerea 
morală tot ceea ce este necesar pentru pescuitul oame-
nilor? Această învățătură trebuie să îți fie detestabilă. 
Sufletul meu este scârbit de ea, pentru că îi atribuie 
prea mult merit predicatorului și naturii corupte în 
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ceea ce privește îndepărtarea neputinței firești de a face 
bine, și pentru că ea se ridică împotriva lucrării Duhu-
lui lui Dumnezeu, contrar experienței. Această învăță-
tură este un semn al ruinei din inima aceluia care o îm-
brățișează. Și ce trist este că atât de mulți oameni o sus-
țin, chiar printre aceia care au văzut puterea Duhului 
Sfânt la lucru! 

DE CE SUNT COMPARAȚI                               
OAMENII NECONVERTIȚI CU PEȘTII? 

Printre multele motive, ei sunt comparați așa întru-
cât, după cum apa este elementul natural pentru pești, 
tot așa păcatul este elementul natural pentru un suflet 
neconvertit. Scoate peștele din apă, și el nu poate trăi. 
Tot așa, ia idolii din inima omului firesc, și el este gata să 
zică, precum Mica, „Dumnezeii mei, pe care mi-i făcu-
sem, mi i-ați luat... Ce mai am?” (Jud. 18:24, lit. KJV). 
Tânărul bogat din Evanghelie nu s-a lăsat convins să ca-
ute comoara cerească, ci s-a alipit de lume. Păcatul este 
singurul lucru în care oamenii firești își găsesc încânta-
rea. Aceștia nu găsesc nimic plăcut în sfințenie, la fel 
cum un pește nu se poate bucura de viață pe uscat sau 
cum un porc nu se va acomoda cu viața într-un palat. 

Cât de groaznică trebuie să fie situația omului fi-
resc! Binecuvântează-L pe Domnul, pentru că, pe când 
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ai fost într-o astfel de stare, ca mulți alții, Hristos te-a 
atras în năvodul Lui, te-a ținut acolo și nu ți-a permis 
să pleci, punând o inimă nouă în tine, astfel încât acum 
îți este greu să înoți în apele acestei lumi. 

În zilele însorite, poți vedea adesea peștii cum se 
joacă în apă. Așa sunt și cei neconvertiți, indiferent câte 
întristări ar putea să vină asupra sufletelor lor, indife-
rent dacă lovesc furtuni în ei, sau dacă au parte de ne-
cazuri exterioare ori mustrări ale conștiinței. Când 
acestea trec, iar oamenii neconvertiți sunt din nou într-
o stare prosperă, îi poți vedea jucându-se pe calea păca-
tului și găsindu-și plăcere în el, fiind indiferenți cu pri-
vire la ceea ce îi poate costa în final. Câte suflete nu 
sunt ruinate de prosperitatea din această lume! Bogăția 
nebunilor îi va distruge. Dar, mai mult decât atât, cât 
de distructivă ar fi fost bogăția pentru tine, dacă Dum-
nezeul ți-ar fi dat-o ori de câte ori ai cerut-o! Binecu-
vântează-L pe Domnul că a găsit plăcere să îți întrerupă 
cursul păcătos al vieții! 

Așa cum peștii caută cu lăcomie și se agață de mo-
meală, fiind indiferenți la cârlig, la fel de natural este ca 
oamenii să se cufunde în păcat cu lăcomie. Este ca 
atunci când o vită se năpustește să bea apă. Oamenii 
privesc la păcat ca la o hrană dulce, chiar dacă, odată 
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ajuns în burțile lor, este amar. Ei se joacă cu păcatul 
după cum se joacă peștele cu momeala; dar, din neferi-
cire, atunci când iau șarpele la sânul lor, sunt nepăsă-
tori cu privire la mușcătura acestuia (Prov. 9:17-18). 
Diavolul știe bine cum să își mascheze cârligele și, din 
păcate, prin natura lor, oamenii nu sunt în stare să le 
descopere. 

Fie-ți milă de oamenii răi din lume, pe care îi vezi 
împlinindu-și cu lăcomie poftele. Ei sunt niște suflete 
oarbe și sărmane, care văd momeala, dar nu și cârligul. 
De aceea, ei ajung să danseze chiar pe buza prăpastiei și 
aleargă la păcate precum un cal la bătălie, fără să cu-
noască pericolul. Fie-ți milă de sărmanul bețiv, de cel 
cu gura spurcată, de omul necurat, care se bălăcesc în 
păcatele lor. 

Binecuvântează-L pe Domnul pentru că, pe când te 
jucai cu momeala și te gândeai prea puțin la cârlig, la fel 
ca alții, Dumnezeu ți-a deschis ochii și te-a făcut să îți 
vezi nebunia și să conștientizezi pericolul în care te aflai, 
așa încât să fugi de acesta. Păzește-te să nu te agăți de 
vreunul din cârligele în care diavolul și-a agățat mome-
lile, căci, chiar dacă ai putea fi restaurat din nou, prin 
har, totuși acest lucru nu se va face fără răni. Și peștii 
pot câteodată să scape din cârlig, dar întotdeauna fug 
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înapoi în apă răniți, așa încât le trebuie multă vreme 
pentru a se vindeca. Ai experimentat, fără îndoială, și 
tu acest lucru. 

Așa cum peștele din apă iubește gropile și adâncu-
rile bălților, trăind majoritatea timpului acolo, tot așa 
oamenii răi au o dragoste mare pentru siguranța car-
nală și nu manifestă nicio dorință de a se lupta și a înota 
împotriva curentului. Peștii iubesc cel mai mult locu-
rile adânci, pentru că acolo nu îi deranjează nimeni. Și 
cât de grijulii sunt oamenii firești să țină toate lucrurile 
sub tăcere, așa încât să nu existe nimic care să îi tulbure 
din odihna lor în păcat! Ei iubesc această siguranță, care 
va duce la distrugerea lor. Suflete, păzește-te de siguranța 
carnală, de acea siguranță pe care vrei să o ai când ești cu-
fundat până peste cap în păcat. După cum peștii sunt 
total nefolositori atâta vreme cât stau în apă, și oamenii 
răi, aflați în starea lor firească, sunt inutili, pentru că sunt 
neputincioși să facă vreun lucru cu adevărat bun. Ei 
sunt nefolositori atât pentru ei, ci pentru alții. Binele pe 
care îl fac altora este mai degrabă o excepție și nu poate 
fi un lucru bun în el însuși (Rom. 3:12). 

Cât de mare trebuie să fie, așadar, greșeala celor 
care cred că ticăloșii lumii acesteia sunt cei mai folosi-
tori oameni din locul unde trăiesc! Fără îndoială că ei 
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pot fi utili împlinirii scopurilor și intereselor Satanei 
sau pentru promovarea slavei lor deșarte, dar ei sunt in-
capabili să se pună cu ceva în slujba lui Dumnezeu. 

SLUJITORII BISERICII SUNT PESCARI                     
DE OAMENI PRIN POZIȚIA OCUPATĂ                        

DE EI ÎN BISERICĂ 

Ei sunt pescari ai sufletelor oamenilor, trimiși „să 
le deschidă ochii, să se întoarcă de la întuneric la lu-
mină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu” (F.A. 
26:18). Predicatorii Evangheliei sunt pescari, iar lucra-
rea lor este în mai multe aspecte asemănătoare celei a 
pescarilor. 

Scopul și lucrarea pescarilor este să prindă pești. 
Aceasta este lucrarea pe care predicatorii Evangheliei o 
au de făcut – să se străduiască să aducă suflete la Hris-
tos.  

O, cititorul meu, care este scopul tău atunci când 
predici? Cu ce scop ai aruncat năvodul în apă? Pentru 
a-ți etala darurile și a primi aplauzele oamenilor? O, nu! 
Doamne, Tu știi că darurile mele sunt neînsemnate și 
că nu mă pot baza pe ele; niciodată nu m-am ridicat să 
vorbesc de la un amvon [prin puterea mea]. Dar tre-
buie să mărturisesc că, deși darurile mele sunt mărunte, 
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diavolul și firea mea păcătoasă mi le prezintă câteodată 
mărite cu o lupă, astfel încât să mă umflu de mândrie. 
Dar Doamne, Tu știi că dorința mea este să resping 
aceste lucruri. 

Lucrarea pescarilor este o lucrare grea. Ei sunt ade-
sea expuși frigului și apelor reci. Tot așa este și lucrarea 
predicatorilor. Chiar dacă izbucnirea unei furtuni îi va 
înfricoșa pe unii, pescarii adevărați se vor aventura în 
lucrare, așa încât să nu își piardă peștii. Așa fac și predi-
catorii Evangheliei.  

După cum pescarii își prind peștii cu un năvod, tot 
așa și predicatorii au o plasă în care prind sufletele. 
Această plasă este formată din Evanghelia veșnică, Cu-
vântul împăcării, prin care sunt prinși păcătoșii. 

Evanghelia este comparată cu un năvod, cu ajuto-
rul căruia pescarii își prind peștii, și aceasta întrucât, în 
primul rând, ea este aruncată pe o arie mai largă, fiind 
folosită pentru a trage în ea toți peștii peste care este 
aruncată: „Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel 
ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cum-
părați vin și lapte, fără bani și fără plată!” (Isaia 55:1). 

Dumnezeu nu exclude pe nimeni de la beneficiile 
Evangheliei, cu excepția celor care se exclud singuri. 
Evanghelia este disponibilă pentru toți, fără plată. 
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În al doilea rând, peștii sunt comparați cu oame-
nii, întrucât sunt prinși pe neașteptate în năvod, după 
cum păcătoșii sunt prinși de Evanghelie. Când s-a urcat 
în copac, Zacheu se gândea prea puțin la mântuirea pe 
care avea să o primească de la Hristos. Atunci când per-
secuta Biserica, împlinind planurile diavolului, Pavel 
nu se gândea nicidecum la o întâlnire dulce cu Hristos, 
pe drumul Damascului, așa că el a fost prins pe neaș-
teptate. Cititorule, și tu te-ai gândit prea puțin la Hris-
tos, la Cer sau la tine însuți, atunci când ai venit să as-
culți o predică, și când Hristos s-a ocupat pentru prima 
dată de sufletul tău, când l-a prins pe neașteptate în nă-
vodul Lui. 

În al treilea rând, așa cum, câteodată, peștii se 
apropie și ating năvodul, după care se retrag, tot așa 
multe suflete sunt într-o oarecare măsură atinse la au-
zirea Evangheliei, dar ele rămân în groapa amărăciunii 
și în robia nelegiuirii. Așa îl asculta Irod pe Ioan Bote-
zătorul, cu interes, dar sărmanul om nu a fost prins în 
năvodul Evangheliei. Nu te mira când vezi suflete 
atinse întrucâtva la momentul predicării, după care le 
zărești mergând înapoi, de unde au venit.  

În al patrulea rând, anumiți pești, care nu au fost 
prinși suficient de bine în năvod, se luptă și scapă. Tot 
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așa, anumite suflete au parte de oarece convingeri de 
păcat și par să fie prinse în năvodul Evangheliei, dar, 
vai, ele batjocoresc aceste convingeri, fiind ca norul de 
dimineață și ca roua, care dispar foarte curând.  

De aceea, suflete, dacă îți dă glas conștiința, păzește-
te să nu aplici pe rană medicamentul vindecător, până 
când ea nu devine suficient de adâncă. Străduiește-te din 
răsputeri să înțelegi dacă sufletul tău este satisfăcut să Îl 
primească pe Hristos în termenii Lui, nu ai tăi. Din ne-
fericire, mulți oameni și-au curățat rănile în felul acesta, 
mai degrabă ucigându-se decât să se vindece. 

În al cincilea rând, toți peștii care sunt prinși în 
năvod se zbat într-o oarecare măsură să se elibereze. În 
același fel, orice om în inima căruia Domnul intervine, 
prin Cuvântul și Duhul Lui, se împotrivește într-o mă-
sură anume înainte de a fi prins cu adevărat. Știi și tu, 
suflete, cum ai fi rămas mulțumit în afara năvodului. 
O, ticăloșia inimii omului firesc! Ea este împotrivitoare 
și vrăjmașă tuturor lucrurilor care i-ar fi veșnic bene-
fice. Există cu adevărat o putere în voința noastră de a 
ne împotrivi lucrării Domnului și, ceea ce este mai 
grav, omul nu poate face nimic ca să o oprească, până 
în clipa când puterea biruitoare a lui Dumnezeu, gra-
tia victrix, vine și face acea inimă încăpățânată să fie 
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dornică de schimbare (Fil. 2:13). 

În al șaselea rând, această împotrivire nu va putea 
avea câștig de cauză în situația acelora pe care năvodul 
i-a prins suficient de bine. În mod asemănător, împo-
trivirea sufletului care este ales, pe care Dumnezeu in-
tenționează să îl prindă, este inutilă: „Tot ce-Mi dă Ta-
tăl, va ajunge la Mine” (Ioan 6:37). Este adevărat că 
Dumnezeu nu îi convertește pe oameni împotriva vo-
inței lor și El nu forțează sufletul să Îl primească pe 
Hristos; dar El cucerește prima dată voința omului, iar 
aceasta devine apoi ascultătoare. Acela care anterior era 
împotrivitor, este făcut acum dornic să Îl urmeze. O, 
mare este puterea harului! Când Dumnezeu vorbește, 
oamenii ascultă; morții aud vocea Fiului omului, iar cei 
care aud, trăiesc. 

În al șaptelea rând, într-un năvod există mai multe 
plase în care sunt prinși peștii. La fel sunt invitațiile fă-
cute păcătoșilor în Evanghelie, promisiunile suave 
adresate lor, ca ei să vină la Hristos. Iată care sunt pla-
sele cu ajutorul cărora sufletul este prins. Aceasta este, 
deci, predicarea Evangheliei, anume aruncarea năvo-
dului Evangheliei, prin care multele sale plase, con-
stând în diferite invitații și făgăduințe, sunt adresate 
peștilor, așa încât aceștia să vină și să fie prinși. 
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În al optulea rând, pentru ca năvodul să nu plu-
tească pe apă și astfel să nu fie capabil să prindă pește, 
ori pentru a evita ca peștii să se strecoare pe sub el, pes-
carii agață de acesta bucăți de plumb, pentru a-l trage 
către fundul apei, de unde să poată fi ulterior ridicat, 
atunci când peștii sunt atrași în zona lui. Tot așa, pen-
tru ca invitațiile și făgăduințele Evangheliei să nu fie lu-
ate în chip ușuratic, trebuie folosite anumite amenin-
țări ale Legii, pentru a-i dirija pe păcătoși către Evan-
ghelie. Așadar, trebuie predicate atât Legea cât și Evan-
ghelia, Legea având rolul de apendice pentru năvodul 
Evangheliei, făcându-l eficient. Legea este un dascăl, 
care ne conduce la Hristos. 

În al nouălea rând, plasele nu trebuie să fie foarte 
rare, pentru ca peștii să nu poată fugi prin ochiurile aces-
tora. Tot așa, învățătura nu trebuie să fie prea generală, 
fără aplicații particulare, căci așa nu poți fi pescar de 
oameni. Este adevărat că oamenii pot să fie foarte atrași 
când predici așa încât cei răi să poată sta nepăsători, de-
cât atunci când predici, astfel ca ei să poată fi prinși. 
Dar tu să nu fii un slujitor al oamenilor, ci al lui Dum-
nezeu. 

În al zecelea rând, plasele nu trebuie să fie nici prea 
ornate sau colorate, astfel încât peștii să se ferească de 
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năvod. De aceea, suflete, străduiește-te să eviți să des-
pici firul în patru, să ai discursuri prea complicate, care 
tratează lucrurile într-o manieră fină și curioasă, și pe 
care cei ce te aud să nu le poată înțelege. Voi insista asu-
pra acestui aspect în capitolul următor. 

Pescarii observă cu atenție care sunt locurile în 
care să își arunce năvoadele și unde se pot aștepta să 
prindă pești. Așa trebuie să faci și tu, anume să observi 
unde ai putea să pescuiești suflete. 

Există mai multe bălți în care trebuie aruncat năvo-
dul. Există, în primul rând, adunările publice ale popo-
rului Domnului. Inima Lidiei a fost deschisă într-un as-
tfel de context. Iazul sacramentelor poate avea uneori 
apă vindecătoare pentru sufletele care zac în nelegiuire. 
Un al doilea loc pentru aruncarea năvoadelor sunt dis-
cuțiile private. De multe ori, Domnul găsește plăcut să 
binecuvânteze aceste discuții spre binele sufletelor im-
plicate. Și mulți au descoperit că așa lucrează El. Dar voi 
vorbi mai multe despre aceste lucruri ceva mai târziu, 
când vom ajunge la ce înseamnă să Îl urmăm pe Hristos. 

Pescarii se pot trudi vreme îndelungată, și totuși să 
nu prindă nimic, dar nu trebuie să își părăsească lucrul. 
Tot așa, predicatorii pot să trudească multă vreme și to-
tuși să nu prindă niciun suflet (Isaia 49:4; 53:1), însă ei 
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nu trebuie să abandoneze. 

O, ești cercetat aici pentru comportamentul tău în 
anumite situații, când ai crezut că Hristos este absent 
din sacramente,1 când ai fost gata să vrei ca El să nu te 
fi avut niciodată în mâinile Sale? Acesta a fost păcatul 
meu – bunul Dumnezeu să mi-l ierte! Este mai bine să 
stau smerit sub mâna lui Dumnezeu și să cercetez cau-
zele pentru care El Și-a retras prezența dinaintea mea și 
din sacramente, dar să continui în ascultarea de porun-
cile Lui până când va găsi plăcere să Se apropie din nou 
de mine. Preocupă-te de asta și nu lăsa ca astfel de gân-
duri și dorințe să te cuprindă iarăși.  

Întărește-te și nu te lăsa pradă acestor descurajări. 
Tu ești lipsit de înțelepciune, dar Hristos poate să vină 
și să te învețe cum să arunci năvodul la dreapta bărcii, 
și astfel să fii pescar de oameni. Încrede-te în Dumne-
zeu, căci Îl vei lăuda pentru ajutorul Său, așa cum ai mai 
făcut-o, și probabil că și pentru unele suflete, pe care ai 
primit cinstea să le pescuiești. 

 
  

 
1 Autorul face referire la cele două rânduieli instituite de Domnul Isus Hristos pen-
tru Biserica Lui, anume Botezul și Cina Domnului. – n.ed. 
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2  
CUM SĂ FII PESCAR                        

DE OAMENI 
 

În capitolul anterior, am tratat câteva lucruri pri-
vitoare la făgăduință și poruncă. Dar principala între-
bare pe care aș vrea să o văd rezolvată este aceasta: Cum 
aș putea să stăpânesc arta pescuitului de oameni? Care 
este calea pe care ar trebui să merg pentru a fi pescar de 
oameni? Cum aș putea să îmi aranjez și să arunc năvo-
dul, astfel încât să pot aduce suflete la Dumnezeu? 
Aceste întrebări își găsesc răspuns în prima parte a ver-
setului, chiar din partea Marelui Stăpân al oștirilor. 

Observați, în primul rând, că modalitatea prin care 
poți să devii pescar de oameni este prin a-L urma pe 
Hristos. Arată-mi, o, Doamne, ce înseamnă să Te ur-
mez, și ajută-mă să fac aceasta! 

Două lucruri trebuie luate în considerare aici, și 
anume: 

(1) Ce presupune să Îl urmăm pe Hristos. 
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(2) În ce anume trebuie să mergem după Hristos. 

CE PRESUPUNE SĂ ÎL URMĂM PE HRISTOS 

Să ai viață spirituală 

Un mort nu poate să urmeze pe nimeni. Un predi-
cator mort nu poate să Îl urmeze pe Hristos. De aceea, 
în acel om trebuie să existe esența vieții, a vieții spiritu-
ale, altfel el este inutil. Am spus și am susținut aceasta, 
anume că dacă în inima lui nu există har, omul nu 
poate fi slujitor în coro Dei (la curtea lui Dumnezeu), 
chiar dacă se poate afla în foro ecclesiae (la curtea biseri-
cii),. Aceasta este umblarea spirituală după Hristos și, 
prin urmare, ea presupune existența esenței vieții spiri-
tuale, cerești, în acel om. 

Tu în ce stare te afli? Fără îndoială, cândva erai 
mort, mort în greșeli și păcate (Efes. 2:1). Dar ai fost 
înviat din mormântul tău? Ai avut parte de prima învi-
ere? A suflat Hristos viață în oasele tale moarte și us-
cate? Sau ești cumva lipsit de viață spirituală? Te tăvă-
lești în nelegiuirea ta? Ce ai de spus în privința aceasta? 
Dacă ești încă mort, starea ta este lamentabilă; dar dacă 
ești viu, înviat de El, atunci care sunt semnele vieții care 
se pot vedea în tine?  

Eu am propriile îndoieli cu privire la starea mea, 
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din cauza rămășițelor naturii corupte, motiv pentru 
care vreau să tratez acest aspect cu maximă grijă. 

Un om care are Duhul, are viața (Rom. 8:2, 9); de 
aceea, și eu cred că am Duhul și, prin urmare, și viața. 
Și cred că dovezile care mă conduc la concluzia că sunt 
părtaș Duhului Sfânt sunt următoarele: 

(1) Am parte de lumina pe care altădată nu o 
aveam: 

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe 
care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va 
învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de 
tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). 

Felul cum văd acum toate lucrurile este diferit de 
felul cum le vedeam anterior. Cândva eram orb, dar 
acum văd, chiar dacă aș putea să văd oamenii doar ca 
niște copaci. Cândva eram în întuneric, dar acum sunt 
în lumină (chiar dacă slabă), în Domnul.  

Această lumină mă face capabil să îmi văd, în pri-
mul rând, întunecimea din trecut, starea tristă și tică-
loasă în care mă aflam, ignorant față de Dumnezeu, 
față de Hristos și față de religie, chiar dacă mergeam la 
biserică și mă feream de lucrurile interzise și de înjură-
turi, după cum am fost educat încă din copilărie. Dar 
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aceasta mă face conștient și de starea de relativ întune-
ric în care mă aflu și în prezent (1 Cor. 13:12). Cât de 
puține lucruri știu despre Tine, Dumnezeul meu! Cu-
noașterea mea nu este decât una foarte încețoșată. 

În al doilea rând, această lumină spirituală mă face 
în stare să îmi văd păcatele inimii, imperfecțiunile și 
eșecurile, chiar și din cele mai bune fapte, așa încât 
Dumnezeu ar fi drept dacă m-ar condamna pentru ele. 
Ipocriții spun: „La ce ne folosește să postim, dacă Tu 
nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ții 
seama de lucrul acesta?” (Isaia 58:3). Și dacă lumina 
spirituală mi-ar da doar posibilitatea să văd rătăcirile 
inimii mele în împlinirea poruncilor și în afara aces-
tora, să văd păcătoșia pornirilor poftei din inima mea 
(Rom. 7) și să tot descopăr rătăcirea inimii mele, aș fi 
forțat să gândesc și să spun că, în cel mai fericit caz, nu 
aș fi decât un om necurat. 

În al treilea rând, lumina spirituală mă face să Îl 
văd pe Hristos prețios (1 Petru 2:7), cu totul atrăgător, 
mai frumos decât zece mii, preferabil înaintea întregii 
lumi, pentru care, dacă inima nu mă înșeală (Doamne, 
Tu știi), aș fi gata să pierd chiar și lucrurile care îmi sunt 
cel mai de preț în această lume. „Pe cine altul am eu în 
cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea 



CAPITOLUL 2 

37 

în nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se 
prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca 
inimii mele și partea mea de moștenire” (Ps. 73:25-26).  

În al patrulea rând, lumina spirituală mă face ca-
pabil să văd cât de mult am nevoie de Hristos, așa că 
sunt convins că nimeni altcineva nu mă poate ajuta, de-
cât El. După ce am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință, 
nu rămân decât un slujitor netrebnic. Dacă aș face pen-
tru El de o mie de ori mai mult decât fac, tot aș socoti 
toate aceste lucruri ca o pierdere și un gunoi, pentru a 
câștiga frumusețea și cunoașterea lui Isus Hristos, 
Domnul meu. Sufletul meu strigă după Tine, Dumne-
zeule, și merge după Tine. 

În al cincilea rând, lumina spirituală și cunoaște-
rea pe care o am despre Hristos mă determină să îmi 
pun încrederea în El (Ps. 9:10), chiar dacă, din neferi-
cire, inima mea rea și necredincioasă creează o mulțime 
de dificultăți și piedici pe calea mea. Eu descopăr că 
Hristos este un ajutor prezent la vreme de nevoi, motiv 
pentru care mă străduiesc să arunc poverile mele asu-
pra Lui. Știu că El este un Stăpân bun și, de aceea, mă 
reazem pe El, nădăjduind tot ajutorul din partea Lui, 
pentru propria Sa lucrare. Știu că harul Lui îmi este su-
ficient; de aceea, în ispite și încercări, mă străduiesc să 



ARTA PESCUITULUI DE OAMENI 

38 

fiu sârguincios în a-mi îndrepta sufletul către El. 

(2) Simt ajutorul pe care îl primesc de la Duhul 
Sfânt în împlinirea poruncilor. 

Eu nu știu pentru ce să mă rog, dar Duhul Sfânt 
mă ajută în neputințele mele (Rom. 8:26). Adeseori m-
am dus să mă rog într-o stare moartă, și m-am întors de 
acolo având viață. Am început să mă rog având o inimă 
leșinată și îngreunată, și m-am ridicat de acolo cu ea bu-
curoasă. M-am rugat cu o inimă împovărată, egoistă, și 
m-am ridicat cu o inimă largă, simțind această lărgire a 
inimii atât în cuvinte, cât și în simțăminte. Aceste lu-
cruri m-au făcut să fiu deopotrivă mulțumitor pentru 
Dumnezeu și rău în ochii mei, pentru că Dumnezeu a 
făcut lucruri atât de minunate cu unul ca mine (1 
Cron. 29:14).  

Acela care are simțăminte, are viața – dar și eu am 
simțăminte și, de aceea, cred că am viața (Efes. 4:19).  

Păcatele mele îmi sunt o povară (Matei 11:28). 
Doamne, Tu cunoști păcatele mele, făcute cu intenție 
și prin omitere, păcatele din gândurile și din viața mea, 
păcatele tinereții mele și, mai presus de orice, inima 
mea rea, ticăloasă și care dă înapoi; acesta este necazul 
meu zilnic, inima nespus de înșelătoare și deznădăjduit 
de rea (Ier. 17:9). Da, Tu cunoști acest trup de păcat și 
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moarte, care mă face să suspin și să tânjesc să scap de el 
(Rom. 7:24). Numai Tu, Dumnezeule, cunoști ce po-
vară îmi este el până astăzi. Eu experimentez prezența 
lui Dumnezeu, care mă face deseori să fiu bucuros, dar 
sunt și situații când simt absența Lui. „Doamne, prin 
bunăvoința Ta mă așezasei pe un munte tare... dar Ți-
ai ascuns Fața, și m-am tulburat” (Ps. 30:7). Zâmbetele 
Lui sunt dulci precum mierea, dar încruntările Lui 
sunt precum moartea pentru sufletul meu amare.  

Acela în care există căldură, are viață. Dar și eu am 
căldură în sufletul meu, și am viață. Descopăr în inima 
mea un foc, chiar dacă slab, care cuprinde trei aspecte: 

(a) O flacără a dragostei pentru Hristos (Rom. 
5:5). 

Sufletul meu Îl iubește mai presus decât orice. Am 
simțit dragostea mea pentru Hristos mai viguroasă în 
ultima vreme decât a fost timp îndelungat. Doamne, 
alimentează mai mult această flacără! 

Am, de asemenea, o dragoste față de adevărurile pe 
care le cunosc și pe care Dumnezeu mi le descoperă din 
Cuvântul Său (Ps. 119:19). Descopăr uneori Cuvântul 
Lui cum este pentru mine mai dulce decât mierea (Ps. 
19:10). El mă mângâie și mă susține. Nu pot să nu Îl 
iubesc, căci El mă stârnește și îmi înviorează sufletul 
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când sunt căzut. 

Iubesc poruncile Lui, chiar dacă ele lovesc puter-
nic în corupția firii mele (Rom. 7:22). 

Iubesc făgăduințele Lui, fiind la fel de dulci pentru 
un suflet leșinat precum este viața din morți pentru cel 
care a fost călcat în picioare de conștientizarea mâniei 
sau de vederea firii sale corupte. 

Iubesc avertismentele Sale pentru că sunt cu totul 
drepte. Sufletul meu este cu totul de acord cu ele. Dacă 
cineva nu Îl iubește pe Domnul Isus, să fie anatema! 
MARANATA! Iubesc chiar și cea mai mică parte de 
adevăr pe care Dumnezeu mi-o face cunoscută și, prin 
har, mă străduiesc să mi-o însușesc.  

Îi iubesc pe cei în care văd chipul lui Dumnezeu. 
Chiar dacă, în anumite privințe, oamenii pot fi ne-
drepți și vrednici de a fi disprețuiți, inima mea este 
caldă față de ei (1 Ioan 3:24). 

Iubesc lucrarea lui Dumnezeu și mă bucur atunci 
când ea prosperă (Rom. 1:8), chiar dacă, din nefericire, 
în aceste zile avem puține motive de bucurie. 

Îmi plac poruncile Lui și tot ceea ce poartă am-
prenta Sa (Ps. 84:1). Chiar dacă toate acestea pot să nu 
fie foarte evidente, eu iubesc gloria Sa și vreau ca El să 
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fie proslăvit, indiferent ce se va întâmpla cu mine.  

(b) O flacără a dorințelor după neprihănirea lui 
Hristos (Matei 5:6). 

Sufletul meu tânjește să fie dezbrăcat complet de 
propria neprihănire, care nu este decât o zdreanță, și să 
fie îmbrăcat și împodobit cu roba neprihănirii lui Hris-
tos. Această haină de nuntă este plăcută sufletului 
meu, pentru că astfel voi fi găsit fără pată când stăpânul 
casei va veni pentru a-și întâmpina oaspeții. Sufletul 
meu este mulțumit și acceptă fără rezerve îndreptățirea 
prin neprihănirea imputată deși, din nefericire, inima 
mea stricată mai degrabă ar tânji uneori după o haină 
pătată și murdară a faptelor proprii. 

De asemenea, descopăr în inima mea o dorință 
după părtășia cu Hristos (Ps. 42:1). Chiar dacă uneori 
sunt nepăsător, totuși când doresc părtășia cu Hristos, 
sufletul meu strigă: „O, dacă aș ști unde să Îl găsesc!” 
Am descoperit multă dulceață în părtășia cu Dumne-
zeu, în special cu prilejul Cinei Domnului, în rugă-
ciune și meditație, în ascultarea Cuvântului predicat cu 
seriozitate și credincioșie, și chiar atunci când eu în-
sumi îl predic, când candela Domnului strălucește asu-
pra căminului meu. Toate acestea sunt experiențe 
dulci pentru sufletul meu. 
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Atunci când am parte de astfel de experiențe, mă 
străduiesc să continui în ele, veghind asupra inimii 
mele și rugându-mă constant lui Dumnezeu. Când 
vreau acest lucru, strig la Dumnezeu să mi-l dea deși, 
din păcate, au existat destul de multe vremuri când am 
fost foarte nepăsător. Uneori, sufletul meu tânjește 
după ziua când voi ajunge moștenitor al lucrurilor care 
nu pot fi corupte, nici spurcate, și care nu se trec. Tân-
jesc să părăsesc această lume rea și să fiu cu Hristos, care 
este mai bun decât totul.  

Am astfel de experiențe îndeosebi în situațiile când 
mă apropii mai mult de Dumnezeu decât în mod obiș-
nuit, dar și când sufletul meu este mulțumit și satisfă-
cut cu miezul și grăsimea învățăturii Lui, când inima 
mea este înnobilată și calcă în picioare valorile acestei 
lumi. 

Mai am acest fel de experiențe și atunci când mă 
lupt și gem sub povara păcatului și a morții, sub povara 
inimii mele rele, când mi-aș dori să fiu mai degrabă 
acolo sus, unde Satana nu mă poate ispiti și unde păca-
tul nu poate pătrunde. Îmi doresc mult patria de sus 
atunci când conștientizez că mi s-a iertat mult, lucru 
care mă mângâie. 

Astfel de experiențe vin și atunci când predic și văd 
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că Evanghelia nu are succes, ci oamenii stau nepăsători 
și continuă în spurcăciunile lor. 

(c) O flacără, un zel pentru Dumnezeu, care se ma-
nifestă în primul rând prin străduința de a fi activ pen-
tru Dumnezeu în locul în care El m-a așezat. 

Așa au stat lucrurile atunci când am predicat ul-
tima dată. M-am străduit să fac ceva pentru Dumnezeu 
dar, din nefericire, unora dintre oameni nu le-am fost 
de niciun folos. Înainte de a începe să le pun întrebări 
de cercetare, am vrut să mă folosesc de oportunitatea 
de a vorbi împotriva păcatului și să văd dacă aș putea fi 
instrumentul pentru răscumpărarea vreunui suflet de 
pe calea lui rea. Am făcut acest lucru dintotdeauna, așa 
cum Domnul mi-a dat har, de când sunt predicator, 
predicând împotriva păcatului cu claritate și fără pi-
edici, manifestând cât de mult zel am putut, fiind aju-
tat de harul Lui, chiar dacă am fost un om plin de slăbi-
ciuni. Doamne, Tu știi că marea mea dorință este aceea 
de a pescui oameni și să pun la lucru tot ce am de la 
Tine în acest scop, abandonând cu totul înțelepciunea 
mea. Dacă aș putea face asta, cât de satisfăcut ar fi su-
fletul meu, care își dorește să le facă bine altora, chiar 
dacă ar trebui ca eu însumi să pier! 

De aceea, nu îmi scutesc acest trup slab și niciodată 
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nu mi-am dorit să fiu leneș, ci mai degrabă am dorit să 
fiu lucrător, chiar și dacă nu am fost trimis. Totuși, 
conștiința îmi vorbește despre tendința mea către a fi 
rezervat când am avut de-a face în privat cu oamenii și 
nu i-am mustrat așa cum trebuia când ei păcătuiau, fi-
ind rănit mult de nepăsarea mea din timpul conversa-
țiilor private. M-am hotărât ca, prin puterea lui Dum-
nezeu, să lupt împotriva acestui lucru și cred că, într-o 
anumită măsură, am reușit să mă corectez. 

În al doilea rând, această flacără se manifestă prin 
indignarea împotriva păcatului prezent în viața mea și 
a altora. De multe ori m-am gândit la acest lucru în vi-
ața apostolului, atunci când am fost biruit de vreo is-
pită, și când am fost mânat să mă răzbun pe ea, ca și 
cum aș fi pronunțat o sentință de condamnare împo-
triva propriei mele persoane și astfel Domnul să fie jus-
tificat în căile Lui drepte, chiar și împotriva mea. „Căci 
râvna Casei Tale mă mănâncă și ocările celor ce Te ocă-
răsc pe Tine cad asupra mea” (Ps. 69:9). Iar inima mea 
este întristată atunci când văd oameni nelegiuiți, care 
nu păzesc Legea Ta. 

În al treilea rând, această flacără se manifestă prin 
întristarea față de acele lucruri pe care nu le pot 
schimba. Domnul cunoaște cât de mult au apăsat și 
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apasă asupra mea păcatele din această țară.  

În mod deosebit sunt apăsat de nerăbdarea mul-
tora în a se alătura oamenilor care săvârșesc aceste urâ-
ciuni, de necredincioșia unora dintre pretinșii creștini 
și de lipsa de zel pentru Dumnezeu, mai ales acum, 
când mânia lui Dumnezeu lovește cu violență împo-
triva noastră.  

Mă întristează că oamenii nu își recunosc păcatele 
și nu își reînnoiesc jurămintele, așa cum făceau înainta-
șii noștri. Astăzi, mulți se rușinează de legământul cu 
biserica, iar ea a ajuns să se rușineze de astfel de oameni. 

Creșterea și mișcarea sunt dovezi ale existenței vie-
ții (Ps. 92:12-14). Când mă deplasez către Cer, dorin-
țele mele sunt îndreptate către Hristos și mă străduiesc 
să înaintez în umblarea creștină. Creșterea în har poate 
fi dovedită astfel:  

(1) O creștere în cunoașterea și părtășia cu Hristos 
(2 Petru 3:18). Am devenit mai apropiat de Hristos și 
mai obișnuit cu căile Lui decât înainte. Chiar dacă nu 
Îl cunosc pe Hristos atât de mult pe cât ar trebui, totuși 
Îl cunosc mult mai mult decât anterior. 

(2) O creștere în dragoste. Dacă nu mă înșeală inima, 
am descoperit că Îl iubesc pe Hristos cu o dragoste mai 
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vie și mai viguroasă decât înainte, sufletul meu fiind mai 
puternic afectat de absența Lui din sacramente decât 
era anterior. 

(3) O creștere în credință. Eu zic că mă încred mai 
mult în Dumnezeu acum decât înainte. Am experi-
mentat mai mult din bunătatea și cunoașterea Lui și, 
de aceea, cred că pot să îmi arunc poverile asupra Dom-
nului mai bine decât înainte. Dar este ușor să înoți când 
ții capul sus. Doamne, mărește-mi credința! Cred, 
Doamne, ajută necredinței mele! 

(4) O creștere în veghere. Am simțit efectele triste 
ale lipsei de veghere, manifestate în trecut asupra inimii 
mele. Simt acum cât de bună este vegherea, iar sufletul 
meu este, în mod obișnuit, mai veghetor decât în tre-
cut. Nu îndrăznesc să îmi las inima să rătăcească, cum 
făceam anterior.  

Cu toate acestea, Domnul ar putea să se plângă de 
mine, întrucât inima Lui este frântă din cauza inimii 
mele rătăcitoare. Dar, Doamne, Tu știi că aceste rătă-
ciri sunt un motiv și pentru frângerea inimii mele. 
Pune, Doamne, o pecete pe aceste lucruri în inima 
mea! 

(5) O creștere a opoziției mele față de lume care, 
prin binecuvântarea lui Dumnezeu, înaintează tot mai 
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mult în mine. 

A-L urma pe Hristos implică să cunoști calea pe 
care Hristos merge 

Nimeni nu poate trăi și nu poate umbla după 
exemplul altuia dacă nu cunoaște felul în care acel om 
a trăit sau trăiește. Tot așa, niciun om nu poate să Îl ur-
meze pe Hristos, îndeosebi în ce privește pescuitul de 
oameni, până nu cunoaște modalitatea în care Hristos 
pescuia oameni, atât cât să umblăm pe ea. Obișnuiește-
te cu istoria Evangheliei și cu exemplele în care Hristos 
pescuiește oamenii, acordând o atenție specială acestor 
lucruri, pentru ca astfel să Îl urmezi pe Hristos. Ce situ-
ație tristă trebuie să fie în cazul acelor oameni neobișnu-
iți cu modelul lui Hristos! 

A-L urma pe Hristos înseamnă să îți conștientizezi 
slăbiciunile și nevoia de a-L avea drept călăuză 

Un om care cunoaște calea pe care trebuie să 
meargă și care se poate descurca foarte bine fără o călă-
uză, nu are nevoie să umble după un altul. Fără îndoială 
că absența unei călăuze este și motivul pentru care mulți 
o iau înaintea lui Hristos și merg mult mai departe decât 
i-ar chema vreodată exemplul Lui. Alții o iau pe o cale 
cu totul diferită de calea lui Hristos, ea fiind produsul 
inimilor lor amăgite și al minților lor înfumurate. Dar 



ARTA PESCUITULUI DE OAMENI 

48 

tu recunoaște-te un copil în aceste aspecte, un om care 
nu poate face nici măcar un pas înainte, dacă nu este 
călăuzit. Consideră-te un străin aflat într-un loc arid, 
care nu poate să se mențină pe calea cea dreaptă fără un 
ghid. Recunoaște-ți și fii doborât de slăbiciunea și goli-
ciunea ta, de care deja ai putea fi convins pe deplin. În 
acest scop, gândește-te cu seriozitate la următoarele lu-
cruri: 

(1) Gândește-te la acest cuvânt: „Cine este de ajuns 
pentru aceste lucruri?” (2 Cor. 2:16) Niciun om nu 
este suficient în sine, căci până și cei mai grozavi eșu-
ează în a fi perfecți. Acest lucru te poate determina să 
fii convins de insuficiența ta și să te vezi ca o furnică 
prin comparație cu cedrii înalți. 

(2) Ia aminte la greutatea lucrării, a predicării, ceea 
ce constituie tot ceea ce tu ai de făcut. Această lucrare 
are de-a face cu sufletele oamenilor. Dumnezeu a găsit 
plăcut să mântuiască oamenii prin nebunia predicării, 
adică pe aceia care cred. Probabil că te-ai gândit foarte 
puțin la faptul că tocmai mesajul pe care l-ai predicat 
ieri de la amvon se poate să fi pecetluit mântuirea unora 
și condamnarea altora. Nu este un lucru ușor să predici 
în puterea Duhului Sfânt. Darurile tale neînsemnate 
nu te vor face pregătit pentru această lucrare și nu vor 
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fi suficiente. 

(3) Gândește-te la ce ești atunci când Dumnezeu 
găsește de cuviință să Își retragă prezența de la tine. 
Gândește-te la felul cum te străduiești și te străduiești, 
dar nu vei putea avea succes, nici în studierea, pregăti-
rea, și nici în prezentarea mesajelor tale.  

Cred că ai avut deja parte de multe astfel de expe-
riențe, de situații când ai luat povara și ai vrut să o porți 
tu, în loc să o arunci asupra Domnului. 

(4) Gândește-te la cât de puțin Îl cunoști pe Dum-
nezeu. Chiar atunci când crezi că te descurci cel mai 
bine, când ești la meridianul cunoștinței tale despre 
Dumnezeu, cât de mic ești! Și cât de mult eșuezi în a fi 
cine ar trebui să fii în această privință. 

(5) Chiar dacă ai avea daruri precum un înger, nu 
poți converti nici măcar un suflet, dacă Hristos nu ar fi 
alături de tine, pentru a face lucrarea convertirii. De 
aceea, recunoaște-te o ființă slabă, insuficientă pentru 
această lucrare.  

Nu merge înainte în puterea ta, ci mergi în Nu-
mele Domnului și, chiar dacă ești un copil, poți fi aju-
tat să pui jos uriașii care blestemă oștirile Dumnezeului 
celui viu. 
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A-L urma pe Hristos implică renunțarea la înțelep-
ciunea proprie. 

Nu trebuie să mergem după înțelepciunea noastră. 
Pavel nu a predicat cu o înțelepciune a cuvintelor, el nu 
a umblat după regulile înțelepciunii carnale. 

De aceea, renunță și tu la înțelepciunea ta! Caută 
înțelepciunea de sus. Caută să predici cuvintele Dum-
nezeului celui viu, nu cuvintele tale. Întrucât ar trebui 
să îți dorești să mergi pe această cale și să te fi rugat în 
majoritatea situațiilor ca să nu predici lucruri care sunt 
produsul înțelepciunii tale și ale rațiunii firești, ci ca să 
ți se dea Duhul Sfânt, ai putut descoperi astfel că Dum-
nezeu ți-a zâmbit. 

Nu merge pe calea înțelepciunii naturale și nu um-
bla după regulile înțelepciunii carnale! Limbajul ei va fi 
întotdeauna acesta: „Stăpâne, scutește-te de suferință. 
Preocupă-te să obții laudele din partea oamenilor și să 
îți formezi o reputație bună printre ei. Dacă vei vorbi 
liber, ei te vor considera un încuiat și vor spune despre 
predicile tale că sunt doar niște gânduri rătăcitoare. 
Orice parohie va fi înspăimântată de tine, ca și cum ai 
fi un monstru pentru oameni, unul care le predică în-
totdeauna despre Iad. Astfel, nu vei fi bine primit. Un 
astfel de om nu va avea niciodată o mare influență 
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într-o parohie. Această modalitate de a predica nu îi va 
câștiga pe oameni. Doar îi va speria, și aceasta de la bun 
început. Ai putea să îi câștigi puțin câte puțin, vorbindu-
le mai blând, cel puțin la început. Această generație nu 
este capabilă să suporte doctrinele pe care tu le predici”. 

Nu, ci tu ascultă și umblă după regulile înțelepciu-
nii care vine de sus, căci înțelepciunea lumii acesteia 
este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este 
prețuit printre oameni, este nimic înaintea lui Dumne-
zeu. Înțelegerea care vine de sus îți va spune că trebuie 
să renunți la reputația și lauda personală (Matei 16:24; 
Luca 14:26). Ea îți va spune: „Lasă-i să te numească 
cum vor, tu predică cu putere, și nu scuti, nici nu 
ciunti adevărul. Ridică-ți vocea și fă-o să sune ca o 
trâmbiță (Isaia 58:1)!” Ea îți va spune că Dumnezeu le-
a pus limite oamenilor (F.A. 17:26). Îți va spune că 
printre cei aleși nu sunt mulți înțelepți potrivit lumii 
acesteia, nici puternici, și nici de viță nobilă (1 Cor. 
1:26). Indiferent dacă ei te vor asculta sau nu, tu tre-
buie să le spui cuvintele lui Dumnezeu (Ezec. 2:7).  

Îți voi prezenta acum trei reguli care sunt contrare 
înțelepciunii carnale. Îți voi arăta ceea ce îți spune înțe-
lepciunea carnală în mod obișnuit, și ce replică înțelep-
ciunea de sus. 
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Înțelepciunea                       
carnală 

Înțelepciunea                   
duhovnicească 

(1) Trupul tău este slab, scu-
tește-l de oboseală. El nu 
poate să suporte atâta trudă, 
atâta zbucium. Scutește-te de 
atâta muncă. 

(1) Atât trupul cât și duhul 
tău sunt ale lui Dumnezeu. 
De aceea, când le pui în 
slujba proslăvirii lui Dumne-
zeu, nu le scuti (1 Cor. 6:20). 
„În osteneli și necazuri, în 
priveghiuri adesea, în foame 
și sete, în posturi adesea, în 
frig și lipsă de îmbrăcă-
minte!” (2 Cor. 11:27). „El îi 
dă tărie celui obosit, și îi mă-
rește puterea celui ce cade în 
leșin” (Isaia 40:29). 

(2) Străduiește-te să folosești 
expresii fine și alese, căci sunt 
foarte folositoare pentru a-i 
impresiona pe cei educați cu 
predicarea ta. Fără acestea, ei 
nu vor vedea nimic folositor 
în lucrarea ta. 

(2) Hristos te-a trimis să 
„propovăduiești Evanghelia: 
nu cu înțelepciunea vorbirii, 
ca nu cumva crucea lui Hris-
tos să fie făcută zadarnică” (1 
Cor. 1:17). Nu te duce la oa-
meni cu „o vorbire sau înțe-
lepciune strălucită” (1 Cor. 
2:1). Predicarea ta să nu stea 
„în vorbirile înduplecătoare 
ale înțelepciunii” (1 Cor. 
2:4). 

(3) Asigură-te că ești, într-o 
oarecare măsură, atent și gri-
juliu în predicarea ta, vor-
bind cu calm. Nu merge prea 

(3) „Strigă în gura mare, nu 
te opri! Înalță-ți glasul ca o 
trâmbiță, și vestește-i popo-
rului Meu nelegiuirile lui, ca-
sei lui Iacov păcatele ei!” 



CAPITOLUL 2 

53 

Înțelepciunea                       
carnală 

Înțelepciunea                   
duhovnicească 

departe, tratând aspecte par-
ticulare ale păcatelor oameni-
lor, și nu vorbi despre păca-
tele acelora cărora le predici. 

(Isaia 58:1). „Mai bine o 
mustrare pe față decât o prie-
tenie ascunsă” (Prov. 27:5). 
„Caută să te înfățișezi înain-
tea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ca un lucrător care 
n-are de ce să-i fie rușine, și 
care împarte drept Cuvântul 
adevărului” (2 Tim. 2:15). 

(4) Dacă nu vei proceda as-
tfel, oamenii vor deveni iri-
tați împotriva ta și chiar îți 
pot crea necazuri. Deci, ce lu-
cru nesăbuit ar fi să vorbești 
împotriva unei generații ca 
aceasta, căci până și privirile 
lor arată înfricoșător! 

(4) „Cine îi mustră pe alții, 
găsește mai multă bunăvo-
ință pe urmă, decât cel cu 
limba lingușitoare” (Prov. 
28:23). Am experimentat 
asta. „Iată, îți voi face fața tot 
așa de aspră ca și fețele lor, și 
fruntea tot așa de aspră ca 
fruntea lor. Îți voi face frun-
tea ca un diamant, mai aspră 
decât stânca. Nu te teme și 
nu te speria de ei, căci sunt o 
casă de îndărătnici!” (Ezec. 
3:8-9). Experiența confirmă 
aceasta. 

(5) Este un lucru periculos să 
vorbești fără restricții și să 
predici despre lucruri foarte 
specifice. În acest comporta-
ment pot exista mai multe 
pericole decât crezi. 

(5) „Cine umblă fără pri-
hană, umblă fără teamă, dar 
cine apucă pe căi strâmbe se 
dă singur de gol” (Prov. 
10:9). „Cine umblă în nepri-
hănire, găsește mântuirea, dar 
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cine umblă pe două căi 
strâmbe cade într-o groapă” 
(Prov. 28:18). 

(6) Vei fi privit ca un om ne-
bun, ca un monstru. Vei fi 
considerat certăreț, și astfel îți 
vei pierde reputația și credi-
tul, lucruri pe care ai nevoie 
să le păstrezi la o cotă înaltă. 
Oamenii te vor urî și se vor 
scârbi de tine. De ce ai vrea să 
te expui la aceste lucruri? 

(6) „Nimeni să nu se înșele: 
Dacă cineva dintre voi se 
crede înțelept în felul veacu-
lui acestuia, să se facă nebun, 
ca să ajungă înțelept” (1 Cor. 
3:18). „Căci parcă Dumne-
zeu a făcut din noi, apostolii, 
oamenii cei mai de pe urmă, 
niște osândiți la moarte; fi-
indcă am ajuns o priveliște 
pentru lume, îngeri și oa-
meni. Noi suntem nebuni 
pentru Hristos: voi, înțelepți 
în Hristos! Noi, slabi: voi, 
tari! Voi, puși în cinste: noi, 
disprețuiți!” (1 Cor. 4:9-10). 
„Căci Tatăl iubește pe Fiul, 
și-I arată tot ce face; și-i va 
arăta lucrări mai mari decât 
acestea, ca voi să vă minu-
nați” (Ioan 5:20). „Mulți din-
tre ei ziceau: ‚Are drac, este 
nebun; de ce-L ascultați?’” 
(Ioan 10:20). Dacă ești uceni-
cul lui Hristos, „să te lepezi 
de tine, să-ți iei crucea, și să Îl 
urmezi” (Matei 16:24). 
„Dacă vă urăște lumea, știți 
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că pe Mine M-a urât înaintea 
voastră” (Ioan 15:18), spune 
Domnul nostru. 

(7) Oamenii speciali vor fi 
foarte jigniți de tine, dacă nu 
le vorbești plăcut și grijuliu. 
Dacă vei fi privit în felul 
acesta de ei, care sunt înțe-
lepți și puternici, ce se va mai 
alege de predicarea ta? 

(7) „Nu voi căuta la înfăți-
șare, nu voi linguși pe ni-
meni; căci nu știu să lingu-
șesc: altfel, într-o clipeală m-
ar lua Ziditorul meu” (Iov 
32:21-22). „Eu sunt Pâinea 
vieții” (Ioan 6:48). „De pildă, 
fraților, uitați-vă la voi care 
ați fost chemați: printre voi 
nu sunt mulți înțelepți în fe-
lul lumii, nici mulți puter-
nici, nici mulți de neam ales” 
(1Cor. 1:26). „Voi vorbi des-
pre învățăturile Tale înaintea 
împăraților, și nu-mi va roși 
obrazul” (Ps. 119:46). 

(8) Oamenii din țara noastră 
abia au ieșit de sub stăpânirea 
Romei și nu vor dori să li se 
vorbească specific despre pă-
cate, în special despre acele 
lucruri vechi, care au ajuns să 
dea roade în ei. De aceea, ei 
nu pot suporta o astfel de 
doctrină. Dimpotrivă, alte 
învățături le-ar face mult 
mai bine. Ține departe de ei 

(8) „Să le spui cuvintele 
Mele, fie că vor asculta, fie că 
nu vor asculta; căci sunt niște 
îndărătnici!” (Ezec. 2:7). 
„Fiul omului, te pun păzitor 
peste casa lui Israel. Când vei 
auzi un cuvânt, care va ieși din 
gura Mea, să-i înștiințezi din 
partea Mea! Când voi zice ce-
lui rău: ,Vei muri negreșit!’, 
dacă nu-l vei înștiința, și nu-i 
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învățăturile tale, căci mai de-
grabă i-ar putea răni decât să 
le facă vreun bine. 

vei spune, ca să-l întorci de la 
calea lui cea rea și să-i scapi vi-
ața, acel om rău va muri prin 
nelegiuirea lui, dar îi voi cere 
sângele din mâna ta!” (Ezec. 
3:17-18). „Viu este Domnul, 
că voi vesti ce-mi va spune 
Domnul” (1 Împ. 22:14). 

(9) Dacă totuși vrei predica 
lucrurile din Biblie, fii pru-
dent să vorbești despre ele 
ceva mai rar. Deși conștiința 
spune că trebuie să predici 
despre aceste lucruri, totuși 
vorbește-le într-un fel mai 
simbolic, astfel încât să nu îi 
rănești prea mult, în special 
când vine vorba de cei care 
vin mai rar, așa încât să nu fie 
de la început plini de preju-
decăți. Poți avea ocazia să le 
predici învățăturile mai grele 
ceva mai târziu. 

(9) „Strigă în gura mare, nu 
te opri! Înalță-ți glasul ca o 
trâmbiță, și vestește poporu-
lui Meu nelegiuirile lui, casei 
lui Iacov păcatele ei!” (Isaia 
58:1). „Blestemat să fie cel ce 
face cu nebăgare de seamă lu-
crarea Domnului, blestemat 
să fie cel ce își oprește sabia 
de la măcel!” (Ier. 48:10). La 
început, Petru le-a spus evrei-
lor că veniseră să îl audă vor-
bind despre „Omul acesta, 
dat în mâinile voastre, după 
sfatul hotărât și după știința 
mai dinainte a lui Dumne-
zeu, voi L-ați răstignit și L-ați 
omorât prin mâna celor fără-
delege” (F.A. 2:23). „Cât este 
ziuă, trebuie să lucrez lucră-
rile Celui ce M-a trimis; vine 
noaptea, când nimeni nu mai 
poate să lucreze” (Ioan 9:4). 
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(10) Fii grijuliu în special cu 
cei care au un rol important 
în parohii, cel puțin până 
când vei ajunge să fie numit 
într-o parohie care te plătește 
bine. Dacă nu vei proceda as-
tfel, vei trudi din loc în loc, 
parohiile vor fi speriate de 
tine și nu te vor chema. Din 
ce vei trăi atunci? O predi-
care de acest fel îți va pro-
duce numai pierderi, în timp 
ce o altă cale îți va fi de mai 
mult ajutor. 

(10) „Nu este bine să cauți la 
fața oamenilor; chiar pentru 
o bucată de pâine poate un 
om să se dedea la păcat” 
(Prov. 28:21). „Facă-se voia 
Domnului” (F.A. 21:14). „El 
a făcut ca toți oamenii, ieșiți 
dintr-unul singur, să locu-
iască pe toată fața pământu-
lui; le-a așezat anumite vremi 
și a pus anumite hotare locu-
inței lor” (F.A. 17:26). 

Poți vedea cum înțelepciunea carnală vorbește fo-
losindu-se de o bună doză de rațiune aparentă, dar este 
foarte împotrivitoare înțelepciunii cerești. Ea promite 
lucruri bune, dar promisiunile ei nu sunt împlinite ni-
ciodată. Ea amenință cu rănirea ta, dar amenințările ei 
nu ajung vreodată să se împlinească. Ea face din țânțar 
armăsar și din dealuri munți, și viceversa.  

De aceea, respinge înțelepciunea lumii, căci ea este 
o nebunie înaintea lui Dumnezeu! Politețea carnală te 
face să te temi de cei care pot să ucidă trupul, dar care 
nu pot face nimic mai mult. Astfel, ea te va face să le-
pezi adevărata frică de Dumnezeu. 
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Suflete, amintește-ți acel cuvânt și folosește-l pen-
tru întărirea ta: „Frica de oameni este o cursă, dar cel ce 
se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă” (Prov. 
29:25). Nu căuta niciodată profitul temporar pu-
nându-ți sufletul în pericol, ci așteaptă să fii răsplătit de 
Domnul și rămâi pe calea Lui, iar El nu te va lăsa, ci te 
va face să moștenești pământul (Ps. 37:34). Calea Lui 
este cea mai sigură, oricât de mult ar încerca înțelepciu-
nea carnală să te convingă de alte lucruri și oricât ar 
considera ea căile cerești drept o nebunie. Tu amin-
tește-ți că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă 
decât oamenii (1 Cor. 1:25). 

A-L urma pe Hristos presupune să nu facem din 
oameni regula lucrării noastre, pentru a-i urma pe 
ei, în loc să Îl urmăm pe Hristos. 

Apostolul a spus: „Călcați pe urmele mele, întru-
cât și eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Cor. 11:1). Ori-
unde Îl urmează ucenicii Lui, acolo voi merge și eu, și 
nu voi accepta nimic altceva. Dar toți oamenii sunt ex-
puși greșelii, și chiar cei mai deosebiți dintre ei au avut 
propriile pete. Un exemplu notabil în această privință 
constă în opinia lui Luther despre prezența trupească a 
lui Hristos în sacramentul Cinei Domnului. De aceea, 
nu lăsa ca autoritatea omului să prevaleze înaintea ta, 
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astfel încât să te convingă să te abați de pe cale. Dacă 
Hristos însuși nu îți vorbește, atunci când îți iei hrana 
spirituală, poți să eșuezi și să fii deturnat de pe cale prin 
faptul că îți vei îndrepta atenția către oameni. Ai grijă 
să pui slujitorii Domnului acolo unde le este locul, iar 
tu să mergi doar după El. 

ÎN CE ANUME TREBUIE                                              
SĂ MERGEM DUPĂ HRISTOS 

Care sunt acele lucruri în El pe care suntem che-
mați să le imităm? Ce anume trebuie să copiez de la El, 
pentru a fi pescar de oameni? Este clar că ceea ce El a 
făcut prin puterea divină este inimitabil, iar eu nu sunt 
chemat să Îl urmez convertindu-i pe păcătoși prin pu-
terea mea, nici să fac minuni pentru confirmarea învă-
țăturii pe care o predic etc. Dar există unele lucruri în 
care Îl putem imita și care trebuie urmate de predica-
tori, dacă vor să fie făcuți pescari de oameni. 

Doar cei chemați 

În primul rând, trebuie să observăm că Hristos nu 
Și-a însușit lucrarea de predicare a Evangheliei în lipsa 
unei chemări: „Duhul Domnului Dumnezeu este 
peste Mine, căci Domnul M-a uns să le aduc vești bune 
celor nenorociți: El M-a trimis să îi vindec pe cei cu 
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inima zdrobită, să le vestesc robilor slobozenia, și prin-
șilor de război izbăvirea” (Isaia 61:1). Iar El trebuie ur-
mat în acest lucru de cei care vor să fie pescari de oa-
meni. El a fost trimis de Tatăl să predice Evanghelia, și 
nu Și-a însușit această lucrare fără trimiterea Tatălui. 
De aceea, și oamenii trebuie să aibă o chemare la această 
misiune (Evrei 5:4). Cei care merg la această lucrare 
fără a fi trimiși, care se înhamă la lucrare fără a avea o 
chemare de la Dumnezeu, nu se pot aștepta să le facă 
vreun bine oamenilor (Rom. 10:14). „Iată, zice Dom-
nul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, 
care le istorisesc și rătăcesc pe poporul Meu, cu minciu-
nile și cu îndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-
am dat poruncă, și nu sunt de niciun folos poporului 
acestuia, zice Domnul” (Ier. 23:32). Spune-mi, deci, 
dacă L-ai urmat astfel pe Hristos sau nu! Ai o chemare 
de la Dumnezeu pentru a face lucrarea de predicare a 
Evangheliei? Sau cumva alergi în ea fără a fi trimis? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să iei 
în considerare că există două feluri de chemări: o che-
mare extraordinară și una obișnuită. Întrucât nu avem 
porunca de a căuta prima dintre cele două feluri de che-
mări, întrebarea care ne rămâne este următoarea: Am 
oare o chemare obișnuită de la Dumnezeu pentru a 
predica Evanghelia? 
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Chemarea obișnuită presupune următoarele patru 
lucruri: 

(1) Cunoașterea doctrinei religiei creștine la un ni-
vel superior credincioșilor obișnuiți (2 Tim. 3:16-17). 
Trebuie să ne străduim să avem această cunoaștere prin 
studiu și rugăciune înaintea Domnului. În ceea ce mă 
privește, eu cred că am obținut aceasta într-o oarecare 
măsură, chiar dacă mă situez mult prea jos față de locul 
unde aș dori să fiu. Cunoștința mea scripturală a fost 
pusă la încercare în mod legitim de către biserică, și 
membrii acesteia au fost mulțumiți. 

(2) Abilitatea de a da învățătură, o anume dexteri-
tate în comunicarea acelei învățături (1 Tim. 3:2; 2 
Tim. 2:2). Și acest lucru, în ceea ce mă privește, a fost 
pus la încercare de către biserică, și ea a fost mulțumită. 
De asemenea, această abilitate a fost recunoscută de că-
tre alții pe care i-am învățat, iar Dumnezeu mi-a dat-o 
într-o anumită măsură, chiar dacă este mică. 

(3) Dispoziția de a fi gata să te implici în lucrarea 
propovăduirii Evangheliei (1 Petru 5:2). Acest lucru 
m-a animat de când mă știu, adică din momentul când 
Domnul mi-a mântuit sufletul, cu excepția situațiilor 
în care am fost bolnav. Chiar dacă am primit chemarea 
din partea bisericii cu multă vreme în urmă, nu m-am 



ARTA PESCUITULUI DE OAMENI 

62 

grăbit să mi-o verific prin cercetarea de către biserică, 
când ei au dorit aceasta, dar ezitarea mea nu era legată 
de lipsa de dorință și de lipsa abilității de a lucra și de 
neclaritatea cu privire la intrarea într-o astfel de lucrare 
la acel moment. 

Fără îndoială că aveam dorința după acea lucrare, 
pentru care depune mărturie și conștiința mea, și care 
nu a izvorât dintr-o tânjire după câștiguri lumești. 
Dacă ar fi fost altfel, aș fi intrat atunci în lucrare și aș fi 
continuat până astăzi, chiar dacă, știu acum foarte 
bine, nu există niciun fel de câștig lumesc pe care îl poți 
obține prin lucrare, prin har, ba chiar datorită ei poți să 
te alegi cu multe necazuri. 

Domnul știe că nu mi-am dorit implicarea în lu-
crare datorită unei iubiri pentru slava deșartă, ci pentru 
că voiam să fiu capabil să fac ceva pentru Dumnezeu. 
Îmi amintesc că pe când eram la școală, doream să fiu 
predicator al Evangheliei, pentru că vedeam că toți pre-
dicatorii erau ocupați cu lucrurile spirituale. Din aceasta 
a izvorât dorința mea de implicare în lucrare. 

(4) Chemarea din partea bisericii. Eu am avut 
parte de chemare din partea bisericii fără a exista vreo 
inițiativă din partea mea, iar aceasta m-a chemat nu 
doar ca să mă cerceteze, ci și, după ce s-au convins că 
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am calificările cerute de Cuvânt, am fost chemat să pre-
dic Evanghelia într-o perioadă de probă. Prin aceasta, 
vreau să spun că ceea ce am făcut în această lucrare, nu 
am făcut fără a exista o chemare obișnuită de la Dum-
nezeu și că nu am intrat în lucrare fără a fi trimis. Puteți 
citi în jurnalul meu mai multe despre confirmarea che-
mării mele, lucruri pe care le-am enumerat aici, dar și 
lucruri pe care nu le-am prezentat în aceste rânduri. Bi-
necuvântat să fie Domnul, care a făcut ca întunericul 
meu să lumineze ca soarele în amiază! 

Spre gloria lui Dumnezeu  

În al doilea rând, Hristos a umblat în această lu-
crare spre gloria Tatălui. El nu a căutat nici onoarea, 
nici aplauzele și nici creditul din partea oamenilor, ci 
doar slava Tatălui. Oamenii care nu umblă după mo-
delul acesta, nu pot fi folositori Bisericii, decât poate 
doar accidental. Acesta trebuie să fie felul tuturor acți-
unilor noastre și scopul nostru ultim. „Deci, fie că 
mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul 
pentru slava lui Dumnezeu” (1 Cor. 10:31).  

Așadar, poți vedea că trebuie să Îl urmezi pe Hris-
tos în aceasta, dacă vrei să fii pescar de oameni. Ridică-
ți inima și îndreapt-o către acest țel nobil și, în toate, 
dar mai ales în predicarea Evangheliei, păstrează acest 
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obiectiv măreț înaintea ochilor tăi. Păzește-te de a căuta 
slava ta în predicare!  

Nu umbla după aplauze și după a fi popular căci, 
dacă vei face astfel, îți vei primi răsplata (Matei 6:2). 
Nu ai nevoie de altceva. Apoi, nu inversa ordinea lăsată 
de Dumnezeu: „Via mea, care este a mea, o păstrez eu. 
Ține-ți, Solomoane, cei o mie de sicli, și două sute fie 
celor ce păzesc rodul!” (Cânt. 8:12).  

Preocupă-te să nu cumva să păstrezi mia pentru 
tine și să Îi dai lui Dumnezeu doar suta. Fie ca onoarea 
Lui să stea permanent înaintea ochilor tăi și să fii gata 
să calci în picioare reputația ta, să o sacrifici dacă este 
nevoie, pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru aceasta, ia 
aminte la următoarele aspecte: 

(1) Gândește-te la tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat. 
Ce ai, pe care să nu-l fi primit? Atunci, cât de lipsit de 
rațiune este să nu folosești totul spre gloria Lui! Cât de 
lipsit de recunoștință ar fi un astfel de gest! Nu-i așa că 
urăști caracterul unei persoane nerecunoscătoare? In-
gratum si dixeris, omnia dixeris [Dacă spui că este inac-
ceptabil, spui totul].  

(2) Ceea ce tu ai este un talant care ți s-a dat de că-
tre Marele Stăpân, pentru a-l pune în negoț și a-l în-
mulți până când El va reveni. Dacă îl înmulțești pentru 
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El, atunci îți vei primi răsplata. Dacă ți-l vei însuși, însă, 
și îl vei folosi pentru tine, nu pentru El, la ce te-ai putea 
aștepta când El va reveni decât ca Dumnezeu să ia ta-
lantul de la tine și să poruncească să fii aruncat ca un 
slujitor nefolositor și necredincios în întunericul de 
afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților? 

Dumnezeu le-a dat talanți minunați unor oameni. 
Dacă acești oameni îi folosesc pentru slava deșartă, 
pentru folosul propriu, pentru a câștiga admirația ce-
lorlalți, osanalele celor învățați, și astfel vor sacrifica tot 
ce au, în loc să folosească aceste lucruri în năvodul lor, 
ce întâlnire tristă vor avea ei cu Hristos în ziua de apoi! 
Ce stăpân ar tolera un astfel de slujitor, căruia i-a dat 
bani cu care să cumpere haine pentru stăpân, dar acesta 
și-ar cumpăra haine pentru sine? Cum am putea să ne 
gândim că Dumnezeu ar tolera și ar trece cu vederea un 
astfel de predicator, căruia i-a dat talanți și daruri, dacă 
acesta s-ar folosi de ele pentru a câștiga în această lume 
și pentru a obține aplauzele pentru sine, ignorând glo-
ria Stăpânului lui? Vai de tine dacă o vei lua pe această 
cale, pe care merg distrugătorii sufletelor oamenilor și 
ale propriilor vieți! 

(3) Admirația lumii acesteia nu valorează nimic. 
Mai mult decât atât, ea este greu de obținut și de păstrat, 
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căci aplauzele celor needucați sunt oferite imediat, dar 
sunt oferite acelora pe care cei educați îi disprețuiesc. 
Mai apoi, cei educați îl aplaudă pe acela pe care oamenii 
obișnuiți îl ignoră sau nici nu vor să audă de el.. Iar când 
obții un astfel de lucru, ce ai căpătat de fapt? O fală de-
șartă, un vânt trecător. Oamenii se pot gândi la tine 
multă vreme, tu însuți poți să te gândești mult la valoa-
rea ta, dar în tot acest timp, Dumnezeu știe că nu valo-
rezi nimic. Amintește-ți ce le spunea Hristos fariseilor: 
„Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oameni-
lor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile; pentru că ce 
este înălțat între oameni, este o urâciune înaintea lui 
Dumnezeu” (Luca 16:15).  

Fie ca aceste adevăruri să te facă să te îngrozești 
când cauți gloria propriei persoane. 

(4) A căuta slava proprie este un lucru groaznic și 
abominabil. 

În primul rând, gândește-te la situația și scopul 
pentru care Dumnezeu te-a creat. Gloria Sa este lucrul 
pe care trebuie să îl țintești și pentru care trebuie să-ți 
sacrifici eul mizerabil. Tremură la aceste lucruri și nu te 
îndepărta de această temelie solidă, căci altfel vei fi fă-
cut bucăți! 

În al doilea rând, umblarea după slava proprie este 
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una dintre cele mai grave lepădări de Dumnezeu. Tu 
pretinzi că Îl predici pe Hristos unor oameni, dar um-
blarea după slava ta înseamnă să te predici pe tine, nu 
pe El. Tu pretinzi că Îl prezinți sufletelor pe Hristos și 
calea către Dumnezeu, dar în același timp tot ceea ce 
faci este să te lauzi pe tine. Va sta vreodată Hristos ală-
turi de cineva care Îl batjocorește? O, păzește-te de asta! 
Umblă nu după gloria ta, ci după slava Lui! Cine nu ar 
considera un afront total să își trimită un servitor sau 
un prieten să curteze o femeie pentru el, iar acesta să o 
ia pentru sine? De aceea, nu se va răzbuna Hristos cu 
atât mai mult pe predicatorii care au căutat slava pro-
prie?  

În al treilea rând, că este o trădare și o cruzime față 
de sufletele celor ce te aud, dacă vei căuta să placi mai 
mult persoanelor lor decât să le câștigi sufletele și dacă 
vei căuta să obții admirația lor mai mult decât ca ei să fie 
primiți de Dumnezeu. Aceasta este o modalitate de uci-
dere a sufletelor, iar aplauzele obținute astfel sunt câști-
gate cu sângele acelor oameni. Păzește-te de asta! Chiar 
dacă oamenii te vor numi în orice fel vor dori, tu caută 
gloria lui Dumnezeu și binele lor. 

(5) A acționa astfel este un semn clar al unei inimi 
lipsită de har, lipsită de Hristos și de credință: „Cum 
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puteți crede voi, care umblați după slava, pe care v-o dați 
unii altora, și nu căutați slava care vine de la singurul 
Dumnezeu?” (Ioan 5:44). Până și un grăunte de cre-
dință va vindeca mintea și inima de această atitudine. 

(6) Ia aminte la ticăloșia ta! Ce ești tu, dacă nu o 
biata mână de lut, trupește vorbind, care se va întoarce 
înapoi în țărână în curând și tot ce va rămâne de tine va 
constitui o hrană plăcută pentru viermii pe care astăzi 
îi calci în picioare! N-ai văzut deseori cât de slab este 
trupul tău, care este supus adesea bolilor dureroase și 
suferințelor, și ce aspect urât are după moarte? Nu uita 
niciodată imaginea acelor chipuri pe care le vezi în 
curtea bisericii, când vreun trup, poate că uneori fru-
mos la chip, este precum varul, ba chiar mai dezgustă-
tor și urât. Nu uita că îți va veni și ție vremea. 

Dar, în ce privește inima ta, ce ești, dacă nu o ființă 
rea, ticăloasă și urâtă? Nu uita că inima îți este ca un roi 
în care zumzăie mulți idoli murdari, plini de veninul cel 
mai rău. Nu ești altceva decât o cușcă plină de păsări 
necurate! Dacă privești în inima ta, ce poți vedea acolo, 
dacă nu ticăloșii de orice fel? Și ce zi trece, în care să nu 
vezi aceleași lucruri în tine, spre umilirea ta? Ce anume 
este de valoare în tine, pentru ca Dumnezeu să consi-
dere că meriți să fii folosit în lucrarea aceasta? Cei care 
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au fost cândva prieteni sunt disprețuiți acum. Tu, însă, 
vei umbla după slava ta? Vai de tine, dacă vei face 
aceasta! 

(7) Gândește-te că Dumnezeu spune: „voi cinsti... 
pe cine Mă cinstește, dar cei ce Mă disprețuiesc,... vor 
fi disprețuiți” (1 Sam. 2:30). Gândește-te la răsplata pe 
care o ai înainte, ca și Moise, și păzește-te de a prefera 
lauda de sine în loc de interesele lui Hristos, pentru a 
nu fi pus în rândul celor care caută să-și satisfacă pro-
priile dorințe, și nu să împlinească lucrurile lui Hristos. 

(8) Gândește-te la ceea ce Hristos a făcut pentru 
tine. Nu uita bunătatea Lui nemeritată, manifestată 
față de un ticălos ca tine. Fă ca dragostea față de El să te 
cucerească și atunci vei fi ajutat să jertfești totul pentru 
slava Lui. 

Hristos a țintit binele sufletelor, obiectiv pe care l-
a păstrat întotdeauna înaintea ochilor Lui. 

El a venit pentru a căuta și a mântui ce era pierdut. 
A venit pentru a căuta oile pierdute ale casei lui Israel. 
Tot așa, El i-a trimis pe apostoli să le deschidă ochii or-
bilor, să îi întoarcă pe oameni de la întuneric la lumină 
și de sub puterea Satanei la Dumnezeu. Urmează-L pe 
Hristos în acest fel și în acest scop, pentru a putea fi un 
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pescar de oameni. Când studiezi predicile tale, păs-
trează binele sufletelor înaintea ochilor tăi ca principa-
lul obiectiv. Atunci când predici, acesta să fie scopul 
tău, anume să te străduiești să găsești oile pierdute, să 
smulgi din foc măcar o parte din mlădițe; să ai măcar 
câțiva convertiți pe care să-i aduci la Stăpânul tău. Fă ca 
acest obiectiv să rămână multă vreme în mintea ta și 
preocupă-te de acest lucru, oricare ar fi învățătura pe 
care o predici. 

Gândește-te la următoarele lucruri: 

(1) Care este scopul Evangheliei? Care alt scop ar 
fi, dacă nu salvarea sufletelor? Acesta este țelul suprem, 
și dacă noi nu îl împlinim, este un lucru foarte trist. 
Trebuie să propovăduim Evanghelia veșnică pe care 
Hristos a predicat-o, făcând cunoscută voia lui Dum-
nezeu cu privire la mântuirea omului. 

(2) La ce anume te-a trimis Dumnezeu? Te-a tri-
mis să câștigi o viață pentru tine pe acest pământ? Vai 
de cei care socotesc evlavia drept demnă de atenția lor 
doar pentru un câștig pământesc, și care subordonează 
Evanghelia dorințelor lor temporare. Mai degrabă aș 
pieri din cauza lipsurilor decât să-mi câștig pâinea în fe-
lul acesta. Așadar, nu te-a chemat Hristos ca să trudești 
pentru a câștiga suflete pentru El? Atunci ferește-te să 
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nu fii ca aceia care merg într-un loc, fiind trimiși de stă-
pânul lor, dar își uită chemarea atunci când ajung acolo 
și își irosesc timpul cu deșertăciuni și prostii. 

(3) Gândește-te la valoarea sufletelor. Dacă îți vei 
aminti constant acest lucru, nu vei putea decât să îți în-
drepți privirea către binele lor. Sufletul ți se va părea un 
lucru prețios dacă vei lua aminte la trăsăturile lui no-
bile, împodobite cu înțelepciune, capabil să cunoască 
cele mai înalte lucruri, dornic să aleagă lucrurile de 
seamă, care tânjește după dragoste, care poate să Îl iu-
bească pe Dumnezeu, să urască păcatul, altfel spus, să 
Îl glorifice pe Dumnezeu aici și să se bucure de El pe 
pământ și în veșnicie. De asemenea, sufletul este pre-
țios când te gândești că omul va trebui să trăiască sau să 
moară veșnic. El fie se va bucura de Dumnezeu de-a 
lungul nenumăratelor epoci ale veșniciei, fie va rămâne 
aruncat în chinuri fără sfârșit. De asemenea, gândește-
te la valoarea unui suflet conștientizând că niciun câș-
tig pământesc nu poate contrabalansa pierderea unui 
suflet. „Și ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea, 
dacă și-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb 
pentru sufletul său?” (Matei 16:26). Mai mult, gân-
dește-te că pe Hristos L-a costat sângele Său prețios 
pentru ca sufletele oamenilor să poată fi răscumpărate. 
El a trebuit să suporte mânia Tatălui pentru ca aleșii 
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Lui să poată fi născuți din nou în toate veacurile și să 
aibă parte de moștenirea veșniciei. Așadar, răscumpă-
rarea sufletului este foarte prețioasă. Gândește-te inclu-
siv că Hristos atrage sufletul omului. El îl îndeamnă pe 
acesta să intre în părtășie cu El. Pe de altă parte, și dia-
volul îi face curte cu multe din momelile și atracțiile 
sale. De aceea, am putea să rămânem lipsiți de preocu-
pare pentru binele acelora pentru care atât Hristos cât 
și Satana se luptă? Rușinează-te să stai ca un spectator 
lipsit de preocupare, ca nu cumva să te arăți ca unul 
dintre cei ce nu sunt prietenii Mirelui. 

(4) Gândește-te la pericolul în care se află sufletele. 
Vai, cea mai mare parte a lor merg pe calea largă către 
pierzare și sunt orbi. Străduiește-te să le descoperi fe-
țele, să dai la o parte vălul care îi acoperă. Ei sunt ca 
niște mlădițe aruncate în foc. Vei fi atât de crud încât 
să nu te preocupe smulgerea lor din foc? Dacă stai ne-
păsător, fără îndoială că vei arde împreună cu ei, odată 
cu lumea aceasta, în focul răzbunării lui Dumnezeu și 
în potirul mâniei Sale, care va fi de șapte ori mai înfier-
bântat pentru predicatorii lipsiți de preocupare față de 
sufletele oamenilor. 

(5) Gândește-te la starea ta tristă în care te-ai aflat 
înainte ca Hristos să se ocupe de sufletul tău. Tu mergeai 
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pe calea către Iad, orb precum o cârtiță. În final, Hristos 
ți-a deschis ochii și te-a făcut să îți vezi pericolul prin in-
termediul unui predicator care nu și-a scutit nici trupul, 
nici creditul, și nici reputația pentru a te câștiga, pe tine 
și pe alții ca tine. Vei predica, așadar, fără a fi preocupat 
de sufletele altora? Dacă aș face asta, m-aș simți ca și cum 
aș fi cel mai rău monstru; m-aș scârbi de mine. Doamne, 
sufletul îmi este stârnit chiar și doar la gândul acesta. Su-
fletul meu urăște și este scârbit de acest fel de predicare, 
dar, Doamne, fără tine nu pot face nimic. Fă-mă mai de-
grabă mut, Doamne, decât să mă suporți să predic fără 
pasiune spre binele sufletelor oamenilor. Dacă aș fi mut, 
n-aș ucide nici sufletul meu, și nici pe al altora. 

(6) Gândește-te ce demonstrează lipsa ta de pasiune 
pentru binele sufletelor oamenilor. În primul rând, 
aceasta vorbește despre o inimă moartă, lipsită de viață, 
un suflet fără dragoste, fără respect față de Hristos. Dacă 
ai oricât de puțină dragoste pentru Hristos sau viață în 
tine, poți să îndrăznești să fii lipsit de pasiune în această 
privință? Nu, cu siguranță că nu, căci acela care are vi-
ață se va mișca și acela care are dragoste în el va fi preo-
cupat și pasionat de înaintarea Împărăției lui Hristos.  

Mai mult, lipsa ta de pasiune pentru sufletele oa-
menilor demonstrează că nu crezi în avertismentele lui 
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Dumnezeu. Dacă ai crede că oamenii răi vor fi aruncați 
in Iad, alături de toate popoarele care Îl uită pe Dum-
nezeu, nu poți să le predici ca și cum le-ai prezenta o 
poveste. Dacă ai crede că aceștia vor fi aruncați în focul 
cel veșnic, inima ta nu va putea fi atât de rece, ca de 
gheață, încât să nu manifeste compasiune pentru ei. 
Până și o simplă privire asupra sorții celor necredinci-
oși, prin credință, îți va topi inima de gheață. 

Apoi, lipsa ta de pasiune duce cu gândul la o inimă 
lipsită de sentimente, la o dispoziție plină de ură față de 
oameni. Cine nu ar disprețui un străjer care ar vedea ve-
nind vrăjmașul, dar căruia nu i-ar păsa dacă locuitorii ce-
tății lui ar trăi sau ar pieri din mâna acestuia? Și ce nepă-
sare vrednică de ură ar trebui să fie într-un predicator al 
Evangheliei, dacă nu manifestă pasiune pentru sufletele 
oamenilor, când ei se află într-un așa de mare pericol? 

(7) Gândește-te că diavolul face de rușine astfel de 
predicatori. El răcnește și umblă ca un leu furios, cău-
tând pe cine să devoreze. În tot acest timp predicatorii, 
chemați să păzească sufletele, se mișcă precum melcul. 
Atunci când diavolul ispitește, el este plin de zel, în 
timp ce predicatorii sunt lipsiți de pasiune, indiferenți 
dacă oamenii aud sau dacă ei resping invitațiile și mus-
trările de care au parte. Cât de preocupați sunt slujitorii 
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diavolului care îi fac lucrarea! Ei sunt în măsură să călă-
torească peste mări și țări pentru a câștiga un prozelit. 
Ar putea predicatorii Evangheliei, în aceste condiții, să 
fie lipsiți de pasiune și preocupare? 

(8) Dacă ești lipsit de preocupare și pasiune pentru 
binele sufletelor oamenilor, acest lucru mai degrabă de-
monstrează că nu ai intrat pe ușă, ci ai sărit gardul și, de 
aceea, nu ești decât un hoț și un ucigaș: „Adevărat, ade-
vărat, vă spun că, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, 
ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar... Dar cel 
plătit, care nu este păstor, și ale cărui oi nu sunt ale lui, 
când vede lupul venind, lasă oile și fuge; și lupul le ră-
pește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plă-
tit, și nu-i pasă de oi” (Ioan 10:1; 10:12-13). Amintește-
ți de acest lucru ori de câte ori descoperi că inima ta este 
lipsită de preocupare și pasiune pentru sufletele care 
stau înaintea ta. 

(9) Dacă îți uiți chemarea, nu poți să te aștepți să 
beneficiezi de ajutorul lui Dumnezeu. Ai uitat cumva 
sau nu ai experimentat că acestea două – ajutorul lui 
Dumnezeu în predicare și pasiunea pentru sufletele oa-
menilor – merg mână în mână? De aceea, străduiește-
te să Îl urmezi mult pe Hristos în acest fel, și păstrează 
mereu înaintea ochilor tăi binele sufletelor semenilor. 
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Dacă vei face așa, vei fi un pescar de oameni, chiar dacă 
nu vei cunoaște asta.  

Hristos nu doar că a avut înaintea ochilor Săi bi-
nele sufletelor oamenilor, ci El a fost și foarte pro-
fund afectat de situația lor. 

Starea tristă a oamenilor a constituit o imensă po-
vară asupra duhului Său. Acest lucru este demonstrat 
prin următoarele patru lucruri: 

(1) În primul rând, El a manifestat compasiune 
față de mulțimile de oameni, întrucât erau ca niște oi 
fără păstor (Matei 9:36). Faptul că oamenii nu aveau 
păstori adevărați L-a umplut de compasiune. De aceea, 
urmează-L pe Hristos în aceasta și manifestă milă față 
de cei care rătăcesc precum oile fără păstor. Lasă ca 
această compasiune să te miște atunci când mergi să 
predici în adunări, unde vei găsi o mulțime de rătăciți, 
chiar dacă acolo există păstori credincioși. Privește la ei 
ca la niște oi cărora le lipsesc păstorii. Manifestă o com-
pasiune specială atunci când mergi în adunări lipsite de 
păstori. Situația acestor adunări ar trebui să constituie 
un motiv deosebit ca să îți folosești bine puținul timp 
care îți este alocat pentru a le predica. Fii plin de dra-
goste și compasiune față de situația lor și gândește-te că 
se află într-o situație foarte delicată. Acolo unde nu este 



CAPITOLUL 2 

77 

viziune, poporul piere. Fără îndoială că mulți sunt ig-
noranți, căci nu au pe nimeni care să îi învețe. Au su-
fletele triste, căci nu au pe nimeni care să frângă pâinea 
cu ei. Mulți rătăcesc de la calea lui Dumnezeu, căci nu 
îi veghează nimeni, așa încât diavolul se folosește de 
oportunitatea de a-i amăgi. Gândește-te, mai apoi, că 
majoritatea oamenilor nu au păstori și pe nimeni altci-
neva care să vegheze asupra lor, în ceea ce privește rău-
tatea și starea lor dificilă în relație cu superiorii lor spi-
rituali.  

Chiar dacă oamenii ar primi cu bucurie pe cineva 
care să frângă pâinea vieții cu ei, dorința lor nu poate fi 
împlinită, căci superiorii lor din biserică le interzic 
acest lucru. Dacă ai vedea un copil mulțumit să aibă un 
pedagog care să îl călăuzească, ai ști că acest copil recu-
noaște că nu se poate descurca singur și totuși, în ciuda 
acestui fapt, părintele lui s-ar împotrivi și, astfel, copi-
lul ar fi pierdut din lipsa pedagogului, cu siguranță că 
acest lucru ți-ar umple inima de compasiune. De aceea, 
fie-ți milă de situația acelora care ar primi cu bucurie pe 
cineva care să vegheze asupra sufletelor lor, dar cei care 
ar putea să-și folosească autoritatea, puterea și voința 
pentru a le găsi pe cineva, fie îi mint, fie sunt nepăsă-
tori, fie se opun acestui lucru. 
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Gândește-te și la multele suflete care pleacă înainte 
de vreme în veșnicie, în decursul perioadei când biseri-
cile lor nu au avut păstori. Ei nu au pe nimeni care să-i 
învețe, nimeni care să le arate starea periculoasă în care 
se găsesc, nimeni care să îi mângâie atunci când moar-
tea se apropie, ci ei alunecă ușor-ușor către moarte, ca 
niște brute care pier. Probabil că ai manifestat deja o 
astfel de compasiune, atunci când le-ai vorbit unora 
dintre cei aflați pe patul de moarte. Dacă iei seama 
foarte bine la acest lucru, și ți-l pui la inimă, nu poți 
decât să îi compătimești pe cei care se află în astfel de 
situație și să fii stârnit să îți folosești bine puținul timp 
pe care îl petreci printre ei, astfel încât aceștia să fie pre-
gătiți pentru moarte. 

(2) Hristos a plâns, pentru că oamenii din vremea 
respectivă nu cunoșteau lucrurile care să ducă la pacea 
lor (Luca 19:41-42). Când El s-a gândit la ignoranța 
lor, acest lucru a făcut ca lacrimile să curgă pe obrajii 
Lui prețioși. Cred că ai un motiv serios să predici, ori-
unde ai merge astăzi. Cine sunt cei pasionați să facă tot 
ce este necesar pentru a-și obține pacea cu Dumnezeu? 
Puțini oameni sunt aduși astăzi la Hristos. Rareori au-
zim în zilele noastre despre convertirea unui suflet, căci 
majoritatea oamenilor dorm în păcatele lor și găsesc 
plăcere în a profita de răbdarea lui Dumnezeu cu ei, 
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până când răbdarea se transformă în mânie. 

Când luăm în considerare aceste lucruri, multe 
inimi ar trebui să fie înmuiate. Am toată convingerea 
că situația acestor oameni este cu totul deplorabilă, 
pentru că ei se aventurează pe tărâmul unuia atât de pu-
ternic precum Dumnezeu, și stau nepăsători atunci 
când sabia răzbunării Sale atârnă deasupra capetelor 
lor. În tot acest timp, mesajul din ultima predică este 
ignorat, deși în chiar următoarea zi ei pot să întâlnească 
măreția îngrozitoare a lui Dumnezeu, care va trece ca 
un foc prin ei și îi va arde cu văpaia mâniei Sale pentru 
toată veșnicia. 

Cum poți să te gândești la acest lucru și să nu fii 
zdrobit în inima ta din cauza stării oamenilor din zilele 
noastre? Dacă ai un motiv suficient pentru a vărsa până 
și lacrimi de sânge, acesta este. 

(3) Hristos a fost întristat de împietrirea inimilor 
oamenilor (Marcu 3:5). El a fost împovărat când oame-
nii au fost atât de împietriți încât niciun fel de mijloace 
folosite pentru schimbarea lor nu le-au putut face 
vreun bine. Urmează-L pe Hristos în această atitudine, 
cititorule, și fii întristat și împovărat de împietrirea ini-
milor din această generație! O, ce împietrire a inimii se 
poate vedea în fiecare colț în care vei merge, și oriunde 
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ai predica, căci majoritatea oamenilor sunt nepăsători 
precum pietrele dintr-un zid. Indiferent ce le-ai spune, 
fie că le vei vorbi despre făgăduințele lui Dumnezeu, fie 
că le vei aminti de avertismentele Lui îngrozitoare, oa-
menii vor rămâne împietriți în împotrivirea lor față de 
ambele lucruri, rămânând neschimbați cu privire la 
faptele lor sau la viața veșnică, chiar dacă le-ai predica 
până când le-ar cădea ochii de oboseală.  

O, fericiți trebuie să fie acei predicatori a căror exis-
tență le-a pus Dumnezeu punct și i-a luat la sine! Feri-
ciți trebuie să fie slujitorii aceia pe care Dumnezeu i-a 
chemat din via Lui înainte ca terenul să ajungă atât de 
împietrit încât aproape toată truda lor să pară în zadar! 
Trăim o vreme în care trebuie să plângem pentru pre-
dicatorii Evangheliei, căci oamenii sunt atât de împie-
triți!  

Mai mult decât atât, ar trebui să deplângem situa-
ția noastră dacă ne gândim la ce a făcut Dumnezeu 
chiar în această generație. El a ridicat de pe gâturile 
noastre jugul tiraniei și al puterii arbitrare, și ne-a dat 
eliberarea de robia stăpânitorilor răi și a prelaților bise-
ricești și, cu toate acestea, generația noastră a rămas tot 
împietrită. 

Ar trebui să manifestăm și mai multă compasiune 
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dacă ne gândim la nuiaua pe care Dumnezeu a folosit-
o în relație cu noi. Multă vreme, am avut parte de hrană 
îmbelșugată pentru noi și pentru vitele noastre, și to-
tuși acest lucru nu ne-a stârnit să-L căutăm. După 
aceea, am avut parte de moartea animalelor și tot nu ne-
am întors la Domnul. Au urmat ciumele, care au adus 
cu ele moartea bărbaților, femeilor și copiilor. El a trimis 
tot felul de plăgi asupra ogoarelor noastre. Dacă nu mă 
înșel, acesta este al patrulea an de secetă continuă. Cu 
toate acestea, am rămas împietriți. „Doamne, nu văd 
ochii Tăi adevărul? Tu-i lovești și ei nu simt nimic; îi ni-
micești, și nu vor să ia învățătură; iau o înfățișare mai tare 
decât stânca, nu vor să se întoarcă la Tine” (Ier. 5:3). 
Care va fi, oare, sfârșitul unei împietriri ca aceasta? 

Această situație pare și mai lamentabilă, dacă ne ui-
tăm la faptul că plaga împietririi inimii pare să fie uni-
versală. Nu doar cei răi, cei păgâni pe față sau cei lipsiți 
de religie sunt împietriți ci, cel puțin în parte, și cei ce 
se pretind religioși. O, aceasta este o vreme în care stâl-
pii Scoției par să se prăbușească, o vreme în care mâinile 
lui Moise al nostru par să obosească, iar Amalec dă 
semne că va câștiga. 

Mulți pretinși credincioși doresc să audă cercetate 
cauzele mâniei lui Dumnezeu, dar ei nu le deplâng. 
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Este cu adevărat lamentabil că mulți dintre cei care îi 
găsesc pe Acanii din tabăra noastră, care tulbură popo-
rul Domnului, dar, într-un fel ciudat de comporta-
ment, ei sunt foarte ezitanți în a se amesteca sau în a-i 
descoperi înaintea oamenilor. Avem chiar teama că 
există printre noi unele lucruri blestemate care nu sunt 
nici măcar descoperite. 

O, dacă Dumnezeu ar pune în inimile străjerilor 
Sionului dorința de a descoperi cine sunt acești Acani 
și dacă predicatorii ar fi obligați chiar de către Biserică 
să vorbească mai mult și mai liber despre păcatele din 
țara noastră! Dar, o, Doamne, de ce ne-ai împietrit pe 
toți ca să nu ne mai temem de Tine? 

Ar trebui să ne umplem de întristare când ne gân-
dim că această împietrire a inimii este o dovadă a lucru-
rilor triste care vor veni asupra noastră. „A Lui este în-
țelepciunea, și atotputernicia: cine I s-ar putea împo-
trivi fără să fie pedepsit?” (Iov 9:4). Văzând că nu sun-
tem înmuiați nici prin Cuvânt și nici prin nuiaua 
Domnului, este un pronostic sigur că vom fi loviți de 
El în continuare, cu judecăți mult mai severe. Deja si-
tuația este tristă. Multe familii se află într-o stare de-
plorabilă, și totuși situația nu s-a îmbunătățit prin 
mustrarea lor. Dar ce se va alege de această țară, dacă 
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vom continua așa? Salvează, Doamne, moștenirea Ta, 
poporul legământului Tău, și fă-ne mai degrabă să 
abandonăm lucrurile care aduc loviturile Tale asupra 
noastră. Iată lucrurile, cititorule, care te pot face cu 
adevărat să fii împovărat din cauza împietririi acestei 
generații. 

Hristos S-a rugat mult, mai ales înainte de a pre-
dica (Luca 9:18). 

Urmează-L în această practică! Ai mare nevoie să te 
rogi înainte de a predica. Când te gândești la pescuirea 
sufletelor oamenilor, fă bine și ține-L ocupat pe Dum-
nezeu în rugăciune. Fă ca predicile tale să fie predicile 
multor rugăciuni. Rugăciunea abundentă trebuie să îl 
caracterizeze pe orice creștin, dar cu atât mai mult pe 
predicatorii Evangheliei. Luther spunea că sunt trei lu-
cruri care trebuie să caracterizeze un predicator – ten-
tatio, meditatio et precatio (tenacitatea, meditarea și ru-
găciunea). Fii zelos în această lucrare necesară. Ia aminte, 
în acest scop, la următoarele: 

(1) Gândește-te că nu poți spune altfel despre pre-
dicarea ta, „Așa vorbește Domnul!” Cum vei putea că-
păta un cuvânt din partea lui Dumnezeu, dacă nu-l ca-
uți? Și cum îl vei putea căuta altfel decât prin rugăciune 
fierbinte? Orice altă modalitate ai încerca, rezultatul nu 
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poate fi decât produsul unei minți goale, pe care îl vei 
murmura înaintea oamenilor, atunci când vei fi cu ei în 
biserică. Ticăloasă trebuie să fie predicarea unde tot ceea 
ce are mesagerul de spus este: „Asta e tot din partea 
mea”, în loc să proclame, „Așa vorbește Domnul!” 

(2) Gândește-te la insuficiența și slăbiciunile tale, 
precum și la greutatea lucrării. Cine este suficient pen-
tru aceste lucruri? Chiar dacă te-ai considera calificat, 
nu vei putea îndrăzni să studiezi Scriptura fără rugă-
ciune, nici să te rogi fără să studiezi, atunci când Dum-
nezeu îți permite să ai timp pentru ambele. Lucrarea de 
aducere a păcătoșilor la Hristos și de smulgere a mlădi-
țelor din foc este o lucrare grea. De aceea, ar fi posibil 
să nu ai mare nevoie să petreci mult timp cu Dumne-
zeu, înainte de a predica?  

(3) Ia aminte la acest cuvânt: „Dacă ar fi fost de 
față la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele 
poporului Meu, și să-i întoarcă de la calea lor rea, de la 
răutatea faptelor lor!” (Ier. 23:22). Nu există nicio în-
doială că una dintre marile cauze ale eșecului Evanghe-
liei în zilele noastre este legată de faptul că predicatorii 
nu caută sfatul lui Dumnezeu și nu îi fac pe oameni să 
audă cuvintele Lui. De aceea, rugăciunea cu credință 
este cel mai adecvat mod de a ajunge la o cunoaștere a 
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sfatului lui Dumnezeu. Nu neglija rugăciunea, ci de-
dică-i mult timp. 

Gândește-te că ai văzut cât de mult bine produce o 
practică a rugăciunii și cum primești ajutorul lui Dum-
nezeu atât în studierea cât și în predicarea Cuvântului, 
odată ce te rogi. Dacă poți, dedică rugăciunii întreaga 
dimineață de duminică, și abia după aceea să îți faci lu-
crarea.  

În acest sens, m-am gândit la câteva lucruri pe care 
aș vrea în mod special să le ai în minte în privința rugă-
ciunii: 

(1) Roagă-te ca să primești un cuvânt de la Dum-
nezeu pe care să îl transmiți apoi oamenilor. Roagă-te 
să nu le predici produsul înțelepciunii tale și rezultatul 
rațiunii omenești, căci aceasta ar fi o predicare săracă, 
fără inimă. 

(2) Roagă-te ca sufletul tău să fie plin de compasi-
une față de situația oamenilor cărora le predici. Dacă ți-
ar lipsi această compasiune, tot ceea ce vei face va fi o 
predicare cu limba, nu cu inima. 

(3) Roagă-te ca inima ta să fie înflăcărată cu zel 
pentru gloria Stăpânului tău, și ca dragostea pentru 
Dumnezeu și pentru sufletele oamenilor să curgă din 
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inima ta. 

(4) Roagă-te ca Dumnezeu să îi predice propriei 
tale inimi, atât când studiezi pentru pregătirea mesaju-
lui tău, cât și când îl transmiți oamenilor. Altfel, vei fi 
ca acela care îi hrănește pe alții, dar se înfometează pe 
sine, sau ca unul care le arată oamenilor calea pe care să 
meargă, dar el nu pășește niciodată pe aceeași cale. 

(5) Roagă-te să primești ajutor pentru a-ți prezenta 
predica într-o dispoziție adecvată, cu o inimă implicată 
în acel mesaj, credincioasă, care să nu oprească nimic 
din ceea ce Domnul îți dă, fără confuzie în minte sau 
frică de oameni. 

(6) Roagă-te să poți avea tărie trupească ca să poți 
face lucrarea și ca infirmitățile tale sau dispoziția 
proastă să nu te tulbure. 

(7) Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea progres în lu-
crare, prin prezența și puterea Sa, astfel încât cuvântul 
vorbit să fie unul convingător și care îi convertește pe 
cei ce nu Îl au pe Hristos. Roagă-te ca el să fie un cuvânt 
de vindecare pentru cei zdrobiți sau un cuvânt de asi-
gurare pentru cei slabi, pentru cei care se clatină sau 
sunt supuși îndoielii. Roagă-te ca Dumnezeu însuși să 
atragă peștii în năvod, când tu îl arunci. Altfel spus, 
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roagă-te să fii ajutat pentru a te arăta un slujitor încer-
cat, un lucrător care nu se rușinează, ci împarte drept 
cuvântul adevărului. 

Chiar și după ce a predicat, Hristos s-a întors la lu-
crarea rugăciunii. După ce a trimis mulțimile, El s-a ur-
cat pe munte pentru a se ruga (Marcu 6:46; Matei 
14:23). Urmează exemplul lui Hristos! 

Este mai bine să faci acest lucru decât să petreci 
după-amiaza cu o mulțime de oameni, care vor căuta să 
îți ocupe timpul cât de mult este posibil, lucru care ți 
se va părea un chin. Prin harul lui Dumnezeu, am cău-
tat să refuz acest lucru, și sunt decis să îl refuz și mai 
mult. Chiar și atunci când sunt nevoit să petrec după-
amiezile de duminică în prezența altora, aș prefera mai 
degrabă să petrec mai mult timp în singurătate, ru-
gându-mă, prin harul Lui. 

Roagă-te înaintea lui Dumnezeu ca truda ta să nu 
fie lipsită de succes și cuvintele pe care le-ai rostit să nu 
fie precum apa, care este aruncată pe nisip și înghițită 
de el fără efect. 

Roagă-te pentru iertarea eșecurilor tale în împli-
nirea îndatoririlor publice și ca Dumnezeu să pri-
mească bănuțul tău, pe care îl dăruiești din toată 
inima. Roagă-te ca El să nu Își retragă binecuvântările 
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din cauza eșecurilor tale, ci să găsească plăcere să ude cu 
roua cerească terenul pe care l-ai semănat, pentru a pu-
tea răsări ceva la vremea cuvenită. Roagă-te ca acel cu-
vânt predicat să fie ca un cui bine înțepenit de către 
Dumnezeul oștirilor, astfel încât diavolul să nu îl poată 
scoate. 

Nu te gândi că lucrarea ta s-a încheiat odată cu pre-
dica și că nu mai ai nimic de făcut după ce oamenii 
pleacă la casele lor. Nu, căci lucrurile nu stau așa. Gân-
dește-te că diavolul a fost la fel de ocupat ca și tine 
atunci când ai predicat și că, după mesajul tău, el nu va 
sta nepăsător. Ar putea el să se străduiască să demoleze 
lucrarea ta, iar tu să rămâi nepăsător în ce privește efec-
tele Cuvântului? Nu, nu trebuie ca lucrurile să fie as-
tfel, căci Dumnezeu nu va găsi plăcere în aceasta. Tre-
buie să recunosc că și eu am fost mult prea neimplicat 
aici – Doamne, ajută-mă să mă corectez! 

Dacă un om ar avea un slujitor care s-ar duce la 
câmp și ar semăna cu sârguință și credincioșie, dar s-ar 
așeza leneș după semănat, uitând să acopere sămânța cu 
pământ, stăpânul lui ar fi oare încântat? N-ar fi cumva 
foarte deranjat pentru că păsările ar veni și ar fura se-
mințele? Tot așa, cititorule, dacă ai fi foarte credincios 
și sârguincios în semănarea seminței bune, dar după 
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aceea ai deveni lipsit de preocupare pentru a o acoperi, 
rugându-te înaintea lui Dumnezeu ca să o păstreze vie 
în inimile oamenilor și să o facă să prospere, diavolul 
poate veni și să fure totul. Unde va fi atunci truda ta? 
Cum va găsi Dumnezeu plăcere în tine? Roagă-te mai 
frecvent, deci, strigă mai mult la Dumnezeu după ce 
lucrarea ta publică este încheiată. Străduiește-te să fii 
tot mai preocupat de lucrare, după ce ai predicat!  

Sunt convins că adeseori, atunci când predici, unii 
oameni au parte de convingerea de păcat sau sunt cer-
cetați cu privire la vinovăția lor. Poate că unii sunt în-
tăriți, dar aceste efecte trec destul de repede. Mă tem că 
trebuie să mărturisești, și aceasta ca pe un aspect păcă-
tos, că nu te străduiești suficient pentru a proteja și aco-
peri sămânța, după ce ea este semănată și să faci ca acel 
cui să pătrundă mai adânc, după ce el a intrat în bucata 
de lemn. 

Chiar dacă, din punct de vedere trupește, de multe 
ori ești lovit de oboseală după predicare, cu siguranță 
că poți face mai mult decât până acum. Și dacă sufletul 
tău ar fi mai cuprins de compasiune, oboseala din trup 
nu te-ar mai limita în ce privește mintea și rugăciunea. 
Mai degrabă ai trece peste ea și te-ai îngriji pentru a ve-
dea mai multă roadă a lucrării tale, astfel încât sufletele 
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să nu fie întotdeauna furate de acel vultur lacom și leu 
care răcnește, vrăjmașul mântuirii tale și a altora. Chiar 
dacă el a fost toată ziua ocupat să le facă rău sufletelor, 
după cum tu ai fost ocupat pentru a le face bine, totuși 
el nu se va plânge niciodată de oboseală, nici măcar la 
lăsarea serii. 

Ia-ți curaj și fii tare în Domnul! Nu abandona 
lupta în fața inamicului. Străduiește-te să îl ții la dis-
tanță! Mai mult, ai de partea ta un bun Apărător. Hris-
tos este preocupat de sămânța Sa ca și tine. Continuă-
ți lucrarea și fii tare în Domnul și în puterea tăriei Lui. 
Nu-l lăsa pe acel inamic răpitor să fure nici măcar un 
grăunte pe care îl poți apăra. 

Așadar, urmează-L pe Hristos preocupându-te de 
exercițiul necesar al rugăciunii. Domnului și Stăpânu-
lui tău nu I-au lipsit nimic și nu exista niciun pic de 
frică de eșec în lucrarea Sa de predicare a Evangheliei. 
Și totuși, El s-a rugat, pentru a ne da tuturor un exem-
plu, dar mai ales predicatorilor Cuvântului Său. Nu 
lăsa deoparte modelul Lui, ci urmează-l! 

Hristos a respins ofertele lumii 

El a considerat că lumea nu este potrivită pentru 
niciunul dintre ucenicii Lui. „Vulpile au vizuini, și pă-
sările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Și 
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odihni capul” (Matei 8:20). El S-a dedicat în întregime, 
cel puțin de la momentul inaugurării lucrării Sale pu-
blice, lucrurilor care țineau de chemarea pe care o avea 
în lucrarea Evangheliei (Ioan 9:4). Noi toți suntem 
chemați să Îl urmăm pe Hristos în această respingere a 
lumii, dar în special predicatorii.  

Cu toate acestea, trebuie să luăm seama că nu sun-
tem chemați să Îl limităm în mod necesar în anumite 
lucruri, precum sărăcia voluntară, întrucât aceasta a 
fost parte din plata pe care El a făcut-o pentru păcatele 
celor aleși. De asemenea, asta nu îi scutește pe predica-
torii Evangheliei de asigurarea lucrurilor necesare pen-
tru ei sau pentru cei care îi ajută, căci chiar apostolul ne 
spune că cel ce nu îngrijește de familia sa este mai rău 
decât un păgân (1 Tim. 5:8), regulă de la care slujitorii 
bisericii nu sunt exceptați. 

Da, este clar că predicatorii Evangheliei pot uneori 
să lucreze cu mâinile lor pentru a-și asigura cele nece-
sare sau atunci când răutatea vremurilor în care trăiesc 
nu le permite să poată să se susțină altfel, ori atunci 
când primirea darurilor din partea Bisericii ar conduce 
la obstacole în înaintarea Evangheliei, așa cum vedem 
clar în practica apostolului Pavel. 

În această privință, ești chemat să Îl urmezi pe 
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Hristos așa încât să nu te implici în lucrurile lumești, 
dacă nu este necesar, până acolo încât să fii obstrucțio-
nat în împlinirea poruncilor și a chemării tale. Întrucât 
ești predicator al Evangheliei, celelalte lucruri trebuie 
să devină secundare. Acest lucru a fost predicat de 
Domnul nostru: „Vino după Mine, și lasă morții să-și 
îngroape morții” (Matei 8:22), ca și de apostoli: „ni-
ciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să 
placă celui ce l-a scris la oaste” (2 Tim. 2:4). Acest lucru 
nu a fost respectat de unii, în special de episcopii noștri, 
care au acționat și ca guvernatori, alături de slujba lor 
de predicatori. Trebuie să observăm că Domnul nostru 
a refuzat categoric acest lucru. El spunea: „Cine m-a 
pus judecător între voi?”, chiar dacă oamenii I-au cerut 
sfaturi în acest sens, lucru care este un semn al ignoran-
ței lor cu privire la greutatea lucrării Sale. După părerea 
mea, această poruncă nu este respectată nici de unii 
dintre predicatorii din zilele noastre, care se ocupă și de 
afaceri, chiar dacă veniturile le sunt suficiente. 

În ceea ce mă privește, nu văd cum astfel de oa-
meni pot să spună că nu se încurcă cu lucrurile acestei 
luni, când ei se ocupă și de altceva decât să fie predica-
torii Evangheliei. Întrucât acum slujesc într-o peri-
oadă de probă, niciuna dintre aceste lucruri nu este o 
ispită pentru mine. Dar, știind că am o inimă coruptă, 
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nestăpânită și că, dacă nu sunt veghetor, diavolul poate 
să mă influențeze subtil prin argumentele lui, conștien-
tizez că pot să cad în ispită.  

De aceea, ferește-te de predicarea superficială 
atunci când ai primit o chemare de la vreo biserică. Ve-
ghează ca, în lipsa unei chemări, să nu ajungi să cauți să 
fii plăcut oamenilor. Nu, nu aceasta trebuie să fie pre-
ocuparea ta. Amintește-ți că Dumnezeu îngrijește de 
tine cu mână largă, chiar acum, după cum El găsește de 
cuviință. Nevoile tale nici măcar nu sunt atât de mari 
pe cât crezi, iar Dumnezeu le-a împlinit în toate privin-
țele. Da, El te-a luat în mâna Sa, te-a păzit încă de când 
erai în pântecele mamei tale și nu te va abandona, atâta 
vreme cât vei trăi, pentru că El rămâne credincios. 
Amintește-ți că Dumnezeu a pus limite vieții tale și a 
stabilit dinainte vârsta ta. Chiar dacă oamenii și diavolii 
s-ar opune acestei hotărâri a lui Dumnezeu, nu vor fi în 
stare să o stânjenească cu ceva. Dumnezeu însuși este 
Acela care rânduiește totul în familia ta, chiar și vădu-
via. Așadar, de ce te-ai abate de la calea Lui pentru a 
obține un lucru pentru tine sau pentru a irosi timpul 
care îți este dat de Dumnezeu? Continuă-ți viața în cre-
dincioșie, și nu te teme! Dumnezeu poate să facă în așa 
fel încât vrăjmașii unui om să ajungă prietenii lui, 
atunci când căile acelui om sunt plăcute Domnului. Și 
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chiar dacă corupția lor morală va fi în disonanță față de 
învățătura ta și față de comportamentul tău, totuși, în 
conștiințele lor, ei pot fi făcuți să fie de acord cu aces-
tea. Dumnezeu poate să îi izoleze, astfel încât să nu se 
mai ridice împotriva ta. 

Apoi, de ce nu ai fi mulțumit în orice situație? 
Hristos și apostolii au fost străini și călători. De pildă, 
dacă Domnul consideră nimerit ca tu să fii necăsătorit, 
de ce te-ai împotrivi acestui lucru? Dacă Domnul are 
ceva de făcut cu tine în diversele colțuri ale viei Sale, 
chemându-te uneori într-un loc, alteori în altul, nu ar 
trebui să fii nemulțumit. Poate că, în acest fel, vei face 
mai mult bine decât în altă situație. 

Dacă ai fost rânduit de Dumnezeu să rămâi acasă, 
atunci amintește-ți că există suflete și aici, care probabil 
că au beneficiat mult de predicarea ta și care, dacă ai 
pleca în alt loc, ar avea de pierdut.  

Mai mult, Dumnezeu îți va da întotdeauna hrană, 
atâta vreme cât îți dă de lucru. Dincolo de aceasta, ori-
unde ai dori să mergi, nu vei fi lipsit de teren de lucrare 
pentru Dumnezeu. 

Apoi, dacă ai urma o anumită cale, încălcând che-
marea și poruncile lui Dumnezeu pentru o bucată de 
pâine, vei ajunge să ratezi așteptările lui Dumnezeu 
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pentru tine, și astfel să pierzi și bogățiile lumii, și o con-
știință împăcată. Dacă într-un astfel de mod ai căpăta 
o chemare și un salariu bun, totuși ți-ai pierde o conști-
ință împăcată, care ar fi un ospăț necurmat. Cum ar 
putea fi scuzată o astfel de practică prin faptul că așa 
capeți beneficii pământești, atâta vreme cât ea este sem-
nul că un predicator nu caută binele oamenilor, ci fo-
losul său și astfel, el obține ceea ce-și dorește, dar împre-
ună cu acestea și blestemul lui Dumnezeu? Doamne, 
prin puterea Ta, sunt hotărât să nu umblu după o viață 
ușoară și nici după bogăția pământească de orice fel. 

Păzește-te și nu căuta o chemare datorită venituri-
lor pe care le poți obține prin ea. Abandonează această 
idee cu mult înainte de clipa când va trebui să te gân-
dești la chemare. Uite-te la claritatea chemării pe care o 
primești de la Domnul, atunci când ea îți este oferită, și 
umblă conform voii Lui și a chemării bisericii. Vai de 
mine dacă ceea ce m-ar motiva să mă implic în lucrare 
ar fi salariul! M-aș considera o ființă ticăloasă. 

Gândește-te la implicațiile acestui fapt. Cu sigu-
ranță că am putea vorbi de trădare directă într-o astfel 
de situație, căci ar însemna să vinzi darul lui Dumnezeu 
pe bani. Banii să piară alături de cei care s-ar aventura 
să procedeze astfel! Oameni ca aceștia, vânzători și 
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cumpărători, sunt dintre cei pe care Dumnezeu îi va az-
vârli din templul Lui. Ar fi ca niște zilieri, lucrând pen-
tru răsplata lor pământească. Din păcate, în astfel de 
oameni putem vedea mult din caracterul lui Balaam. 

Îl vei provoca astfel pe Dumnezeu să blesteme lu-
crurile tale și să trimită molia peste ele, ca și boala peste 
tine, așa cum a făcut cu israeliții din pustie, când le-a 
dat ceea ce ei ceruseră. 

Într-o astfel de situație, nu te poți aștepta ca Dum-
nezeu să binecuvânteze lucrările tale, ci mai degrabă ca 
tu să fii o plagă pentru oamenii din jurul tău. Altfel 
spus, vei merge pe căi greșite și te vei face vrăjmaș lui 
Dumnezeu chiar atunci când vei crede că ai răspuns 
chemării Sale. 

Există și o a treia situație, în care lepădarea de lu-
crurile lumii ar trebui să fie demonstrată în acela care 
este trimis să predice Evanghelia. Aceasta se referă la si-
tuația când un bărbat este chemat, are parte de încura-
jare dar și de salariu, iar el trebuie să se lepede de aface-
rile lumești, mai ales dacă are familie, de care trebuie să 
îngrijească. Într-o astfel de situație, predicatorul tre-
buie să se străduiască să se implice cât de puțin în afa-
cerile lumești, să le respingă, mai ales dacă are cui să îi 
încredințeze gestionarea treburilor lui. Cu siguranță că 



CAPITOLUL 2 

97 

implicarea în afaceri sau umblarea după profit pămân-
tesc nu sunt lucruri potrivite pentru slujba unui predi-
cator. Nu vreau să spun cu aceasta că un bărbat nu 
poate să aibă afaceri în lumea aceasta, și totuși să fie pes-
car de oameni. Dar adeseori bărbatul care se preocupă 
atât de mult cu lucrurile acestei lumi ajunge să nu mai 
aibă dispoziție pentru arta pescuitului de oameni. Dar, 
întrucât nu este cazul meu, voi trece mai departe, evi-
tând să statuez orice fel de reguli despre cum să umbli, 
până când Domnul mă va încerca și pe mine în această 
zonă, dacă va dori. Singurul lucru pe care vreau să-l su-
bliniez este că trebuie să Îl urmezi pe Hristos în respin-
gerea lumii. Nu îți aținti privirile la ea! Poți să te folo-
sești de ea, dar nu o lăsa să devină o povară pentru tine, 
căci altfel grija pentru sufletele oamenilor nu își va pu-
tea face loc în inima ta. 

Gândește-te și la deșertăciunea acestei lumi. Solo-
mon știa foarte bine ce însemna să aibă bogății din abun-
dență, și totuși el vorbește despre acestea ca fiind deșer-
tăciunea deșertăciunilor. Lumea este un lucru găunos, 
căci ea nu poate mângâia sufletul aflat în suferință. Nici 
măcar când trupul se află în boală și în durere, bogățiile 
nu pot să îl ajute cu nimic. În ziua mâniei, lumea nu îi 
este de niciun folos omului. Când Dumnezeu se ridică 
să cheme o persoană la mântuire, bogățiile nu valorează 
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nimic. Când vreo ființă pământească ajunge pe patul 
de moarte, ele nu pot să-i dea niciun fel de mângâiere, 
chiar dacă hambarele sale ar fi pline. Când el va sta îna-
intea tronului de judecată al lui Dumnezeu, nu va pu-
tea avea niciun avantaj de pe urma acestora. De aceea, 
de ce să prețuiești un lucru atât de inutil și deșert? 

Gândește-te și că, acolo unde predomină în viața 
unui om, dragostea de lume este un semn al absenței 
dragostei pentru Dumnezeu. „Nu iubiți lumea, nici lu-
crurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea 
Tatălui nu este în El” (1 Ioan 2:15). Chiar și într-un 
suflet mântuit, pe cât crește dragostea de lume în 
inimă, pe atât scade dragostea față de Dumnezeu. Aces-
tea două sunt ca talerele unui cântar: când unul se ri-
dică, celălalt se coboară. 

Gândește-te la nesiguranța lucrurilor lumești. Ele 
sunt ca o pasăre care își ia aripi dimineața și zboară. Nu-
ți îndrepta, deci, inima către aceste lucruri. Cât de 
multe și diferite schimbări se petrec în starea exterioară 
din viața unui om! Cerșetorul poate zice foarte bine, 
„astăzi pentru mine, mâine pentru tine”. Uneori, oa-
menii răi sunt prețuiți și cei onorabili sunt respinși, dar 
lumea este volubilis rota, fiindcă ea este azi sus, și mâine 
este jos. Veghează, așadar, să nu existe în tine o dorință 



CAPITOLUL 2 

99 

după a fi observat în această lume! Toate lucrurile sunt 
într-o cursă constantă a schimbărilor. Astăzi, Nebu-
cadnețar umbla cu o inimă mândră în palatul său, spu-
nând, „Nu este măreț acest Babilon pe care mi l-am 
construit?” și, într-o clipă, ajunge să fie alungat de oa-
meni și în stare să mănânce iarbă, precum o vită. În ma-
rea sa pompă, Irod face o cuvântare, oamenii îi strigă, 
„glas de Dumnezeu, nu de om” (F.A. 12:12), și imediat 
este mâncat de viermi. Bogatul trăiește astăzi somptuos 
pe pământ, iar mâine ajunge într-o astfel de stare încât 
nu poate căpăta nici măcar un strop de apă care să-i ră-
corească limba. 

Gândește-te la pericolul în care oamenii se află, 
atunci când umblă după lucrurile lumești, și au mai 
mult decât pâinea de zi cu zi. Bogatul din Luca 12 s-a 
lovit de bogăția sa ca de o piatră de poticnire. Tânărul 
din Evanghelie s-a depărtat de Hristos, de Cer și de 
slavă, schimbând într-un mod trist pe Hristos cu bogă-
țiile lumii, datorită iubirii sale față de lume. Prosperita-
tea în această lume este un lucru periculos, căci ea îi duce 
la pierzare pe nebuni (Prov. 1:32). Când Ieșurun s-a în-
grășat, el a lovit din picior împotriva lui Dumnezeu, și 
L-a uitat pe Domnul (Deut. 32:15). Lui David i-a fost 
mai bine atunci când era de-o parte a dealului iar vrăj-
mașii săi de cealaltă, fiind astfel într-un mare pericol, 
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decât atunci când umbla, în mijlocul bogăției, pe aco-
perișul casei sale și astfel a dorit-o pe Bat-Șeba. O, dar 
ai avut și tu parte de astfel de experiențe. 

Domnul ne spune că este foarte dificil ca bogatul 
să fie mântuit și ne învață că este greu să ai bogății, și să 
nu le iubești. Și cât de mult trudesc oamenii pentru a le 
obține! Ce nerăbdare manifestă în ei și cât se chinuie 
pentru a le păstra! Iar după ce le obțin și le păstrează, 
nu le sunt de niciun folos. Nenumărați oameni și-au 
pierdut trupurile prin bogății și onoare pământească, 
iar mulți alții și-a pierdut și sufletele. Bogăția îi face pe 
unii să fie expuși pericolelor care vin din partea altor 
oameni, așa cum vedem în exemplul lui Nabot, care a 
fost invidiat pentru via lui. Și cine poate sta împotriva 
geloziei? (Prov. 27:4; 1 Tim. 6:9; 1 Împ. 21). Acest lu-
cru l-a ruinat pe Nabot. Daebolum belisario, quem vir-
tus extulit, invidia depressit [Gelozia l-a distrus pe dia-
volul, pe care virtutea îl înălțase]. Cel care învârte lu-
mea pe degete, cu greu va ajunge să iasă din acest joc cu 
mâinile curate. Bogăția este ca un șarpe în sânul omu-
lui, care, dacă Dumnezeu nu intervine prin harul Lui, 
poate să îi muște de moarte sufletul. 

Amintește-ți cât de scurtă și incertă este viața. Pe 
pământ ești ca un chiriaș, la dispoziția Altuia, și nu știi 
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cât de curând ar putea să vină timpul când vei fi dat 
afară din casa ta pământească, când nu vei putea lua ni-
mic cu tine. De aceea, dacă avem ce să mâncăm și cu ce 
să ne îmbrăcăm – lucruri pe care Domnul a promis că 
nu ne vor lipsi – să fim mulțumiți (1 Tim. 6:7-8). Ești 
un străin în această lume, căci mergi acasă, la casa Tată-
lui tău, unde nu vei mai avea nevoie de lucrurile lumii 
acesteia. De ce, atunci, să dorești mai mult decât poți 
duce până la capătul călătoriei tale? Vrei cumva să-ți ri-
dici cortul pe acest mal al Iordanului și să locuiești aici 
pe vecie? Ești dintre cei care își spun, „Este bine să lo-
cuiesc aici”? Ești atât de încântat de viața ta de aici, încât 
să nu îți dorești să mergi acasă? Nu, nu. Ei bine, întă-
rește-ți coapsele minții. Te afli în călătorie către casa ta, 
iar Tatăl te încurajează să alergi, să te grăbești. Înaintează, 
deci, și nu te împovăra cu lucrurile acestei lumi, căci ele 
te-ar putea face să te oprești pe cale, iar ușile vor fi închise 
înainte ca tu să ajungi acasă. Așa vei rămâne în afara lo-
cuinței cerești, în lunga noapte neagră a veșniciei. 

În încheiere, amintește-ți că ai primit lucruri pe 
care să le iubești și care sunt diferite de cele ale acestei 
lumi. Există lucruri mai prețioase care să merite dragos-
tea ta. Unde sunt Hristos, Cerul și slava, atunci când tu 
îți îndrepți privirea către lucrurile lumii acesteia, prețu-
indu-le atât de mult? Nu vezi în Hristos frumusețea 
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care îți răvășește inima? Cu cât mai mult Îl privești pe 
Hristos, cu atât mai puțin te vei uita la această lume. 
Nu ți-a confirmat experiența de viață aceste lucruri? 
Atunci când frumusețea odăii de sus este la îndemâna 
mea, dacă mi-aș arăta orice fel dorință după lumea 
aceasta, m-aș arunca în foc. Ridică-ți inima și nu privi 
prea mult în jos! Înalță-ți privirea către Împăratul sla-
vei! Privește la Acela care a murit pentru tine, pentru a 
te salva din această lume rea. Privește-L în Cer, stând la 
dreapta Tatălui, în slavă. Admiră cununa din mâna Sa, 
pe care vrea să ți-o dăruiască, atunci când vei birui lu-
mea. Privește la răsplata cumpărată pentru tine cu sân-
gele Lui prețios, dacă vei birui. 

Ah, tu umbli după jucării și te-ai abătut de pe cale; 
nu te-ai aplecat să ridici pietrele din prundiș împotriva 
inamicului, și n-ai alergat după o coroană de aur, mai 
prețioasă decât cel mai ales diamant! Este oare normal 
ca un om înțelept să se poarte așa? Nu ne vorbește un 
astfel de comportament mai degrabă despre stupidi-
tate, ignoranță și nebunie? Animalele sunt cele care pri-
vesc în jos, dar omul este chemat să își ridice privirea 
către Cer. Omul are un suflet capabil de lucruri mai 
înalte decât cele ale acestei lumi. Fii, deci, o ființă cu un 
suflet mai nobil decât viermii pământului. Lasă-i pe 
porci să se hrănească cu cojile. Tu fii un suflet ales: 
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calcă în picioare lucrurile de jos. Ești îmbrăcat cu soa-
rele? Atunci păstrează luna sub picioarele tale. Dispre-
țuiește-o, nu privi la ea cu dragoste, ci întoarce-te de la 
ea și mergi mai departe. 

Dacă ești sărac, nu lăsa ca acest lucru să te influen-
țeze, ci amintește-ți că Hristos nu avea un loc unde să-
și aștearnă capul. 

Nu lăsa ca perspectiva unor vremuri tulburi să te 
influențeze, căci „Ei nu rămân de rușine în ziua neno-
rocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete” (Ps. 37:19). 
Dumnezeu a spus acest lucru, iar tu ești chemat să crezi 
Cuvântul Său. 

Nu fi neliniștit cu privire la traiul tău când vei îm-
bătrâni, căci, așa cum vedem lucrurile, probabil că nu 
vei ajunge niciodată la bătrânețe. Mai degrabă este po-
sibil ca să îți închei călătoria până atunci. Trupul este 
slab. El coboară, treaptă după treaptă, pentru a-și sa-
luta corupția ca pe mama lui, până când va intra în car-
tea istoriei lumii. Cortul tău pare să se prăbușească, pu-
țin câte puțin. De aceea, fii curajos, căci nu după multă 
vreme, diavolul, lumea și firea pământească vor fi zdro-
biți sub picioarele tale și vei fi primit în corturile veș-
nice.  

Dar, chiar dacă Domnul ți-ar lungi zilele până la 
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vârsta bătrâneții, El nu te va uita nici atunci. Dacă El te 
va ține viu, îți va da și hrană. Ține lumea aceasta la dis-
tanță și respinge-o, dacă vrei să fii pescar de oameni! 

Hristos le-a făcut bine sufletelor în relațiile Sale 
din viața de zi cu zi, fructificând ocaziile de a oferi 
învățătură, de a mustra etc. 

Așa a procedat El cu femeia din Samaria. S-a folosit 
de ocazia că femeia scotea apă, pentru a-i vorbi despre 
apa vie. Atunci când era la masă, i-a mustrat pe fariseii 
care alegeau scaunele din față, învățându-i despre com-
portamentul corect în astfel de situații. 

O, urmează exemplul lui Hristos și în acest lucru. 
Zidește-i pe oameni în relațiile tale de zi cu zi. Atunci 
când te afli în compania semenilor tăi, lasă ca aroma 
Cerului să curgă de pe buzele tale. Atunci când alții gre-
șesc, mustră-i cu prudență. Dacă sunt ignoranți, în-
vață-i, atunci când nevoia o cere. Învață acea chimie ce-
rească, prin care să extragi un lucru spiritual dintr-unul 
pământesc. Străduiește-te ca, în acest scop, să ai perma-
nent o dispoziție cerească, prin care să transformi orice 
metal în aur. Când sufletul este ceresc, el va putea 
scoate diamante chiar și din gunoi. Oricare ar fi preo-
cuparea în care te vei găsi alături de ceilalți oameni, vei 
putea scoate din ea un lucru folositor.  
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Vai de tine dacă nu urmezi acest exemplu! Ar tre-
bui să îți fie rușine să stai în compania altora și să te ri-
dici, să te desparți de ei, și totuși să nu rostești un cu-
vânt despre Hristos în compania lor. Fii rușinat de 
aceasta, și amintește-ți că Hristos a spus: „De aceea, pe 
orișicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi 
mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; 
dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, 
Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu care este în 
ceruri” (Matei 10:32-33).  

Cât de adesea ai fost precis în gândirea și rugăciunea 
ta, când ai fost singur; dar, atunci când te-ai aflat în com-
pania altora, ți-ai neglijat îndatorirea, mai ales pe aceea 
de a-i mustra pe păcătoși, și ai plecat de acolo cu o minte 
tulburată, din cauza eșecului tău de a-ți face datoria? 
Corectează-ți acest lucru și fă astfel încât cuvintele tale 
să zidească mai mult. Ia-ți curaj în a-i mustra, a-i în-
demna, a-i învăța pe păcătoși. Nu știi la ce poate duce 
o mustrare spusă la timp – Domnul poate să găsească 
plăcere să o însoțească cu viață și putere. 

Hristos a folosit oportunitățile de a predica în pu-
blic, atunci când acestea I s-au oferit. 

Acest lucru este clar din întreaga relatare a Evan-
gheliei. El a oferit un model predicatorilor pentru a fi 
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gata în orice moment. Cititorule, urmează-L pe Hris-
tos în această dispoziție! Nu refuza nicio ocazie de a 
predica, atunci când Dumnezeu te cheamă. Este impo-
sibil să vezi în practica lui Hristos vreun suport pentru 
ideea că predicatorii Evangheliei ar putea să fie leneși, 
să treacă nepăsători pe lângă oportunitățile de a face 
bine oamenilor, atunci când Domnul le deschide calea. 

Gândește-te că, dincolo de exemplul lui Hristos, 
dacă ești leneș, nu valorezi nimic în această lume. Care 
este utilitatea noastră, dacă nu putem fi folosiți pentru 
Dumnezeu? 

Mai mult, lipsa ta de activitate în predicare Îl poate 
provoca pe Dumnezeu să îți ia talantul și să îl dea altuia. 
Oricare ar fi talantul pe care Domnul ți l-a dat, el tre-
buie folosit slujirea Lui. El nu ți l-a dat ca să îl ascunzi. 
Amintește-ți de slujitorul acela care a ascuns banii stă-
pânului său. Amintește-ți de soarta lui! 

În final, gândește-te că nu știi când Stăpânul tău Se 
va întoarce. Binecuvântat este acel slujitor care, la veni-
rea Domnului său, îl va găsi lucrând. Dacă Hristos va 
veni și te va găsi leneș, pe când El te-a chemat la lucrare, 
cum Îl vei putea privi în față? Binecuvântați sunt cei 
care mor implicați în lucrarea lui Hristos!
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