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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Imediat după convertire, mi-am dezvoltat un ape-

tit nestăvilit pentru Scriptură. Chiar din cele mai tim-

purii amintiri din copilărie, am fost caracterizat de o 

curiozitate constantă. Am vrut și chiar aveam nevoie să 

știu cum funcționează lucrurile. Aveam să manifest un 

obicei de a demonta și de a încerca să reasamblez orice 

lucru care îmi cădea în mâini. 

Atunci când Tatăl a trimis Duhul să îmi deschidă 

ochii și urechile față de frumusețea lui Isus, acea curio-

zitate a fost răscumpărată și ea. Mi-am dorit și, din nou, 

chiar aveam nevoie să știu cum lucrează credința mea, 

credința noastră, așa că am citit, am studiat, am memo-

rat și le-am pus mii de întrebări predicatorilor de la First 

Baptist Church, unde Dumnezeu m-a mântuit cu atâta 

bunătate și har. Nu mi-a luat multă vreme să încep să 

pot da răspunsuri la întrebările pe care oamenii nemân-

tuiți mi le puneau, atunci când le mărturiseam despre 

viața mea, și, mai important, atunci când le prezentam 

Evanghelia. Chiar și prietenii mei creștini au început să 

vină la mine cu întrebări. Atunci când nu știam să dau 

un răspuns, acel lucru îmi alimenta curiozitatea, astfel 

încât voiam cu tot dinadinsul să găsesc răspunsul. 
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După aproape șase luni de la convertirea mea, am 

început să fiu solicitat să dau anumite învățături, în 

principal la programele pentru copii, la școlile biblice 

de vacanță și la slujiri asemănătoare. Oportunitățile 

mele au culminat cu ceea ce era pe atunci „Programul 

de Tineret”, unde păstorul meu mi-a cerut să predic la 

serviciul de duminică seara. Eram deopotrivă bucuros 

și emoționat. Am predicat în acea seară cum m-am pri-

ceput mai bine și, deși după opinia mea, predica a fost 

eronată exegetic și slabă, Duhul lui Dumnezeu a făcut o 

lucrare puternică în audiență. Biserica era plină de oa-

meni care se pocăiau și își predau viețile lui Hristos. 

După serviciul bisericii, mai multe persoane au venit și 

m-au încurajat, spunându-mi că ei credeau că sunt 

„chemat” să fiu predicator. 

Prima mea slujbă a fost cea de păstor de tineret la 

o mică biserică baptistă, pe care am obținut-o după 

nouă luni, și a fost un adevărat coșmar. Eram nepregă-

tit, nu știam ce aveam de făcut, nu cunoșteam felul cum 

biserica funcționa, și mă aflam într-un sistem pe care 

nu l-am înțeles sau, ca să fiu onest, nu eram de acord 

cu el. Umblarea mea cu Domnul a avut mult de suferit. 

Aveam păcate ascunse în viața mea și mă simțeam 

foarte, foarte singur. După un an, am renunțat la gân-

dul că sunt chemat la lucrare și, de aceea, am început 

să studiez avocatura, iar în lucrare nu m-am mai impli-

cat decât la clasele de școală duminicală. 
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Eu cred în providența lui Dumnezeu în toate as-

pectele, inclusiv în felul cum El ordonează lucrurile în 

timp, dar nu pot să nu fiu convins că, dacă Dave Harvey 

ar fi scris această carte în urmă cu 20 de ani, înțelep-

ciunea și cunoașterea Scripturii de către el, ca și expe-

riența sa pastorală m-ar fi scutit de o mulțime de dureri 

și rateuri. Dacă cineva m-ar fi cercetat cu privire la sfin-

țenia din viața mea sau mi-ar fi pus întrebări dificile 

despre gândurile mele și ceea ce făceam în privat, în loc 

să privească la personalitatea și abilitatea mea de a co-

munica, poate că nu sufeream atât de mult în acele zile 

pentru că nu eram onest, ci umblam într-o răzvrătire 

evidentă înaintea marelui nostru Împărat. 

Capitol după capitol, Dave face o treabă fenome-

nală în evidențierea lucrurilor ce trebuie luate în consi-

derare de noi toți, indiferent de poziția în viață sau de 

cultura din care venim, răspunzând la întrebarea: Sunt 

chemat?  

Prima parte a cărții vorbește despre ceea ce con-

stituie chemarea la lucrarea pastorală și cum ne este ea 

adresată. Cea de-a doua parte este plină de întrebări, 

majoritatea acestora trebuind să ni le punem chiar și 

după ce tu și eu intrăm în slujirea pastorală. 

Ești evlavios? Ce întrebare serioasă! O, cât de pro-

funde și de influente ar fi slujirile noastre, dacă ar fi 

conduse de bărbați sfinți! 
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Cum este familia ta? Atât de mulți bărbați tineri 

uită că a nu-și conduce bine propriile familii îi descali-

fică de la conducerea bisericii (1 Tim. 3:4). Am observat 

printre bărbații a căror slujire o respect că, totuși, nu 

au o înțelegere solidă a acestui adevăr. Citește acel ca-

pitol cu răbdare. 

Ești în măsură să predici? Ce întrebare simplă, 

dar profundă! Poți să deschizi Cuvântul cel viu și să îl 

proclami cu putere? Dave face o treabă excelentă insis-

tând asupra unui subiect care este tratat cu mare su-

perficialitate în zilele noastre. Rareori am ajuns să în-

tâlnesc un tânăr care să nu fie convins că el poate pre-

dica precum Spurgeon. Nu trebuie să fii un Spurgeon 

și, dacă este să fim sinceri, nici nu ești, dar trebuie să 

fii în stare „să hrănești turma”.  

Poți păstori? Capitolul dedicat păstoririi este ca o 

briză de aer curat într-un climat în care falsa dihotomie 

cu privire la predicare sau păstorire pare să îi cuprindă 

pe tot mai mulți oameni. Ești chemat să faci ambele slu-

jiri. 

Îi iubești pe cei pierduți? Nu pot să nu-mi exprim 

bucuria văzând că Dave a inclus în cartea lui un capitol 

despre evanghelizare și ospitalitate. El ne cheamă nu 

doar să îi îndreptăm pe alții către implicarea în relație 

cu lumea pierdută, ci să ne implicăm noi înșine în 

această lucrare. 
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Cine altcineva mai este de acord cu chemarea ta? 

Oamenii trebuie să vadă aceste lucruri în tine. Trebuie 

să fii cunoscut pentru sfințenia și dragostea pentru fa-

milia ta, pentru Scripturi, față de oameni, atunci când 

vezi oamenii mântuiți și când îi păstorești pe cei răniți, 

zdrobiți și în suferință.  

Dave își încheie cartea cu un capitol intitulat „În 

timp ce tu aștepți”. Nu trece o săptămână fără să vină 

cineva care să îmi spună că s-a simțit chemat la o lu-

crare, dar nu știe ce trebuie să facă de acum înainte. 

Pentru astfel de persoane, eu aveam în trecut un răs-

puns lung, laborios, dar acum pot să le ofer un exem-

plar al cărții lui Dave, care stă și în mâinile tale. 

Această carte este necesară de multă vreme. Indi-

ferent unde te afli în viață, dacă Duhul Sfânt te atrage 

și dacă tu crezi că această atracție este către lucrarea 

pastorală de orice fel, lasă ca Duhul lui Dumnezeu – lu-

crând aici prin înțelepciunea, experiența și cunoștința 

lui Dave Harvey – să-ți aducă multă claritate în acest 

sens. 

Hristos este totul! 

Matt Chandler 
Păstor Principal 

The Village Church 
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CAPITOLUL 1 

........ 

CHEMAREA,                                     
AȘA CUM O VĂD EU 

 

Ai fost vreodată chemat? În școala elementară, fi-

ecare sală de clasă avea montată deasupra ușii o stație 

radio și un difuzor prin care se transmiteau diferite me-

saje. Acest sistem audio prindea viață în fiecare dimi-

neață, scuturându-ne pe fiecare din amorțeală, cu toată 

delicatețea unui exercițiu militar îmbibat în cafea. Dar 

el mai slujea și unui scop secundar, într-un fel mai te-

nebros. Dacă directorul școlii voia să mergi biroul lui, 

numele tău era anunțat cu voce apăsată folosind 

această stație radio. Trebuie să vă amintesc că acest lu-

cru se petrecea în vremurile când umilirea publică stă-

tea laolaltă cu aritmetica, considerându-se parte dintr-

o educație completă. 

De fiecare dată când vocea răsuna din cutiuța 

aceea instalată pe peretele sălii de clasă, mă gândeam 

dacă nu cumva mi-a venit și mie momentul pentru acel 

drum lung către biroul directorului. Știu că mintea unui 

elev de opt ani rareori trăiește în tărâmul realității, dar 

eu credeam că au existat copii care au fost chemați în 
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biroul directorului și care nu s-au mai întors niciodată. 

Și vorbesc serios. Îmi imaginam pe atunci niște cori-

doare secrete care plecau din biroul directorului și care 

duceau în peșteri și în camere de tortură. Ce altceva ar 

fi putut explica de ce anumiți colegi ajungeau să fie atât 

de repede niște băieți supuși și politicoși? Îmi imagi-

nam chiar că acei câțiva care erau chemați, dar care nu 

se mai întorceau niciodată, erau probabil exilați undeva 

departe, pentru totdeauna. Cândva, ei aveau să reapară 

în altă parte, un fel de rămășiță a persoanelor lor de 

dinainte, având însă viețile schimbate pe veci de che-

marea aceea care-ți îngheța inima, rostită prin difuzo-

rul de deasupra ușii. 

...................... 

O chemare este apelul prin care 
ți se cere să treci de la un lucru 

la altul. 

...................... 

Dar apoi, când am crescut, am învățat că o che-

mare poate fi un lucru bun. Este ca atunci când antre-

norul te prinde de tricou și te împinge pe terenul de 

joc, spunându-ți, „hai să vedem ce poți”. Dar ea poate 

fi și ceva neplăcut, precum un plic care te cheamă să 

faci parte din grupul juraților, la tribunal. În altă or-

dine de idei, o chemare poate să îți schimbe viața. Vă 

amintiți vreunul dintre dumneavoastră de chemarea la 
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recrutare? Așa se cheamă acel apel al armatei care făcea 

ca nenumărați tineri să îl primească cu mâinile tremu-

rând – o chemare din partea Guvernului, care îi obliga 

să se prezinte pentru îndeplinirea îndatoririlor față de 

țară. 

Indiferent de situație, o chemare este apelul prin 

care ți se cere să treci de la un lucru la altul. Această 

carte tratează un anume fel de chemare, iar eu cred că 

este una dintre chemările cele mai glorioase și mai stra-

tegice ce poate fi experimentată de un bărbat creștin: 

chemarea la lucrarea pastorală. 

PENTRU CINE ESTE SCRISĂ ACEASTĂ CARTE? 

Stai puțin. Înainte de a merge mai departe, vreau 

să fiu clar de la început cu privire la persoanele pentru 

care această carte este scrisă. În primul rând, ea este 

scrisă pentru acei bărbați care pot fi cândva păstori. 

Poate că tânjești să plantezi o biserică – această carte 

este pentru tine. Poate că te afli acum în școală sau în 

seminarul biblic – da, este și pentru tine. Poate că ești 

dintre aceia care au acum o slujbă bună, dar te întrebi 

dacă nu cumva ești chemat să predici și să conduci o 

biserică. Poate că ai o slujbă pe care o urăști, ori ești 

pur și simplu șomer. Trage aproape de tine un scaun și 

continuă să citești – te afli unde trebuie. Ești cumva un 

student la universitate, luptându-te în interiorul tău cu 

o chemare? Sau ești un tânăr care caută să înțeleagă 
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tânjirile interioare? Mă bucur că te afli în acest loc. 

Poate că ești implicat în tabere creștine, în misiune sau 

într-o altă lucrare creștină vocațională. Ești omul potri-

vit. Poți chiar să fii un păstor care-și pune întrebarea 

dacă ar trebui cu adevărat să faci ceea ce faci. Această 

carte este și pentru tine. 

...................... 

Dumnezeu nu aruncă cu                  
zarurile când vine vorba de 
acela pe care îl cheamă sau            

de lucrarea la care îl cheamă. 

...................... 

Dar nu mă înțelege greșit. Cartea aceasta nu este 

pentru toți oamenii. Este o carte generală care tra-

tează subiectul conducerii creștine, chiar dacă, nefiind 

un lider, ai putea să beneficiezi de lucruri utile din ea. 

Nu mă aștept ca această carte să se bucure de prea 

multă popularitate pe piața cărților creștine pentru fe-

mei, și nici editura care o publică nu are astfel de aș-

teptări! Vezi tu, eu cred că Biblia ne învață clar că che-

marea la slujirea pastorală este rezervată doar bărba-

ților creștini. Știu că unii dintre cititori pot să nu fie 

de acord cu aceasta, și mai știu și că trăim într-o cul-

tură în care a limita oportunitățile pentru slujirea pas-

torală doar la bărbați îl face pe cel care abordează lu-

crurile în acest fel să pară un om învechit, numai bun 
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de pus în categoria relicvelor, alături de televizoarele 

alb-negru. N-am de gând să intru aici în vreo discuție 

sau argumentație legată de ordinarea sau nu a femeilor 

– las acest subiect pentru altcineva care vrea să îl tra-

teze. Dar mi-aș dori totuși ca anumite femei să citească 

această carte, adică acele femei care aspiră să îi susțină 

pe păstorii evlavioși și să-și folosească darurile spre zi-

direa bisericii, sub o conducere biblică. Iar soția mea, 

Kimm, își dorește ca fiecare femeie care este soție de 

păstor, sau care vrea să fie, să citească această carte. 

Vei mai observa în această carte că este plină de 

relatări și istorii ale unor oameni reali care au auzit 

chemarea și s-au luptat să și-o clarifice în diferite mo-

duri. Unii sunt bărbați faimoși, despre care ai auzit, al-

ții sunt oameni simpli, ca tine și ca mine. Dar să știi un 

lucru: aceste relatări nu sunt scrise aici doar ca să te 

țină interesat de citirea cărții. Ele sunt ca niște porți sau 

ferestre prin care să vedem vastul ocean al harului des-

chis pentru un bărbat chemat la lucrare. 

Vezi tu, Dumnezeu nu aruncă cu zarurile când vine 

vorba de acela pe care îl cheamă sau de lucrarea la care 

El îl cheamă pe un bărbat. El nu pune niște birocrați în 

lucrare peste Biserica Lui, ci pune bărbați în carne și 

oase, oameni simpli ca oricare dintre noi. El ia un om 

obișnuit, îi cioplește caracterul, îi dă o doză de har, îl 

trece prin încercări, învățându-l, îl înzestrează cu zel și 

îl șlefuiește prin circumstanțele vieții. Așa căpătăm noi 
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un păstor. Aceasta este o istorie vrednică de povestit – 

o istorie a harului. Dar cum știu dacă sunt chemat? Ei 

bine, dă-mi voie să-ți spun povestea mea. 

PROIECTUL LUI DUMNEZEU 

Fiind crescut într-o denominație tradițională, 

știam că Dumnezeu era real. El doar mi se părea într-

un fel irelevant. Biserica la care am mers a făcut puține 

lucruri pentru a mă convinge că situația era diferită. O 

orgă, o mulțime de indivizi cu părul cărunt cântând din 

cărțile de imnuri și o predică de 20 de minute mă lăsau 

de regulă dorindu-mi cele 20 de minute înapoi, ca să le 

folosesc altfel. În mintea mea din acei ani ai tinereții, 

această imagine somnolentă mă domina. 

Așa că am schimbat-o cu altceva. Am trecut prin 

gimnaziu și apoi am ajuns în colegiu ținând-o constant 

în petreceri. Eram un iubitor de rock-and-roll, fan al 

Steelers și unul care evita orice temă de casă. Prietenii 

zgomotoși și sfârșiturile de săptămână teribile erau re-

țeta perfectă pentru notele mediocre. Nu am mărturi-

siri grandioase de făcut despre disperare și auto-distru-

gere. În fapt, istoria convertirii mele începe cu o temă 

relativ lipsită de spectaculozitate: mă bucuram din plin 

să-mi trăiesc viața în felul meu. 

Asta a mers foarte bine pentru mine – o vreme. 

Dar o viață trăită în plăcerea firii pământești este ca o 

dietă constantă formată doar din biscuiți Oreo. Evident 
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că gustul este extraordinar, dar mâncarea nu satisface 

niciodată cu adevărat. Nebuniile și prăbușirea au început 

să-și facă simțită prezența. Am început să tânjesc după 

ceva mai mult. Întrebările despre sensul vieții au început 

să bată la ușa petrecerilor mele cu o regularitate deran-

jantă. Dacă există cu adevărat Dumnezeu, ce înseamnă 

asta pentru mine? Ce ar trebui să fac cu viața care mi s-

a dat? Ceea ce m-a surprins cu adevărat – chiar m-a bân-

tuit – era că întrebările acestea erau întrebările lui Dum-

nezeu, și erau întrebări care nu mă părăseau când închi-

deam lumina – pentru că Dumnezeu Însuși le presa asu-

pra conștiinței mele. 

Am fost convertit în 1979. Nu mă întreba când și 

unde mai precis – pur și simplu nu știu. Sunt sigur că 

acest răspuns va putea fi dat cu ușurință după ce voi 

abandona această cochilie trecătoare în care trăiesc. 

Pentru moment, ceea ce știu este anul. Cred. Sau poate 

că este mai important să spun că am căutat să Îl urmez 

pe Hristos cu credincioșie vreme de aproximativ 33 de 

ani. Din aceștia, 26 au fost dedicați numai lucrării. 

Aceasta este istoria pe care vreau să o povestesc aici. 

Ca proaspăt credincios, eram destul de plin de 

mine însumi. Aproape că te gândești, „bineînțeles că era 

un om mândru, nu avea nici 30 de ani!” Nu chiar... era 

ceva, aș spune, mai pronunțat. Eu mă gândeam că Dum-

nezeu făcuse o investiție destul de serioasă prin a mă 

converti. În lumea lui Dave, în care rațiunea și smerenia 
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ieșeau rar din hibernare, mă vedeam ca o achiziție seri-

oasă, o alegere de primă mână pentru Dumnezeu. 

Aveam de gând să fiu un jucător important din prima zi. 

Adică, imaginează-ți ce i-ar putea face împărăției întu-

nericului un student mediocru, o fostă glumă. Simplul 

gând la posibilitățile care-mi stăteau înainte îl făcea pe 

Satana să tremure, sau cel puțin așa gândeam eu. 

...................... 

Eram arogant, plin de eu, egoist, 
ambițios, nerăbdător, cu o atitu-
dine de răzvrătire față de autori-
tate, care se manifesta instinctiv. 

...................... 

Cu alte cuvinte, avem probleme. Eram arogant, 

plin de eu, egoist, ambițios, nerăbdător, cu o atitudine 

de răzvrătire față de autoritate, care se manifesta in-

stinctiv – și, din nou o spun, aceste lucruri se petreceau 

după convertire! 

Știi care este acel lucru interior care îi oprește pe 

oameni să spună lucrurile păcătoase sau prostești pe 

care ei le gândesc? În cazul meu, acesta a stat ascuns 

ani la rând.  

Cândva, păstorul bisericii noastre m-a întrebat 

cu înțelepciune de ce doar participam la serviciile bi-

sericii, dar nu mă alăturam ei ca membru. „Mie nu-mi 
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plac angajamentele”, a fost răspunsul meu. Și l-am 

oferit ca și cum ar fi fost un exercițiu de înțelepciune 

profundă. Adevărul este că întrebarea lui mi s-a părut 

absurdă atunci. Nu conștientizasem încă faptul că tra-

tam absurditatea la fel cum Facebook tratează priete-

niile. Ea era prietenul meu constant. 

Eram un proiect. Totuși, încetul cu încetul, am în-

ceput să văd că eram proiectul lui Dumnezeu. Evanghe-

lia aducea roadă și creștea în viața mea, așa cum Pavel 

spune în Coloseni 1:6.  

Pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu a pătruns tot 

mai mult în viața mea, am început să trăiesc mai mult și 

mai mult ca un ucenic, asemenea modelului din Ioan 15. 

Sfințenia față de Dumnezeu a început să conteze pentru 

mine. Dragostea pentru El și pentru semenii mei a deve-

nit o preocupare crescândă. Lucrul de cea mai mare im-

portanță a fost că am vrut să-L cunosc pe Mântuitorul, 

să învăț cum să mă închin Lui cu viața mea. 

FRĂMÂNTĂRI PUTERNICE 

Dar au existat și alte frământări – vagi și lipsite 

de formă la început, dar suficient de puternice mai apoi, 

pentru a stârni întrebări în mintea mea. La început, ele 

au apărut în biserica locală unde eu „mergeam”. Într-

un final, mi-am sfârșit cumva rătăcirea, mi-am revenit 

și m-am alăturat bisericii. Iar acest lucru mi-a plăcut cu 

adevărat! Am început nu doar să particip la întâlnirile 
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bisericii și să îmi exprim opiniile, ci să am părtășie cu 

frații și surorile, fiind parte a viziunii de a zidi o viață 

împreună. Bărbații mai în vârstă au început să aibă un 

rol în viața mea, ajutându-mă să văd ticăloșia din mine 

și harul din ceilalți. Am început să cresc în viața de creș-

tin. Apoi am început să slujesc în biserică, făcând lu-

cruri mărunte, lipsite de importanță, pentru că acestea 

erau singurele lucruri care mi se încredințau. Și asta 

mi-a plăcut, deși m-a tulburat. Am început să conștien-

tizez că ceea ce eu aduceam, ceea ce eu puneam în joc 

nu conta cu adevărat, ci ceea ce noi făceam împreună, 

acelea erau lucrurile durabile. 

În toată această vreme, frământările și întrebările 

vagi continuau să vină în mintea mea. Mi se părea ceva 

ciudat. Atunci când un plantator de biserică sau un păs-

tor avea să se ridice la amvon să predice Cuvântul lui 

Dumnezeu, în toată încăperea puteam să aud foșnetul 

paginilor Bibliei și sunetele respirației oamenilor, care 

se pregăteau să asculte. Unii dintre ei priveau înainte, 

tânjind după un ajutor special din Scriptură. Alți erau 

aproape plini de teamă, deschizându-și Bibliile cu un 

simț disperat al nevoii după Dumnezeu. Alții stăteau le-

gănați pe spate, gata să cântărească predica, să se bucure 

de o istorioară, sau să râdă la o glumă bună. Dar era ceva 

diferit ce se petrecea în mine. Privind această dramă a 

predicării desfășurându-se înaintea ochilor mei, eu mă 

gândeam: Cum reușește el să facă asta? 
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...................... 

Nu era ceva teoretic,                          
ci personal. 

...................... 

Sigur că acum ai putea să spui că „orice persoană 

care a auzit vreodată o predică decentă și-a pus acea 

întrebare”. Da, dar în cazul meu era ceva diferit. Nu era 

ceva teoretic, ci personal. Faptul că vedeam oameni im-

plicați în slujire și capabili să funcționeze cu darurile 

lor m-a determinat să mă pun, în mintea mea, în locul 

lor. Visam să mă îmbib în Cuvântul lui Dumnezeu așa 

de mult încât să pot și eu să mă ridic și să predic în felul 

acela. În fapt, obișnuiam să practic predicarea atunci 

când eram singur sau când mă plimbam prin pădure. 

Era un fel de a le da glas lucrurilor legate de Dumnezeu, 

care îmi frământau sufletul. Nu aveam parte de conver-

tiri ale copacilor, dar acest lucru mi-a hrănit dorința de 

a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. 

Aceste experiențe au început să contureze o între-

bare mai profundă, o întrebare despre chemare, o în-

trebare care a pătruns în spațiul vieții personale: Sunt 

chemat și eu să fac asta? 

Unde ar trebui să ajungă un bărbat și unde să 

meargă din acest moment? Nu știam de unde să încep. 

Se găsea cumva răspunsul într-o experiență zdrobi-

toare precum cea de pe drumul către Damasc? Mă 
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aflam într-un punct în care eram atât de deschis che-

mării, încât eram dispus chiar să-L văd pe Domnul și să 

vorbesc cu El despre viitorul meu. În fapt, atâta vreme 

cât aveam parte de atenția Lui, puteam să-mi adaug lu-

crurile în agendă, ca urmare a conversației. Dar n-am 

trăit niciodată o astfel de experiență. În realitate, în cei 

peste 26 de ani de lucrare, am descoperit că, pentru ma-

joritatea bărbaților, chemarea nu vine în acest fel. 

Cum știi dacă ești chemat să plantezi o biserică 

sau să fii păstor? Îmi amintesc de un membru al biseri-

cii care stătea lângă păstorul lui, spunând că primise „o 

chemare la slujire”. El a continuat cu multe detalii, in-

formându-și păstorul despre cât de smerit era el să pri-

mească chemarea și cât de uimit era să fie ales pentru 

aceasta. Dar niciodată nu întrebase pe nimeni și nici nu 

invitase pe cineva să-l evalueze în vreun fel. Apoi l-a 

informat pe păstorul său că vrea să-și părăsească bise-

rica în căutarea lucrării sale. Dar asta ar trebui să se 

întâmple? Îi vorbește cumva Dumnezeu atât de puter-

nic unui bărbat încât vocile celorlalți devin inutile? 

M-am întrebat dacă a intra în lucrare era ceva ase-

mănător cu a aplica pentru o slujbă – adică să potrivești 

priceperea cu oportunitatea. Dacă este ca atunci când ci-

neva este bine primit printre tineri, dacă este o persoană 

care stă bine pe picioarele sale, dacă se găsește vreo nevoie 

pentru un lucrător de tineret, atunci trebuie alergat iute! 

Ia-ți slujba! Calificările plus nevoia egal lucrarea, nu? 
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Apoi există și întrebarea despre colegiul sau semi-

narul biblic. Acele școli care există pentru a confirma 

chemarea cuiva și pentru a-l face capabil să slujească, 

nu-i așa? Ei bine, aceasta nu era o opțiune validă pentru 

mine. Vezi tu, eu aveam mai multe probleme. Una din-

tre ele se chema „datoria-din-facultate-și-absența-fon-

durilor-tăticului-care-să-o-plătească”. O altă problemă 

era „uită-de-viitor-pentru-că-școala-e-mult-prea-distrac-

tivă”. Iar a treia era „am-întâlnit-o-pe-această-tânără-

creștină-și-vrem-să-ne-căsătorim-ACUM!”  

Această combinație de trei probleme m-a deter-

minat să intru în lumea ciudată a agenților de pază. În 

cartea mea, aceasta nu sună tocmai ca o pregătire pau-

lină pentru lucrare. Și, peste toate acestea, am rămas 

cu frământările, cu dorința de a sluji. Dar care a fost 

pasul următor? Cum am știut dacă Dumnezeu m-a che-

mat să fiu păstor? 

O AVENTURĂ IMPORTANTĂ 

Dumnezeu a răspuns acestor întrebări ale mele. 

Vreau să-ți povestesc mai mult despre călătoria mea în 

capitolele care urmează, întrucât această carte este răs-

punsul meu la acele întrebări. Ele sunt importante, dar 

nu sunt doar întrebările mele. Poate că ele sunt esenți-

ale pentru viitorul tău. Sper că vei continua să citești. 

Poate că explorarea ta de până acum te-a condus 

de la curiozitate la căutare activă, și apoi la disperare. 
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Crede-mă, parcă te aud. Acest proces este o aventură – 

una care devine destul de serioasă și care implică rugă-

ciunea disperată. Charles Spurgeon gândea în aceiași 

termeni: „Cum poate ști un tânăr dacă este chemat sau 

nu? Aceasta este o întrebare serioasă, și vreau să o tra-

tezi cu o seriozitate maximă. Am nevoie de călăuzirea 

divină!”2 Acesta este felul de sobrietate potrivită și de 

dependență de Dumnezeu pe care trebuie să le avem 

atunci când începem această călătorie. 

...................... 

Aș vrea să leg chemarea ta              
la slujire de ceva cu mult               

mai măreț. 

...................... 

Dacă umbli după distracție, vei ajunge dezamăgit. 

Da, vreau ca această carte să te angajeze și să te inspire, 

dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere impor-

tanța lucrurilor despre care vorbim aici. Chemarea unui 

bărbat la lucrarea pastorală a fost întotdeauna tratată ca 

un lucru serios. Poporul lui Dumnezeu depinde de băr-

batul potrivit care să-l conducă în direcția corectă. Așa 

că vreau să îți ofer răspunsuri la întrebările reale pe care 

le ai cu privire la lucrarea pastorală. 

 
2 Charles H. Spurgeon, citat în James M. George, „The Call to Pastoral Ministry”, în 
Rediscovering Pastoral Ministry: Shaping Contemporary Ministry with Biblical 
Mandates, ed. John MacArthur Jr. (Dallas, TX: Word, 1995), 103–104. 
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Am mai multe scopuri în aceasta. În primul rând, 

citind această carte, aș vrea să leg chemarea ta la slujire 

de ceva cu mult mai măreț: identitatea ta în Hristos. 

Așa cum a spus atât de bine John Piper, „fraților, noi nu 

suntem profesioniști”. Atât de mulți bărbați s-au impli-

cat în lucrarea creștină și au pierdut din vedere cine 

sunt ei ca bărbați creștini.  

Îi sunt profund recunoscător lui Dumnezeu pen-

tru că El a purtat de grijă în mod neobosit inimii mele 

– și așa face până în ziua de astăzi – în loc să mă arunce 

ca pe-o ghiulea printr-o țeavă eclezială lipsită de perso-

nalitate. Vreau să te ajut să fii cine ești în Hristos, răs-

punzând chemării pe care El o face ca să-L slujești. 

Un alt scop este să pun chemarea la slujire pasto-

rală în contextul unei viziuni glorioase pentru biserică. 

Lucrarea pastorală, și astfel și chemarea pastorală, nu 

există în afara exprimării ei într-o biserică locală, defi-

nită biblic. Sunt bucuros că Dumnezeu m-a zdrobit per-

sonal cu dragoste pentru biserică. Vreau să te ajut să 

vezi că ai nevoie de biserică la fel de mult pe cât biserica 

are nevoie de tine. 

De asemenea, vreau să te ajut să îți diagnostichezi 

chemarea prin intermediul cerințelor biblice pentru păs-

torii lui Dumnezeu, și să faci asta încă din prima clipă.3 

 
3 Folosesc termenul „cerințe” în locul mai popularului termen „calificative” pentru 
a-i ajuta pe cititori să nu vadă enumerarea din 1 Tim. 3 și Tit 1 ca o listă de păcate 
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Există multe modalități prin care un bărbat poate să se 

pună deoparte în mințile oamenilor – prin personalitate, 

prin afinitățile politice, prin capacitatea intelectuală sau 

prin ambiția egoistă. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este 

surprinzător de specific cu privire la ce anume contează 

atunci când este făcută chemarea Lui de a conduce po-

porul Său. Sunt bucuros că Biblia mă îmbracă întru-

câtva, portretizându-mă drept păstor. Vreau să aduc 

șase întrebări simple care trebuie să-și găsească răspun-

sul în oricare bărbat care se simte chemat la această slu-

jire. 

Vreau să te ajut nu doar să faci munca aceasta grea 

de autoevaluare, dar și să te pregătesc pentru evaluarea 

zilnică din partea altora. Lucrarea poate fi o experiență 

singuratică și frustrantă. Avem nevoie de alții în viețile 

noastre ca să ne ajute să ajungem acolo și să rămânem 

acolo. Sunt atât de mulțumitor că Dumnezeu a pus de la 

început oameni în jurul meu, frați care m-au ajutat să 

confirm, să definesc și să fiu susținut în chemarea mea. 

Vreau să te ajut să îmbrățișezi ceea ce înseamnă să ai 

parte de confirmarea chemării tale. În final, sper ca 

această carte să te învețe cum să te pregătești. Vei vedea 

că nu există o cale magică de a ajunge la lucrare. Adesea 

 
„descalificante”. Cu alte cuvinte, trebuie să protejăm atât Biserica, cât și pe prezbi-
teri de aplicarea stringentă a acestor enumerări care să conducă la amenințarea 
imediată a bărbaților cu descalificarea pentru neconformarea în anumite aspecte. 

A folosi 1 Tim. 3 sau Tit 1 într-0 astfel de modalitate ar fi o îndepărtare de la scopul 
lui Pavel în aceste pasaje – anume de a oferi ajutor în evaluarea bărbaților care 
aspiră la lucrare. 
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nu ne putem alege noi drumul. Uneori nu suntem nici 

măcar siguri dacă mergem în direcția corectă. Sunt atât 

de fericit că pot să mă uit înapoi și să văd cum Dumnezeu 

a folosit toate experiențele mele ca mijloace prin care să 

mă pregătească, și că El continuă să facă aceasta și as-

tăzi. Vreau să îi fiu de ajutor oricărui bărbat în acest pro-

ces, ca să poată învăța să aștepte cu credință și să se pre-

gătească înțelept. 

MAI EȘTI ÎNCĂ INTERESAT? 

Spurgeon avea dreptate: este o treabă serioasă. 

Nu doar pentru că ea implică viitorul personal, ci și 

pentru că este cu mult mai mult decât atât! Este un lu-

cru serios, pentru că implică proclamarea și protejarea 

Evangheliei. Este important, pentru că ne cheamă să 

purtăm de grijă poporului lui Dumnezeu. Este un lucru 

sobru, pentru că această lume are nevoie de biserici pu-

ternice, plantate și zidite spre gloria lui Dumnezeu. Ești 

chemat? Înainte de a lua în considerare chemarea, tre-

buie să vedem cine este Acela care ne cheamă. Acesta 

este cel mai bun punct de unde să ne începem călătoria. 

Înainte de a parcurge fiecare dintre capitolele 

acestei cărți, vei vedea scurte profiluri de oameni pre-

cum cel care urmează. Fiecare dintre acestea portreti-

zează un bărbat, un erou al credinței. Luați împreună, ei 

formează un grup divers, o varietate de tradiții religi-

oase. Unii au fost educați pentru slujire, alții au căpătat 
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doctrinele pe care le-au predicat printr-o riguroasă 

trudă de învățare, de unii singuri. Unii au fost cunoscuți 

pentru predicare, alții pentru conducere, alții pentru 

înțelepciune și alții pentru sacrificiu. Sper că vei desco-

peri un duh asemănător ție printre ei. Dar ceea ce acești 

bărbați au în comun este cel mai important lucru. Pri-

mul și cel mai important aspect este că toți au iubit 

Evanghelia și doctrinele harului. Nu doar că toți aceștia 

au fost neclintiți în dedicarea lor pentru Evanghelie, 

dar ei au făcut din ea temelia chemării lor la lucrare. În 

al doilea rând, toți au umblat în chemarea lor într-o slu-

jire în biserica locală.4  

Chiar dacă au fost niște giganți din punct de ve-

dere teologic, niciunul nu și-a lăsat amprenta în lumea 

academică. Chiar dacă au fost focalizați pe misiune, ni-

ciunul nu a trebuit să călătorească peste mări și țări, 

pentru a deschide noi lucrări.  

Chiar dacă au fost predicatori renumiți, toți au 

scris și au vorbit în primul rând pentru congregația lo-

cală față de care au fost dedicați. Pe scurt, ei au fost 

păstori, păstori de primă mână, dar au fost în același 

timp bărbați implicați în biserica locală. Majoritatea au 

slujit într-o singură biserică în întreaga lor viață de lu-

crare. Majoritatea și-au petrecut perioada de lucrare în 

 
4 Unii pot spune că Luther este o excepție, întrucât el nu a fost desemnat oficial ca 

păstor la biserica din Wittenberg, dar acest lucru s-a datorat doar responsabilități-
lor lui extra-bisericești; el a rămas stabilit în Wittenberg de-a lungul întregii sale 
lucrări și a predicat în acea biserică de mai multe ori pe săptămână. 
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bisericile lor vreme de peste 30 de ani. Toți acești băr-

bați au trecut acum în slavă.  

Alergarea lor s-a încheiat, astfel încât putem acum 

să ne uităm la întreaga roadă a răspunsului lor la che-

marea lui Dumnezeu pentru slujire, și să o considerăm 

un stimul pentru propria noastră credință. 

RESURSE SUPLIMENTARE DE STUDIU 

The Cross and Christian Ministry - D.A. Carson 

Prezbiterii Bisericii - Alexander Strauch (disponibilă în 

limba română la MAGNA GRATIA www.magnagratia.org) 

Lectures to My Students - Charles Spurgeon 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

THOMAS SCOTT: CHEMAT LA CONVERTIRE1 

 

Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare la o pe-

trecere de seară... și cu un predicator tânăr și ambițios, 

căutând să-și facă un nume din asta. Nimic altceva decât 

o provocare la o bătălie teologică pentru a polei reputația 

cuiva. Așa a început relația providențială dintre Thomas 

Scott și venerabilul John Newton, în Mai 1775. 

Thomas Scott era unul dintre tinerii lei străluci-

tori ai Bisericii Anglicane din secolul al XVIII-lea. Deși 

bine educat și un comunicator înzestrat, Scott avea o 

problemă: nu credea Evanghelia. Avea, de altfel, idei 

noi pe care dorea să le împărtășească celorlalți. 

Profitând de oportunitatea acelei întâlniri de la 

petrecerea de seară, Thomas Scott l-a întrebat pe New-

ton dacă putea să-i scrie pentru a-i cere sfaturi cu pri-

vire la anumite aspecte spirituale importante. Newton, 

fiind mereu dispus să inspire bărbați tineri să se im-

plice în slujirea Evangheliei, a fost bucuros să ajute, dar 

ceea ce i se oferea nu era o relație de mentorare, căci 

Scott intenționa să îl atragă pe Newton în capcană. 

 
1 Portretul lui Thomas Scott este adaptat din lucrarea lui Jonathan Aitken, intitulată 
John Newton: From Disgrace to Amazing Grace (Wheaton, IL: Crossway, 2007) și 
din Letters of John Newton (Carlisle, PA: Banner of Truth, 2007). 
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Dacă este să folosim cuvintele sale, Scott pregătea 

următoarea strategie:  

Pretinzând că îi sunt prieten și manifestând o 

dorință de a cunoaște adevărul, i-am scris o 

scrisoare lungă, dorind în realitate să provoc 

o discuție cu privire la diferențele noastre re-

ligioase… Nu-mi doream cu adevărat compa-

nia lui. Nu doream în realitate să mă folosesc 

de el ca de un instructor, și nici nu voiam în 

vreun fel ca lumea să ne vadă asociați. M-am 

străduit din răsputeri să-l atrag pe domnul 

Newton în controverse, am disputat și con-

trazis aproape orice lucru pe care el îl propu-

nea, și aproape că mă poticneam de multe lu-

cruri pe care el le susținea. 

Dar John Newton era pe deplin conștient de in-

tențiile lui Scott. Scrisorile lui Newton răspundeau cu 

atenție întrebărilor momeală, folosind adevărul biblic, 

dar evitând în același timp capcana de a se implica în 

lucruri teologice speculative. Dar, mai important, New-

ton își argumenta orice lucru apelând întotdeauna la 

Evanghelie. Scott a abandonat, fiind frustrat de lipsa de 

rezultate, dar Dumnezeu a început să îi dea pe față ipo-

crizia crasă, ipocrizie pe care nu doar că își construise 

întreaga slujire, ci chiar întreaga viață. 

El scria despre faptul că a avut ocazia să apeleze 

la Newton  
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în circumstanțe descurajante… iar răspunsul 

său m-a mângâiat și m-a zidit atât de mult, 

încât inima mea, fiind eliberată de povara ei 

prin intermediul lui, a devenit susceptibilă de 

dragoste pentru el. Din acel moment, în inte-

riorul meu s-a născut o plăcere de a-l avea ca 

prieten… Totuși, nici în acele circumstanțe nu 

mă gândeam să învăț adevăruri doctrinare de 

la el, și mă simțeam rușinat să fiu văzut în 

compania lui. 

Totuși, sămânța Evangheliei a început să prindă 

rădăcini în inima lui Scott și, la un moment dat, la un 

an de la prima lor întâlnire, Scott a devenit creștin. 

Newton a fost uimit. Auzindu-l pe Scott predicând în 

primele luni de slujire evanghelică, Newton a exclamat, 

Inima mea se bucură și este uimită. O, Dom-

nul meu, ce Învățător ești tu! Cât de curând a 

ajuns el să fie atât de clar și de solid înrădăci-

nat în cunoașterea și experimentarea Evan-

gheliei Tale, el, care nu era decât cu puțin 

timp în urmă unul care contrazicea orice 

punct al ei! Te laud pentru el… Acum pare ilu-

minat în cele mai importante părți ale Evan-

gheliei și am încredere că se va dovedi un in-

strument util în mâna Ta. 

Încrederea lui Newton era bine întemeiată. Tho-

mas Scott, predicatorul convertit, a devenit una dintre 

luminile strălucitoare din perioada trezirii evanghelice 
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din secolul al XVIII-lea. El și-a pus mintea prodigioasă 

la lucru, scriind cel mai aclamat comentariu biblic al 

vremii. A devenit și co-fondator al unei lucrări misio-

nare și de distribuție a Bibliei care s-a păstrat până as-

tăzi. De asemenea, Scott a fost păstorul celei mai influ-

ente biserici din Londra din decursul celei de-a doua ju-

mătăți a secolului respectiv. 

În decursul vieții sale și a slujirii de la Lock Cha-

pel, Newton a trimis un tânăr bărbat, confuz din punct 

de vedere spiritual, să asculte predicile lui Scott. Bărba-

tul acela nu era deloc deosebit de tânărul Thomas Scott 

– strălucitor, ambițios, dar confuz spiritual. Newton îl 

uceniciza, dar știa că el avea nevoie să stea sub slujirea 

unui predicator cu adevărat plin de har. Sub influența 

săptămânală a predicării evanghelice a lui Scott, tână-

rul William Wilberforce avea să fie înrădăcinat în cre-

dința care l-a condus apoi la lupta atât de hotărâtă îm-

potriva sclaviei.
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CAPITOLUL 2 

........ 

CHEMAT LA                                     
MÂNTUITORUL 

 

Pentru copiii mei, apelurile telefonice au întot-

deauna o putere dătătoare de viață, ciudată, care le zgu-

duie liniștea. Fie că îi prinde dormind, jucându-se în altă 

cameră sau ascultând ceva muzică, chiar cu nivelul deci-

belilor la maxim, un singur sunet de apel este un lucru 

care îi va cataliza la acțiune și îi va catapulta către sursa 

acelui zgomot. Coliziunile între ei sunt obișnuite, chiar 

dacă din asta n-a rezultat niciodată vreo vizită în camera 

de urgență a spitalului. Cum se petrece așa ceva? Mințile 

ceva mai sofisticate pot să nu prindă ideea, dar pentru 

copii, dezvăluirea misterului cu privire la cel care face 

apelul este o chestiune de suspans, ca într-un thriller de 

Hitchcock. Cine știe ce distracție ar putea să rezulte din 

asta, ce călătorie nouă, ce lucruri interesante pot să se 

afle dincolo de acel simplu apel telefonic? Poate să fie 

vorba despre Gandalf, care recrutează voluntari pentru 

o aventură, pirați care au nevoie de tovarăși de călătorie, 

sau poate chiar sună președintele țării, căutând să tes-
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teze în teren anumite idei, sunând niște copii în pre-ado-

lescență. Apelul telefonic nimerit ar putea să le schimbe 

întreaga seară, poate chiar întreg destinul. Sau poate că 

tot ce trebuie să facem este să ieșim la joacă mai mult. 

În orice caz, copiii mei au detectat ceva important: 

apelurile vin de la persoane care sună. Un telefon care 

sună este dovada suficientă că cineva din afara familiei 

și-a îndreptat atenția către noi. Cu înțelepciunea și spi-

ritul lor căutător, copiii mei au înțeles de timpuriu că un 

apel telefonic nu vine de nicăieri. Nu este posibil ca sim-

plul gând sau concentrarea să facă un telefon să sune. 

Inițiativa aceluia care sună, care te caută, este totul.  

...................... 

Inițiativa aceluia care                             
te caută este totul. 

...................... 

Din acest motiv, din păcate, această întreagă 

chestiune a chemării începe adesea dintr-un punct gre-

șit și cu o întrebare pusă greșit. 

Prietene, dă-mi voie să te întreb ceva. Crezi că sunt 

chemat? 

Aceasta este o întrebare importantă, o întrebare 

minunată și misterioasă. Scriptura adaugă și faptul că 

este o întrebare nobilă. Pot să spun din propria experi-

ență că este o întrebare extrem de animatoare. Dar aș 
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vrea de asemenea să spun, de la bun început, că ea nu 

este cea mai importantă întrebare. Cei care și-o pun ade-

sea se uită îndelung la CV-urile lor, gândindu-se că ceea 

ce contează sunt educația, caracterul, competența sau 

experiența proprie. În general, răspunsul la întrebare 

pleacă de la cine sunt ei sau ce sunt ei destinați să facă. 

Dar această abordare pur și simplu nu se potrivește 

Scripturii. Nu vreau să fiu în niciun fel răutăcios, dar eu 

am învățat ceva. Există un punct de plecare diferit, mult 

mai magnific: Dumnezeu. Chemarea la lucrare are de-a 

face cu caracterul și acțiunile lui Dumnezeu, cu îndura-

rea și dragostea Lui și, nu în ultimul rând, cu grija Lui 

față de cei pentru care El a murit. Dacă inițiativa Aceluia 

care face chemarea este totul, atunci și noi trebuie să ne 

preocupăm mai degrabă de Cel care, în esență, cheamă.1 

Este atât de simplu, dar atât de profund. 

DUMNEZEU, LA TEMELIA TUTUROR LUCRURILOR 

Păstorul și teologul Sinclair Ferguson a arătat că 

„una dintre descrierile cele mai frecvente din Noul Tes-

tament, exprimată într-un singur cuvânt, cu privire la 

creștini, spune că el este ‚chemat’”2. Asta ne face să ne 

punem următoarea întrebare: Ce trebuie să facem noi 

cu această chemare? 

 
1 Îi sunt îndatorat lui Os Guiness pentru conceptul de „Acela care cheamă”. Os a 
făcut o remarcă de acest fel în cartea sa, The Call: Finding and Fulfilling the Central 

Purpose of Your Life (Nashville, TN: Word, 1998), 93. 
2 Sinclair Ferguson, The Christian Life: A Doctrinal Introduction (Edinburgh, Sco-
tland: Banner of Truth, 1997), 33 
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Se pare că avem două opțiuni. Am putea, într-una 

dintre ele, să ne imaginăm că ea se referă foarte mult 

la noi: Dumnezeu m-a chemat! Sau putem vedea același 

lucru gândindu-ne că se vorbește mai mult despre 

Dumnezeu: Dumnezeu m-a chemat! 

Cine este, în realitate, în centrul chemării Aceluia 

care face chemarea?  

Știu pe cineva care are relații, dacă înțelegi ce 

vreau să spun cu asta. El mi-a povestit despre o călă-

torie în timpul căreia s-a ales cu o viroză puternică. 

Fiind prea bolnav chiar și să se ridice din pat, și-a pe-

trecut trei zile țintuit la pat într-o cameră de hotel. În 

mijlocul celei de-a doua nopți, a sunat telefonul. Eu aș 

fi ignorat acel apel, dar el a pus mâna pe telefon și a 

răspuns. Fii atent: pe linia telefonică era președintele 

Statelor Unite. Prietenul meu (m-am hotărât ca ori-

cine se cunoaște cu liderul lumii libere să fie automat 

prietenul meu) lucrase cândva pentru președinte. 

Cumva, președintele auzise că acesta s-a îmbolnăvit și 

l-a sunat să se intereseze de sănătatea lui. Prietenul 

meu mi-a povestit că a sărit efectiv din pat și a stat în 

picioare, continuându-și conversația. Pe măsură ce 

îmi povestea această întâmplare, era evident că acest 

apel a fost unul dintre evenimentele speciale din viața 

sa. Și asta nu datorită lui. Clipa aceea era importantă 

datorită celui care suna. 
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Într-o modalitate infinit mai profundă, chemarea 

noastră la lucrare, asemenea chemării noastre la mân-

tuire, se concentrează prea puțin pe noi, dar are enorm 

de mult de spus despre Acela care ne cheamă. 

Dacă vrem să înțelegem cu adevărat importanța 

chemării la lucrare, trebuie să conștientizăm că forța ei 

izvorăște dintr-un Dumnezeu înțelept, iubitor și suve-

ran. De aceea, înainte de a ne chema la lucrare, Dum-

nezeu ne cheamă la El. 

...................... 

Înainte de a ne chema la lucrare,           
Dumnezeu ne cheamă la El. 

...................... 

El „ne-a dat o chemare sfântă” (2 Tim. 1:9). Felul 

cum noi înțelegem ceea ce suntem în calitatea noastră 

de credincioși este înrădăcinat fundamental în minună-

ția acestui adevăr repetat frecvent: 

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la 

părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul 

nostru (1 Cor. 1:9). 

Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-

a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a 

și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a 

socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. (Rom. 

8:30). 
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Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie 

să Îi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pen-

tru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales 

pentru mântuire, în sfințirea Duhului și cre-

dința adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin 

Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Dom-

nului nostru Isus Hristos. (2 Tes. 2:13-14). 

După cum poți vedea, chemarea despre care se 

vorbește aici nu este o chemare sau un apel la o slujire 

vocațională, ci ceva mult mai profund și fundamental – 

este ceea ce teologii denumesc chemarea eficace. Wayne 

Grudem o definește ca „un act al lui Dumnezeu Tatăl, 

care vorbește prin proclamarea Evangheliei de către 

oameni, prin care El cheamă la Sine oameni în așa fel 

încât ei răspund cu credință mântuitoare”.3 Această 

chemare este de la Dumnezeu (Efes. 1:3-6; 4:4-6) și ne 

cheamă la Dumnezeu (Rom. 1:6-7). Cu alte cuvinte, 

chemarea noastră la mântuire precedă și formează te-

melia tuturor celorlalte chemări. 

Acesta este lucrul pe care l-a conștientizat în final 

Thomas Scott, prietenul lui John Newton. El acceptase o 

chemare la slujire, dar nu avea încrederea într-o che-

mare de la Dumnezeu. Iar Newton a avut dreptate atunci 

când i-a pus la îndoială chemarea. El era gata să fie ridi-

culizat, pentru că știa că un om pus peste poporul lui 

 
3 Wayne Grudem, Bible Doctrine: Essential Teachings of the Christian Faith (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1999), 296. 
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Dumnezeu, dar care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, era ca 

Titanicul lansat pe mare - o tragedie totală. 

Dacă înțelegem Evanghelia corect, vom vedea câ-

teva lucruri importante în legătură cu această chemare 

la mântuire: 

Acela care cheamă, îi caută pe vrăjmașii Lui – 

cei care nu au vrut vreodată să audă vocea Lui (Rom. 

5:10; Col. 1:21). El nu Își cheamă niște prieteni din 

această lume, pentru că așa ceva nu există. 

Acela care cheamă a vizitat pământul în Per-

soană. Chemarea Evangheliei nu a venit sub forma 

unei voci sau a unei viziuni angelice, ci prin vizitare 

personală, prin întruparea Domnului Isus Hristos. „Și 

Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de 

har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă în-

tocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 

1:14). 

Prin intermediul Crucii, Acela care cheamă a 

restaurat liniile de comunicare și părtășie care fuse-

seră întrerupte prin păcat. Noi nu descoperim chema-

rea lui Dumnezeu urmând cumva exemplul Lui sau 

emulând învățăturile Lui. Isus a venit în esență ca să-Și 

dea viața pe cruce ca preț de răscumpărare pentru noi. 

Prin sângele Lui ispășitor, legătura noastră cu Cel care 

cheamă este, în final, stabilită. Prin această legătură, 

inimile noastre sunt făcute noi, ochii și urechile noastre 
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sunt deschise, și astfel putem auzi și putem lua aminte 

la chemările continue făcute de Dumnezeu. 

Evanghelia este instrumentul chemării noas-

tre. Evanghelia – Vestea Bună a lui Isus Hristos – este 

instrumentul prin care Dumnezeu lansează chemarea 

Sa eficace către noi și prin care ne aduce în viața cea 

nouă și în unire cu Hristos, prin har (Efes. 2:5). Este o 

chemare din ceva: o chemare din robia și orbirea păca-

tului. Dar este și o chemare către ceva: anume către o 

părtășie înnoită cu Dumnezeu, Cel care ne-a creat. 

Atunci când mergem la esența lucrurilor, conștientizăm 

că Cel care cheamă a și făcut totul. 

Charles Spurgeon a descoperit această cea dintâi 

chemare într-o modalitate memorabilă, într-o seară 

când se afla „stând în casa lui Dumnezeu”:  

M-a izbit gândul acesta: Cum ai ajuns tu să fii 

creștin? L-am căutat pe Domnul. Dar cum ai 

ajuns să Îl cauți pe Domnul? Într-o clipă mi-a 

licărit în minte adevărul – n-aș fi putut să-L 

caut dacă n-ar fi existat mai înainte o influență 

în mintea mea, care să mă facă să-L caut. M-

am rugat, mă gândeam eu, dar apoi m-am în-

trebat aceasta, Cum am ajuns să mă rog? Am 

fost îndemnat să mă rog prin citirea Scripturi-

lor. Dar cum am ajuns să citesc Scripturile? Le-

am citit, dar ce anume m-a determinat să fac 

asta? Apoi, într-o clipă, am văzut că Dumnezeu 
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se afla la temelia tuturor lucrurilor și că El era 

Autorul credinței mele, și astfel mi-au fost des-

chiși ochii către totalitatea doctrinelor harului, 

că nu m-am depărtat, tot datorită Lui, de 

aceste doctrine până astăzi, și că doresc să fac 

această constantă mărturisire: „întreaga mea 

schimbare se datorează lui Dumnezeu”.4 

Ceea ce Spurgeon a conștientizat și a continuat să 

susțină de-a lungul multor ani de lucrare roditoare era 

că, înainte ca noi să facem ceva, Dumnezeu a făcut to-

tul. În toate lucrurile, „Dumnezeu se află la temelia tu-

turor”. 

ALIPINDU-NE DE EVANGHELIE 

„Ok, Dave”, poate că îți spui, „am prins ideea. So-

teriologia mea este deja clară, dar ceea ce vreau este să 

trec la următoarea etapă. Vreau un rol prin care să îi 

pot ajuta pe alții să capete ce am și eu”. Dar tocmai 

aceasta este capcana. Noi presupunem că avem parte 

de Evanghelie, după care ne dedicăm mai mult chemă-

rii speciale la lucrare. Ne oprim din a citi cărți despre 

ispășire și începem să le citim pe cele pe tema conduce-

rii. Vrem să fim relevanți, așa că ne apucăm să studiem 

societatea mai mult decât să studiem Crucea. Nu există 

vreun indicator cu privire la creșterea bisericii pe care 

să nu îl cităm, niciun model nou de biserică cu care să 

 
4 Charles H. Spurgeon, citat în John Piper, The Pleasures of God: Meditations on 
God’s Delight in Being God (Portland, OR: Multnomah, 1991), 125–26. 
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nu fim familiarizați, și nici vreo tendință în leadership 

pe care să nu o urmărim. Dar aici este și ironia: cei care 

sunt chemați să predice Evanghelia sunt și cei mai în-

clinați să se îndepărteze de Evanghelie. Iată de ce este 

vital ca omul care își pune întrebări cu privire la che-

marea la slujire să aibă o temelie fermă și continuă în 

Evanghelie. Cuvintele lui Edmund Clowney cu privire 

la acest aspect sunt la fel de aplicabile plantatorului de 

biserică după cum sunt valabile pentru păstorul care 

celebrează zeci de ani de implicare în lucrare: 

Nu există niciun fel de chemare la slujire care 

să nu fie mai întâi o chemare la Hristos. Nu 

poți îndrăzni să îți ridici mâinile și să pui Nu-

mele lui Dumnezeu la mijloc, chemându-L să 

binecuvânteze poporul Lui până când nu le-ai 

împreunat mai întâi într-o cerere penitentă a 

harul Lui mântuitor. Cât timp nu ai făcut acest 

lucru, problema cu care te confrunți în reali-

tate nu ține de chemarea ta la lucrare. La mij-

loc este chemarea ta la Hristos.5  

Problema chemării tale nu este una subsecventă 

chemării la Hristos, ci ea este legată esențialmente de 

aceasta. În fapt, noi nu ne putem bucura în explorarea 

unei chemări la slujire decât datorită faptului că prima 

noastră chemare ne este asigurată prin Evanghelie, 

prin Cruce. 

 
5 Edmund P. Clowney, Called to the Ministry (Phillipsburg, NJ: P&R, 1964), 5. 



CAPITOLUL 2. CHEMAT LA MÂNTUITORUL  51 

 

...................... 

Acțiunea de a lua în considerare 
o chemare la slujire poate fi ca 

un drum ce trebuie croit printr-o 
junglă de întrebări. 

...................... 

Alipirea ta tot mai mult de Evanghelie, îmbrăți-

șând-o tot mai strâns, face ca, în mintea ta, să se elibe-

reze calea către o evaluare mult mai utilă a chemării tale. 

Acțiunea de a lua în considerare o chemare la slujire 

poate fi ca un drum ce trebuie croit printr-o junglă plină 

de întrebări – întrebări profunde și stufoase, precum: 

Cine sunt eu? Dacă voi eșua ca păstor? Am tot ceea ce îmi 

trebuie? Care ar trebui să fie prioritățile mele? Evanghe-

lia pătrunde în aceste întrebări, ne oferă răspunsurile și 

ne asigură că gândirea noastră este corectă cu privire la 

noi și la lucrarea pe care o avem de făcut. Ea stârnește 

credința, hrănește speranța și ne ajută să Îl auzim clar 

pe Dumnezeu. Haideți să vedem câteva dintre răspunsu-

rile pe care Evanghelia le dă acelor întrebări grele și stu-

foase, și să înțelegem de ce ele sunt importante. 

Evanghelia îmi oferă identitate 

Imaginează-ți că ai fi chemat la lucrare de nimeni 

altul decât însuși Isus – în Persoană. Acest lucru s-a pe-

trecut literal cu Pavel. El se afla pe drumul către Da-

masc, înarmat împotriva creștinilor, când Hristos i-a 
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apărut în față, anunțându-l că își va schimba cariera. 

Pavel avea să devină „un vas, pe care l-am ales, ca să 

ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împă-

raților și înaintea fiilor lui Israel” (F.A. 9:15). Iar o che-

mare la o lucrare globală, primită de la Hristosul înviat, 

va tinde să devină și un element care oferă identitate, 

nu crezi? La urma urmei, o chemare supranaturală 

este, în ea însăși, o strategie extraordinară de branding.  

Fără îndoială că, în cazul lui Pavel, chemarea sa a 

fost unică și esențială pentru slujirea lui. Dar ceea ce l-

a definit în mod fundamental nu a fost lucrul pentru 

care a fost chemat, nici educația sau situația sa socială, 

nici cariera sau lucrurile pe care deja le cunoștea. Cu-

noașterea lui Hristos ca Domn a surclasat totul:  

„Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri 

ca o pierdere, față de prețul nespus de mare 

al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. 

Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un 

gunoi, ca să Îl câștig pe Hristos” (Filip. 3:8).  

A fi ales pentru slujire este un lucru minunat. Dar 

a fi ales pentru calitatea de fiu de Dumnezeu este infinit 

mai măreț. Cine sunt eu? Sunt una cu Hristos, indife-

rent ce se întâmplă în orice aspect specific al chemării 

pe care o pot avea. Unirea mea cu Hristos este cel mai 

important lucru pentru mine, cel mai dătător de sens. 

Și este esențial să păstrăm acest lucru ca sursă a iden-

tității noastre. 
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Nu mă crezi? Vorbește cu un bărbat care tocmai 

ce a ieșit din lucrare. Poate că biserica lui nu-și permite 

să îl păstreze. Poate că sănătatea lui precară este pro-

blema. Sau poate că este pus sub disciplină. Nu con-

tează motivul. Un om descoperă unde îi este localizată 

cu adevărat integritatea atunci când nu mai poate face 

lucrarea la care s-a simțit cândva chemat. Ar trebui să 

trăim cu scrisorile de demisie pe birourile noastre. 

Dacă, în decursul perioadei de tranziție, trebuie să fiu 

îndepărtat din lucrare, ceva colosal a fost greșit. Iată de 

ce am nevoie să rămân alipit de Evanghelie. Ea îmi dă 

principala identitate. 

Evanghelia este adecvată, eu nu 

Aș vrea să îi vorbesc acum unei categorii anume 

de oameni. Este vorba despre cei care gândesc că Dum-

nezeu ar putea să îi cheme să fie păstori, dar sunt spe-

riați din cale afară de acest lucru. Acest om se gândește 

dacă poate face față lucrării. Poate că el are o slujbă 

bună, cu un salariu bun, și nu vrea să treacă dintr-o 

dată printr-o lovitură financiară. Sau poate că a văzut 

lideri care au fost distruși de eșecuri morale sau care 

au sucombat. Oricare ar fi motivul, el caută un loc unde 

să se ascundă, ca și cum Dumnezeu va vedea șovăiala 

sa și va trece la următoarea victimă neașteptată sau la 

următorul candidat. Pot să înțeleg asta. În decursul ace-

lor ani când mă luptam în interiorul meu dacă sunt sau 

nu chemat la slujire, lucram ca șef cu securitatea la un 
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supermagazin. Într-o situație am fost nevoit să îl pun 

jos pe un individ, pentru că furase haine din magazin. 

N-a fost nicidecum cel mai pastoral moment din viața 

mea. Omul s-a umplut de sânge, curând au sosit și po-

lițiștii, și a început interogatoriul. 

La câteva zile după aceea aveam impresia fermă 

că nu eram necalificat pentru lucrarea pastorală, pen-

tru că eram un om care vărsase sânge. Treaba asta 

poate suna a nebunie pentru tine, dar atunci când ești 

un tânăr gardian, foarte ușor de impresionat, care 

speră să devină păstor, gândurile ciudate pot să îți vor-

bească destul de puternic în minte. Din fericire, un păs-

tor s-a apropiat de mine și m-a așezat pe calea corectă. 

„Dave”, mi-a spus el, „ești un idiot”. Păstorii buni știu 

ce să spună, și tocmai de aceasta aveam eu nevoie. Dar 

nu voi uita niciodată cum a fost să mă simt necalificat, 

nevrednic, raportat la ceea ce Pavel denumea „un lucru 

bun” (1 Tim. 3:1; sau „o slujbă nobilă”, cf. ESV).  

...................... 

Nu voi uita niciodată cum a fost 
să mă simt necalificat, nevred-
nic, raportat la ceea de Pavel  

denumea „o slujbă nobilă”. 

...................... 

Poate că tocmai așa gândești și tu. Ei bine, prie-

tene, iată ce spune Evanghelia: noi nu suntem perfecți, 
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nici măcar capabili, dar Dumnezeu găsește plăcere să 

folosească incapacitatea omului ca instrument pămân-

tesc pentru a-Și arăta gloria. Vedem acest lucru în mân-

tuirea noastră, unde Dumnezeu a făcut totul, cu excep-

ția păcatului din care am fost salvați. „Căci prin har ați 

fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; 

ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 

laude nimeni” (Efes. 2:8-9). Atunci când ne alipim de 

Evanghelie, harul ne schimbă privirea de la temerile și 

slăbiciunile noastre, îndreptând-o către Dumnezeu. 

Suntem făcuți capabili să auzim chemarea pastorală 

tocmai datorită Evangheliei. 

Dar nu se oprește aici. Trepidația lucrării există 

pentru că te aștepți la un rezultat rău – îți este teamă 

ca nu cumva să faci ceva greșit sau să eșuezi spectacu-

los, din cauza incapacității tale. Este adevărat că ești 

nevrednic, incapabil și plin de eșecuri posibile. Dar iată 

care este vestea bună: recunoașterea acestor limitări 

este ceea ce te face un vas potrivit și te pune pe calea 

slujirii roditoare. Dumnezeu a conceput lucrarea Evan-

gheliei într-o modalitate în care noi să ne micșorăm și 

El să fie tot mai înălțat.  

„Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lu-

mii, ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. 

Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca 

să le facă de rușine pe cele tari... pentru ca 
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nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu” 

(1 Cor. 1:27, 29). 

Nu poți trata temerile și slăbiciunile ca și cum ar 

fi un fenomen straniu, necunoscut până acum în ana-

lele istoriei creștine. Dumnezeu se folosește de slujirea 

ta în așa fel încât ea să decurgă din slăbiciune. El îi rân-

duiește pe cei mai improbabili lideri pentru a avea cel 

mai mare impact. Poate că tocmai temerile tale sunt un 

semn că te îndrepți în direcția corectă și că ai înțeles 

despre ce este vorba. 

Evanghelia îmi stabilește prioritățile  

Se întâmplă cumva ca percepția ta asupra che-

mării să orbiteze în jurul abilităților, viziunii sau per-

formanțelor tale? Chemarea Evangheliei vorbește in-

finit mai mult despre gloria și harul lui Dumnezeu de-

cât despre aceste lucruri.  

Atunci când un bărbat este chemat de Dumnezeu 

la lucrare, el ar face bine să-și amintească faptul că atât 

mântuirea, cât și slujirea lui vin de la Dumnezeu și au 

ca scop să ne întoarcă la Dumnezeu. Așa cum ne amin-

tește Os Guiness, „în primul rând, suntem chemați la 

Cineva (Dumnezeu), nu la ceva (cum ar fi calitatea de 

părinte, politica sau educația) ori undeva (precum cen-

trul vreunui oraș sau Mongolia)”.6  

 
6 Guinness, The Call, 31. 
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Mântuirea noastră nu este un simplu aranjament 

contractual, prin care facem un parteneriat pentru a 

atinge anumite scopuri. Chemarea lui Dumnezeu 

poartă cu ea scopurile și intenția Lui – în mod specific, 

să ne aducă într-o relație de dragoste cu Sine, prin Fiul 

Său, relație în care creștem în intimitatea, cunoașterea 

și asemănarea cu Isus. Iar acest lucru va rămâne zi de 

zi, pentru totdeauna, principala noastră chemare și cea 

mai importantă. Și tocmai această relație cu Dumnezeu 

– în intelectul nostru, cu competențele sau darurile 

noastre – ne va poziționa întotdeauna cel mai bine pen-

tru a-i sluji poporului lui Dumnezeu în modul cel mai 

benefic cu putință. Lucrarea lui Dumnezeu de împăcare 

ne așază în poziția de a-L implica pe Dumnezeu și Cu-

vântul Lui, și apoi de a le oferi altora ceea ce noi citim, 

auzim și experimentăm. Toate celelalte chemări se 

pleacă înaintea acesteia. 

Cândva, după un serviciu de biserică în care am 

predicat, am fost abordat de cineva care se gândea să 

devină membru. Tânărul acela m-a întrebat: „Ce poți 

să-mi spui despre viața ta devoțională?” Primul meu 

gând a fost acesta – „Ei bine, judecând după întrebarea 

ta, asta nu pare să mă ajute cu ceva în predicare”. Acest 

gând l-am reținut în sinea mea, atunci când i-am lăudat 

întrebarea. Cumva, ascultătorul meu profund a ajuns 

să deosebească ceva ce mulți credincioși nu ajung să 

conștientizeze: puține lucruri pot ilustra relația mea cu 
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Dumnezeu mai repede decât o privire scurtă asupra vi-

eții mele devoționale. Iar pentru acest tânăr, viața mea 

activă și relația mea ferventă cu Dumnezeu contau. 

O mulțime de oameni privesc la lucrarea pastorală 

ca la un fel de amestec strălucitor de studiu și comuni-

une suavă cu Dumnezeu. Și este, dacă poți să-ți găsești 

timp între întâlniri, ședințe de consiliere, apeluri telefo-

nice, lucruri administrative, vizite la spital… o listă apa-

rent nesfârșită. Există un motiv pentru care este impor-

tant să avem „o viață devoțională consecventă” în des-

crierea slujbei oricărui păstor din biserica noastră. Este 

la fel de dificil pentru un păstor să moară față de sine și 

să trăiască arătând că are nevoie cu adevărat de Dumne-

zeu, pe cât este pentru un politician, pentru un progra-

mator de computere sau pentru un polițist. Dar, în pu-

blic, păstorii Îl vor pune pe Dumnezeu în centru atunci 

când Îl caută cu pasiune în viața privată. 

Evanghelia este ceea ce contează cu adevărat  

Tocmai ce am citit o întâmplare într-o revistă pe 

care am primit-o săptămâna trecută. Se pare că un frate 

și o soră din Londra făceau curățenie în casa părinților 

lor, moment când au descoperit o vază veche. Au fost 

atât de încântați de ea, încât au pus-o deoparte și au ofe-

rit-o unei case de licitații, ca să o vândă. Astfel, au des-

coperit că valoarea ei era de aproape 2 milioane $. Dar 

fiți atenți aici. În decursul licitației, datorită agitației în 
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jurul acestei piese de valoare, prețul ei a crescut până la 

69,5 milioane $. Se pare că vaza antică pe care au desco-

perit-o era una care data din timpul dinastiei Qing, din 

secolul al XVIII-lea. N-am nici cea mai vagă idee ce în-

seamnă asta, dar se pare că orice are de-a face cu „dinas-

tie”, devine instantaneu un lucru foarte scump. Ceea ce 

mi-a atras atenția a fost un comentariu al persoanei care 

conducea licitația. Dânsa a spus că fratele și sora „n-

aveau nici cea mai vagă idee” de ceea ce tocmai descope-

riseră, iar atunci când licitația s-a încheiat, ei „au trebuit 

să iasă din acea încăpere și să ia o gură de aer proaspăt”.7  

Creștinii sunt exact în felul acesta. Noi descoperim 

ceva valoros în Evanghelie – suficient de prețios pentru 

a ne mântui – dar nu conștientizăm adevărata ei valoare. 

Ca și fratele și sora din Londra, noi o avem, dar nu o 

prețuim suficient. Ceea ce s-a spus despre ei ar putea să 

se spună despre mulți credincioși: n-avem nici cea mai 

vagă idee de valoarea lucrului care ni s-a dat. 

Dumnezeu ridică lideri pentru a Se asigura că 

Evanghelia este predicată, aplicată și prețuită în viața 

zilnică a bisericii. Scopul lucrării izvorăște din și orbi-

tează în jurul Evangheliei prețuite (evangelion). Dacă 

dăm la o parte Evanghelia, dispare și slujirea biblică au-

tentică. 

 
7 „What’s an old vase worth?” The Week, November 18, 2010. Accesat pe 22 Aprilie 
2011. http://theweek.com/article/index/209511/a-homeless-man-charms-oprah-
and-more. 



60         SUNT CHEMAT?  |  DAVE HARVEY 

Gândește-te în felul acesta: dacă nu ar fi existat 

Evanghelia și nici lucrarea lui Isus Hristos, ar fi fost ne-

voie de păstori? Aparent da, dacă te-ai plimba prin ori-

care oraș din America și ai vedea mulțimea de biserici 

și alte clădiri religioase pline de lucruri care nu au ni-

mic de-a face cu Isus Hristos; sau dacă ai participa la 

vreuna dintre lecțiile religioase de la oricare universi-

tate afiliată denominațional și unde ai putea concluzi-

ona pe bună dreptate că, dacă am da Evanghelia la o 

parte, păstorii ar avea încă mult de lucru. 

...................... 

Dacă dăm la o parte Evanghelia, 
dispare și slujirea biblică                     

autentică. 

...................... 

Dar adevărul este, domnilor, că, dacă nu avem 

Evanghelia, nu avem nimic de făcut – cel puțin așa cum 

vede Dumnezeu lucrurile (1 Cor. 2:2). Noi existăm da-

torită faptului că poporul lui Dumnezeu are nevoie de 

bărbați care să îl adune în familii locale ale credinței și 

să le predice Cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie și 

putere. Desigur, este nevoie să le vorbească despre pro-

blemele lor, este nevoie să le oficieze căsătoriile și în-

mormântările, să participe în activități pentru familii, 

și așa mai departe. Dar toate acestea se pot petrece și 

fără păstori. Bărbații sunt chemați ca plantatori de bi-

serici, ca păstori, pentru a celebra meritele lui Isus 



CAPITOLUL 2. CHEMAT LA MÂNTUITORUL  61 

 

Hristos, pentru a fi siguri că niciodată nu se va spune 

despre congregația lor cu privire la Evanghelie, că „n-

au nicio idee despre ceea ce au primit”. Fraților, dacă 

îndrăgiți ideea de slujire pastorală pentru că vă gândiți 

că sunteți calificați să ajutați oamenii în rezolvarea pro-

blemelor lor, sau pentru că sunteți capabili să pătrun-

deți în profunzimea teologiei, ori pentru că vă place 

ideea ca oamenii să vină săptămână de săptămână să 

vă asculte, să audă ultimele lucruri pe care le aveți de 

spus, atunci slujiți mai bine bisericii dându-vă jos din 

autobuz. Lucrarea pastorală există pentru proclamarea 

și protejarea Evangheliei înaintea oamenilor din interi-

orul și din exteriorul bisericii. Avem nevoie să prețuim 

Evanghelia și să știm cât de prețios este lucrul pe care 

îl avem, încât să îl împărtășim altora. 

John Bunyan a stat în închisoare vreme de 12 ani, 

preferând acest lucru mai degrabă decât să permită ca 

Evanghelia să fie diluată în predicarea sa. Gândirea lui 

era aceasta: De ce să fiu un păstor liber, dacă nu pot să 

predic Evanghelia? Pentru Bunyan era clar: dacă ar fi 

dat Evanghelia la o parte, lucrarea pastorală ar fi deve-

nit irelevantă. Este acest lucru clar și pentru tine? Ești 

conștient de valoarea lucrului pe care îl ai? 

ESTE EVANGHELIA SUFICIENTĂ? 

Te întrebi când te vei ridica de pe bancă și vei in-

tra în joc? Conștientizezi că lucrarea de slujire (iubirea 
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lui Dumnezeu și a altora, mărturisirea, slujirea în bise-

rica locală, ucenicizarea etc.) este expresia lucrării Cru-

cii în viețile noastre, nu o chemare specifică la slujire? 

Ca un credincios, deja ești parte clipă de clipă 

dintr-o slujire: să aduci roade ca ucenic al lui Isus Hris-

tos (Ioan 15:1-16).  

În restul acestei cărți, ceea ce îmi doresc este să 

aprind în tine pasiunea pentru lucrarea pastorală. Dar, 

fie că vei auzi vreodată acea chemare la păstorirea po-

porului lui Dumnezeu, fie că nu, ai auzit deja Evanghe-

lia – cel mai important lucru care ți se va spune vreo-

dată. Și dacă ai auzit-o, ai auzit-o chiar de la Cel care 

cheamă. 

Este acest lucru suficient pentru tine? 

RESURSE SUPLIMENTARE PENTRU STUDIU  

The Cross of Christ, John R. W. Stott 

What Is the Gospel?, Greg Gilbert (disponibilă în limba 

română la MAGNA GRATIA - magnagratia.org) 

Pierced for Our Transgressions, Steve Jeffery, Michael 

Ovey, și Andrew Sach 

Seeing and Savoring Jesus Christ, John Piper. 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

CHARLES SIMEON: CHEMAT                                              

LA SLUJIREA BISERICII1 

 

Ce-ai zice dacă cineva ți-ar da în grijă o biserică, 

dar membrii acesteia nu ți-ar da voie să intri în clădirea 

ei? Acesta a fost obstacolul pe care Charles Simenon l-a 

avut de înfruntat. Era prima lui experiență pastorală. La 

vârsta de 20 de ani, el fusese convertit la Hristos într-o 

duminică de Paști. Ajuns acum la 23 de ani, a fost de-

semnat vicar al Bisericii Sfânta Treime din Cambridge.  

Totuși, pentru el, aceasta nu era doar o slujbă, ci 

era împlinirea unui vis. „Atunci când treceam pe lângă 

Biserica Sfânta Treime, care este așezată în inima orașu-

lui Cambridge, îmi spuneam adesea în sinea mea, ‚cât de 

mult m-aș bucura dacă Dumnezeu mi-ar da acea bise-

rică, să pot predica Evanghelia aici și să fiu un martor 

pentru El în universitate’”. Acum, iată, el fusese trimis 

să slujească celei mai importante biserici, în mijlocul 

unei universități care îi educa pe cei mai buni și mai stră-

lucitori tineri din Anglia. 

 
1 Portretul lui Charles Simeon este adaptat din cartea lui Handley C. G. Moule’s, 
Charles Simeon, Pastor of a Generation (London: Methuen, 1892); și din mesajul lui 
John Piper, „Brothers, We Must Not Mind a Little Suffering” (predică rostită la 1989 

Bethlehem Conference for Pastors). Accesat la 2 Aprilie 2011, http://www.desirin-
ggod.org/resource-library/biographies/brothers-we-must-not-mind-a-little-suf-
fering. 
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Simeon a conștientizat în curând că nu avea să fie 

tratat cu un covor roșu la sosire. Un grup important din 

congregație, care îi includea pe mulți dintre liderii 

cheie, avea în minte pe altcineva pentru acea slujbă. În 

lumea anglicană a lui Simeon, organizarea eclezială era 

de așa manieră încât autoritățile bisericești aveau drep-

tul să instaleze păstorii și să controleze serviciile de du-

minică. Dar biserica locală avea lideri care controlau 

accesul în clădire. Slujește într-un astfel de context, 

dacă poți. Simeon nu putea fi oprit de la predicare la 

serviciile de duminică, dar administratorii clădirii obiș-

nuiau să încuie stranele, astfel încât blocau accesul oa-

menilor pentru a se așeza în interiorul bisericii. 

Pentru restul săptămânii, administratorii clădirii 

păstrau clădirea bisericii închisă, ținându-l astfel pe 

păstor la distanță de ea. Așadar, slujirea lui Simion a 

constat doar în predicarea înaintea câtorva oameni care 

puteau să se înghesuie și să încapă pe aleile din interi-

orul clădirii bisericii, la slujbele de duminică dimineața, 

și în a se întâlni cu cât de multe persoane încăpeau în 

micuțul lui apartament, în decursul săptămânii. Prac-

tic, aceasta a fost slujirea lui pastorală vreme de 10 ani 

la Biserica Sfânta Treime. 

Păstorul Simeon era prins între piatra proverbi-

ală și un loc dur. El fusese trimis acestei congregații 

de către denominația care îl ordinase. Simeon credea 

că el fusese chemat nu doar la o biserică, ci la această 
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biserică și, de aceea, el voia să fie credincios. El a iubit 

biserica și nu a vrut să creeze un spectacol din opoziția 

celorlalți, lucru care i-ar fi fost dăunător turmei. În 

mintea lui, acest lucru pur și simplu nu putea să se 

petreacă. Așadar, Simeon a ales să slujească interese-

lor bisericii, smerindu-se. 

În această situație, nu am văzut niciun alt re-

mediu posibil decât în credință și răbdare. Pa-

sajul Scripturii care mi-a supus și controlat 

mintea a fost acesta: „Robul Domnului nu tre-

buie să se certe” (2 Tim. 2:24). Era dureros, 

într-adevăr, să vezi biserica aproape închisă, 

cu excepția culoarelor, dar m-am gândit că, 

dacă Dumnezeu ar vrea să îi dea astfel o bine-

cuvântare dublă adunării care participa, pe 

ansamblu vom avea parte de la fel de mult 

câștig cât ar fi fost dacă adunarea ar fi dublă 

numeric, dar binecuvântarea ar veni pe jumă-

tate. Acest gând m-a mângâiat de foarte 

multe ori când, fără el, m-aș fi prăbușit sub 

povara mea.2  

Iar Simeon a rezistat. El a refuzat să se folosească 

de drepturile sale ca slujitor, dacă acest lucru ar fi putut 

produce o dezbinare în biserică. De ce? 

Pentru a înțelege perseverența lui Simeon, tre-

buie să înțelegi că el era un om al bisericii. El știa că 

 
2 Citat de Moule în Charles Simeon, 36. 
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nimeni nu avea dreptul să se folosească de Biserica lui 

Dumnezeu pentru a sluji nevoilor sale. Dar, în plus, el 

a trăit și cu un simțământ constant al responsabilității 

față de Dumnezeu pentru această biserică. Chiar dacă 

Simeon ar fi putut să meargă în altă parte, el a ales să 

rămână acolo și să fie socotit un eșec. 

Și acolo a rămas. Pe viață. 

De-a lungul timpului, Dumnezeu a schimbat bise-

rica. Inimile unora s-au înmuiat, iar influența altora s-

a diminuat. În final, Simeon a fost lăsat să conducă bi-

serica, și a slujit-o vreme de 54 de ani. Biserica Sfânta 

Treime l-a păstrat ca păstor până în ziua când a murit. 

Pe sanctuarul bisericii există o inscripție în onoa-

rea lui, care spune: 

În Memoria Reverendului Charles Simeon, 

M.A., absolvent al Kings College și vicar al 

acestei parohii vreme de 54 de ani, care, ca 

temelie a speranțelor sale și ca subiect al în-

tregii sale slujiri, a fost hotărât să nu cu-

noască nimic altceva decât pe Isus Hristos și 

pe El răstignit. 1 CORINTENI 2:2. 
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CAPITOLUL 3 

........ 

CONTEXTUL                               
CHEMĂRII 

 

Imaginează-te în pielea lui Charles Simeon. Este 

prima ta lucrare pastorală, iar în prima zi vezi pe ușa 

bisericii un afiș care-ți spune că serviciile tale nu sunt 

binevenite și că oamenii nu au nevoie de ele. O, asta ar 

fi o biserică dură. Dacă ar fi să mă gândesc la mine, aș 

spune că oamenii ar avea nevoie să mă audă predicând 

cel puțin odată înainte de a spune astfel de lucruri. Dar 

Simeon nici măcar n-a avut șansa să predice. El a fost 

respins dinainte. Și pentru că Starbucks nu se afla prin 

preajmă în acea vreme, existau puține opțiuni ca el să-

și găsească o altă slujbă. Ce să facă un biet păstor, 

proaspăt respins? 

Azi avem o mulțime de opțiuni. Cineva poate 

spune, „înapoi la școală”. Ia-ți un împrumut, dă-i dru-

mul unui program de doctorat și ridică-ți un cort în bi-

blioteca universității. Sau, pentru că mărfurile se vor 

vinde mereu și este nevoie de agenți de vânzări, știi ce 

ai de făcut: agreează asupra unui comision și trăiește-

ți viața de credință. Sau ai putea să îți deschizi un birou 
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de consiliere. Poate că poți să îți deschizi propriul blog 

sau să dai curs acelui spirit antreprenorial și să te lan-

sezi într-o afacere anume. Dar oare câți dintre noi am 

lua serios în considerare modalitatea în care Simeon a 

tratat respingerea sa de către biserică? Unii se gândesc 

probabil că „de ce să mă mai complic?” 

Charles Simeon a înțeles un lucru pe care noi îl 

trecem cu vederea foarte repede: Acela care cheamă 

face legătura dintre chemare și biserică. La prima ve-

dere, acest lucru poate să pară la fel de evident ca atunci 

când citim semnul „pericol, pantă abruptă” când călă-

torim prin Marele Canion. Dar, pentru mulți bărbați, 

chemarea nu este atât de mult legată de biserică. Ei se 

închipuie predicând despre gloria lui Dumnezeu – știți 

voi, cu Biblia deschisă, brațele întinse, vocea pusă pe 

„spiritual” – și transformând viețile oamenilor prin 

consiliere și învățătură înțeleaptă. Dar ei nu se gândesc 

la fel de mult la cadrul în care acest lucru trebuie să se 

petreacă. Ei se simt chemați la o slujire misterioasă, 

dar, ciudat, nu consideră că sunt chemați să îi slujească 

bisericii. 

Biblia, totuși, nu vorbește atât de mult despre 

ceea ce noi facem, pe cât vorbește despre contextul che-

mării noastre. Ea vorbește mult despre locul unde noi 

slujim. 1 Petru 5:2 cheamă prezbiterii să „păstorească 

turma lui Dumnezeu, care este sub paza lor”. Fapte 

20:28 îi cheamă să ia „seama dar la ei înșiși și la toată 
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turma peste care i-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să 

păstorească Biserica Domnului”. Biserica locală este 

contextul esențial pentru slujirea pastorală. Aceasta în-

seamnă că, dacă ești chemat la slujire pastorală, ești 

chemat la slujirea bisericii. Simeon nu a apăsat pe bu-

tonul de lansare ca să zburde din biserică, și nici noi n-

ar trebui să facem asta. Biserica este poporul vizibil al 

lui Dumnezeu, trupul Lui pe pământ. Iar chemarea la 

lucrarea pastorală ține de acest loc. 

PREGĂTIREA: CONTEAZĂ „UNDE” 

Atunci când pasiunea pentru biserică se adaugă 

unei întemeieri în Evanghelie, începe să se formeze o 

înțelegere corectă asupra chemării la slujire. Dacă crezi 

că ești chemat la lucrare pastorală, trebuie să îți vezi 

chemarea potențială în contextul bisericii locale, unde 

slujirea este conturată și definită conform Scripturii. 

Acest lucru are logică, dar gândește-te la el pentru 

o secundă. Ai putea fi chiar acum într-o biserică, dar să 

crezi că trebuie să ajungi să te pregătești în altă parte, 

în seminarul teologic, la colegiul biblic sau într-o orga-

nizație para-bisericească. Există un lucru interesant la 

noi, evanghelicii: îi luăm pe oamenii care se află în bi-

serică, îi scoatem din biserică, cu scopul de a-i trimite 

înapoi în biserică pentru a face slujirea pentru biserică. 

Mai este cineva confuz? 



70         SUNT CHEMAT?  |  DAVE HARVEY 

Să presupunem că am avea de-a face cu un indi-

vid al cărui vis este să facă gogoși. El nu și-ar putea 

imagina o viață în care n-ar fi mânjit de sus până jos de 

zahăr și făină, muncind în mica gogoșărie în care a 

crescut. Dar un vis se stârnește în inima lui – vrea să 

facă gogoși pentru tot restul vieții lui. Ce facem noi cu 

Ionică Gogoașă? 

Dacă ar fi să aplicăm modelul obișnuit pentru 

pregătirea păstorilor, ar trebui să-i spunem acestui om 

că trebuie să părăsească gogoșăria și să meargă la o 

școală de gogoșari, să studieze istoria gogoșii, să pă-

trundă în toate detaliile manualelor care oferă rețete 

pentru gogoși, să fie capabil să argumenteze clar în fa-

voarea gogoșii tradiționale prin comparație cu varietă-

țile moderne de gogoși fără grăsimi. Ai prins ideea? Io-

nică devine acum un „profesionist”. Dar calea pe care 

el ar merge, în acest caz, l-ar duce departe de gogoșăria 

de peste drum, unde el a visat întotdeauna să își pună 

în aplicare visul. 

Noi am ajuns cumva în punctul în care cea mai 

larg acceptată abordare pentru pregătirea păstorilor 

este să îndepărtăm oamenii cu daruri din biserica locală 

și să-i educăm în principal în afara ei. Nu mă înțelegeți 

greșit – ce spun aici nu este o ponegrire a seminariilor 

teologice. Și eu am mers la un seminar foarte bun, în 

timp ce slujeam în biserica locală. Seminarul mi-a ofe-
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rit o apreciere profundă a rolului-cheie pe care institu-

țiile creștine de educație îl joacă în ajutarea bisericii să 

protejeze învățătura sănătoasă și să pregătească învă-

țătorii și teologii pentru înaintarea Evangheliei. 

...................... 

Identificarea bărbaților                   
chemați... este responsabilitatea 

bisericii locale. 

...................... 

Dar există și alte aspecte importante pentru pre-

gătirea bărbaților în vederea slujirii, domenii în care 

școala biblică sau seminarul teologic sunt adesea limi-

tate. Mă gândesc aici în mod specific la identificarea 

bărbaților chemați, la evaluarea chemării lor, a carac-

terului lor, și la poziționarea lor astfel încât să fie rodi-

tori în această chemare. Aici este responsabilitatea bi-

sericii locale. 

Cu ceva timp în urmă am participat la o masă ro-

tundă alături de liderii unui seminar teologic, tema dis-

cuției fiind legată de acei mulți păstori care părăsesc 

lucrarea din cauza descurajării sau a descalificării. 

Acești lideri erau implicați într-o cercetare profundă, 

instituțională, cu privire la eficiența lor în pregătirea 

bărbaților pentru încercările pe termen lung ale lucră-

rii. Eu mă aflam acolo în principal ca unul care aveam 

de învățat. Discuția a ajuns apoi să fie centrată pe faptul 
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că la acest seminar teologic, ca la multe alte seminarii 

importante, procesul de admitere nu era centrat pe 

chemare sau pe caracterul aplicanților. Acei lideri mi-

au câștigat simpatia. Instituția lor pregătea bărbații 

care erau dedicați studiului în vederea lucrării pasto-

rale, dar fără o evaluare solidă a chemării lor pastorale. 

Aceasta este o limitare instituțională, și tocmai din 

acest motiv biserica locală trebuie să rămână cea care 

produce evaluarea chemării și a caracterului. 

Iată o altă limitare a seminariilor teologice: dacă 

nu avem grijă, ajungem să tratăm lucrarea ca și cum ar 

fi un set de abilități care poate fi memorat, exersat, tes-

tat și evaluat, dar toate acestea în izolare față de oame-

nii pe care dorim să îi slujim. Să luăm medicina, de 

exemplu. Sunt încântat că doctorul meu se duce la 

școala de medicină. Mă simt bine că, înainte ca el să în-

ceapă să lucreze pe oameni vii, este pus să facă chirur-

gie pe cadavre. Sunt cu adevărat bucuros de faptul că el 

a fost pregătit pentru a cunoaște diferența între o tu-

moare benignă și una malignă, și că poate vorbi despre 

lucruri pe care probabil că eu nu le-aș putea înțelege 

niciodată. Sunt bucuros că el nu a spus niciodată într-o 

zi, „am de gând să mă autoeduc cu puțină medicină”, 

după care să demareze imediat operații chirurgicale pe 

prietenii mei. 

Dar lucrarea pastorală nu este ca medicina. Chi-

rurgia sufletului nu poate fi practicată pe oameni morți. 
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Pe de altă parte, toată cunoștința noastră din cărți nu 

valorează prea mult dacă nu o putem aplica în viețile 

altor oameni. Abilitatea de a desluși termenii din limba 

greacă este lăudabilă, dar îți este de puțin ajutor ca păs-

tor, dacă nu poți să comunici Evanghelia unei alte per-

soane. Nu este de mirare când citim rapoarte cu privire 

la tranziția pastorală care ne oferă o imagine tristă, 

precum cea de mai jos:  

Studiile indică faptul că păstorii nu au o efici-

ență semnificativă în primii cinci până la 

șapte ani de la intrarea lor în lucrarea pasto-

rală. Unii observatori sugerează că este 

vorba, de fapt, de 10 ani. Atunci când luăm în 

considerare că durata medie a lucrării pasto-

rale este între trei și șapte ani, putem observa 

că avem o problemă. Întrebarea este: Care 

este acea problemă?1  

Ia ghiciți! Cu siguranță că și păstorul vostru are o 

opinie despre acest subiect, care este împărtășită de 

mulți, inclusiv de un mare număr al liderilor de la șco-

lile și seminariile biblice. Eu aș sugera că problema 

apare atunci când un om intră în lucrare fără a fi părtaș 

unei pregătiri preliminare, în biserica locală. Practic, 

este ca și cum am spune că el nu a acumulat niciun fel 

de experiență în chirurgia sufletului. 

 
1 Robert L. Withers, „Pastoral Transitions and Longevity,” Compass Dynamics, ac-
cesat la 5 Aprilie 2011, www.compassdynamics.org/pastoraltransitions.html. 
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Lucrarea pastorală este o slujire printre copiii lui 

Dumnezeu. Atunci de ce ar trebui să ne gândim că pu-

tem să pregătim cel mai bine pe cineva prin a-l scoate 

chiar din mijlocul acelora pe care se presupune că el ar 

trebui să îi slujească? Dacă îți pui întrebarea și te gân-

dești că ai fi chemat la lucrare, gândește-te cu seriozi-

tate și atenție la locul în care îți practici slujba de îngri-

jire a sufletelor. 

DACĂ EȘTI CHEMAT SĂ FII PĂSTOR,                           

EȘTI CHEMAT SĂ IUBEȘTI BISERICA 

Iată încă un lucru pe care să ți-l amintești dacă te 

gândești la chemarea ta și dacă te apuci deja să descarci 

formularele de aplicație pentru o astfel de slujire. Se-

minariile teologice nu vor putea niciodată să îți dea o 

dragoste pentru biserica locală, dacă ele nu se strădu-

iesc să te pregătească în parteneriat cu biserica locală. 

Este lăudabil că multe seminarii biblice își stabi-

lesc acest țel, dar tot ele ar trebui să fie primele care să 

admită că este un obiectiv greu de realizat. Păstorul 

Brian Croft din Kentucky, SUA, observa: 

Cât de trist și totuși foarte răspândit este să 

vedem că un tânăr bărbat își petrece ani de 

studiu în seminarul biblic, dar este îndepărtat 

din orice fel de implicare în biserica locală! 

Astfel, el finalizează studiile și, cumva, ajunge 

să creadă că dragostea pentru biserica locală 

va veni într-un fel, pe o cale magică, odată cu 
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salariul pe care îl acceptă pentru prima lui 

slujire pastorală. Totuși, dragostea pentru bi-

serica locală este demonstrată printr-o dedi-

care față de ea, conștientizând că ea este mij-

locul prin care Dumnezeu Își construiește Îm-

părăția și Își împlinește scopurile în lume.2  

În cartea sa The Reformed Pastor, o analiză clasică 

a pasajului din Faptele Apostolilor 20:28, teologul pu-

ritan Richard Baxter spunea că, fără „spiritul adecvat 

manifestat față de biserică”, niciun bărbat nu este po-

trivit să fie slujitor al lui Hristos. El descrie apoi un as-

tfel de spirit: 

El are nevoie să își găsească încântarea în fru-

musețea ei, să tânjească după fericirea ei, să 

îi caute binele și să se bucure de bunăstarea 

ei. Trebuie să fie dornic să cheltuiască și să se 

cheltuiască de dragul bisericii.3  

Afirmația aceasta este destul de radicală, iar punerea 

ei în practică nu vine în mod natural în inima niciunuia 

dintre noi, după cum nu a venit nici în cea a lui Richard 

Baxter. El a căpătat această încântare observând-o în apos-

tolul Pavel, care îi scria bisericii din Corint: „eu voi cheltui 

prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe 

mine însumi pentru sufletele voastre” (2 Cor. 12:15). 

 
2 Brian Croft, Test, Train, Affirm, and Send into Ministry: Recovering the Local 
Church’s Responsibility in the External Call (Leominster, UK: Day One, 2010), 47–48. 
3 Richard Baxter, The Reformed Pastor (Portland, OR: Multnomah, 1982), 69. 
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Ce loc ocupă biserica locală în felul în care îți con-

știentizezi chemarea? Unde o vezi tu în relație cu viito-

rul slujirii tale? Este ea esențială? Opțională? Irele-

vantă? Este biserica locală pentru tine mai mult decât 

un loc logic în care să trimiți CV-ul? Ce spune implica-

rea ta prezentă în biserica locală despre prioritățile tale 

biblice? Este biserica locală, în ochii tăi, locul în care 

dorești „să cheltui și să te cheltui”? Haideți să recunoaș-

tem că, dacă ești chemat la slujirea pastorală, ești che-

mat în biserica locală. Acesta este locul unde noi trecem 

de la a fi iubitori de gogoși la a produce gogoși. Este 

gogoșăria în planul tău? 

CUM SĂ IUBEȘTI BISERICA 

Ok, Dave, am auzit ce-ai spus. Am înțeles. Biserica 

locală este prioritară. Dar cum să pun asta în aplicare? 

Trebuie să mă pregătesc undeva, nu? Dă-mi voie să-ți 

ofer câteva aspecte cu care să începi. De asemenea, voi 

face unele observații sumare despre motivul pentru 

care eu cred că chemarea pastorală este adesea decu-

plată de contextul bisericii locale, observații la care voi 

adăuga unele modalități concrete în care să lupți împo-

triva acestei tendințe. 

Fii ambițios 

Gândește-te un pic. Dacă ai de gând să plantezi o 

biserică sau să devii păstor, trebuie să îți dirijezi ambi-

ția în direcția chemării. Dar a aspira la acest lucru poate 
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să fie inconfortabil. Nici nu mai trebuie să menționez 

cât de ușor poți să ajungi să fii înțeles greșit. Cum vine 

asta? Se pare că noi, creștinii, avem o gândire ciudată 

despre ambiție. Nici măcar nu știm ce să facem cu ea. 

Dar iată ce trebuie să vedem. Atunci când Pavel dorea 

să demareze o conversație despre modul în care putem 

identifica un om chemat să fie prezbiter, prima dovadă 

pe care el o oferă este înrădăcinată în ambiție: „Dacă 

râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun” (1 

Tim. 3:1). 

Un bărbat chemat cu adevărat la slujirea pasto-

rală va avea în inima lui pulsul unei aspirații legitime, 

dată de Dumnezeu. În fapt, Pavel a arătat că, într-un 

fel, el își face cunoscută această aspirație. Cum ar fi pu-

tut Timotei să cunoască dorința unui bărbat pentru lu-

crare, dacă acel om nu ar fi spus nimic despre ea? 

...................... 

Un bărbat chemat cu adevărat la 
slujirea pastorală va avea în 

inima lui pulsul unei aspirații 
legitime, dată de Dumnezeu. 

...................... 

Dumnezeu nu vrea ca biserica să fie atât de pre-

ocupată de posibilitatea apariției unei ambiții egoiste 

încât să neglijeze să descopere ambiția evlavioasă. 

Sunt multe lucruri de spus pe acest subiect. Dacă ești 

interesat, am scris o carte pe această temă – Rescuing 
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Ambition. Dar dacă te-ai hotărât ca aceasta să fie ul-

tima carte a lui Dave Harvey pe care să o citești vreo-

dată, atunci notează-ți următoarele cuvinte: un bărbat 

ambițios pentru lucrarea pastorală este un om care a 

avut serios de-a face cu Dumnezeu sau este pe cale să 

aibă de-a face serios cu Dumnezeu. Dacă ești această 

persoană, pregătește-te să fii părtaș unui har bogat 

(uneori chiar un har periculos). 

Apoi, dacă aș putea să le spun câteva cuvinte păs-

torilor, ele ar fi acestea: 1 Timotei 3:1 arată clar că Timo-

tei trebuia să caute bărbați care aspirau la lucrarea de 

prezbiter, nu să-i îngenuncheze pentru că aceștia ar fi 

fost cumva un pericol la adresa lucrării lui. Datorită am-

biției lor, el avea datoria să creeze un drum pentru che-

marea lor. Crede-mă, Dumnezeu știe cum să lovească în 

ambiția egoistă, atunci când ea apare în bărbații care 

sunt chemați de El, și face asta spre binele lor și al bise-

ricii. Așa că, atunci când întâlnești un bărbat ce aspiră la 

lucrarea pastorală, nu-l respinge. Mai degrabă rostește o 

rugăciune pentru el. Poate exista o mână invizibilă care 

se întinde către el. Mai important este că și tu vei vedea 

un semn al chemării în felul acesta. 

Țintește slujirea, nu cariera 

Nu este nimic greșit cu privire la carieră. O mul-

țime de bărbați tineri au nevoie să-și găsească o carieră. 

A fi preocupat de carieră presupune un anumit grad de 
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stăpânire a conceptelor legate de afaceri, interes pentru 

binele propriu, pentru răsplata personală și pentru re-

cunoaștere publică – iar o „carieră” devine modalitatea 

prin care aceste obiective sunt atinse. Nu spun că ele 

sunt lucruri rele. De fapt, pentru ca civilizația să se dez-

volte și industria și comerțul să progreseze, aceste lu-

cruri trebuie chiar încurajate. 

Dar iată ce vreau să spun. Biserica nu este o cale 

pentru împlinirea personală în carieră. Ea este un loc 

unde tu îți vei da viața, o vei abandona spre folosul al-

tora. Copiii lui Dumnezeu nu pot fi niște pietre pe care 

să calci, una după alta, în căutarea unor oportunități 

mai bune. Ei sunt punctul focal pentru întreaga chesti-

une a chemării. 

Haideți să recunoaștem că seminariile teologice 

oferă un crez și o acreditare profesională pentru un rol 

în slujire. Problema nu se află la seminarii, totuși, chiar 

dacă că ele furnizează o educație teologică și ajută la 

împlinirea acelui țel.  

Problema stă la omul chemat și la inima lui. Bise-

rica suferă atunci când oamenii chemați umblă după 

cariere, iar păstorii potențiali vânează distincții profe-

sionale. 

În apelul său clar către păstori, intitulat în mod 

corect, Brothers, We Are Not Professionals [Fratilor, nu 

suntem profesioniști, n.tr.], John Piper spunea: 
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Profesionalizarea lucrării este o constantă 

amenințare pentru lucrarea Evangheliei. Este 

o amenințare la adresa naturii profund spiri-

tuale a lucrării noastre. Am văzut acest lucru 

adesea: iubirea față de profesionalism (egal 

întâlnită printre profesioniștii din lume) ucide 

credința unui om în faptul că el este trimis de 

Dumnezeu să îi scape pe oameni de Iad și să 

îi transforme în acei călători spirituali care Îl 

înalță pe Hristos în lume.4 

...................... 

Atunci când păstorii caută                 
întâietate, lucrarea este pusă           

în pericol. 

...................... 

Dar mai este ceva aici. Dacă biserica vânează ca-

lificări profesionale, ajungem să credem într-o elită a 

lucrării. Educăm greșit oamenii să-și pună încrederea 

în recomandări și diplome, în loc să ne punem încrede-

rea în caracter și competență. David Wells denumește 

această gravitare după calificări profesionale drept „D-

Min-izarea Lucrării” (D.Min. = titlul de doctor în lu-

crare creștină - n.tr.). El scrie că „lucrătorii nesiguri pe 

chemarea lor, care nu au parte de apreciere, speră să o 

obțină prin profesionalizare și să ajungă astfel la același 

 
4 John Piper, Brothers, We Are Not Professionals: A Plea to Pastors for Radical Mi-
nistry (Nashville, TN: Broadman, 2002), 3. 
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statut social ca alți profesioniști, precum medicii sau 

avocații”.5 

Ca să fac mărturisirea completă, și eu am obținut 

un titlu de doctor în slujire, chiar dacă asta nu a ajutat 

cu nimic stării mele sociale. Eu cred însă că Wells vor-

bește despre mai mult decât un fenomen manifestat 

izolat. El vrea să spună că, atunci când păstorii caută 

întâietate, lucrarea este pusă în pericol. 

Dumnezeu îi cheamă pe toți păstorii să studieze, iar 

pe unii dintre ei îi cheamă să facă studii înalte. Totuși, is-

toria Bisericii este plină de păstori deosebiți care n-au 

avut niciodată pregătire formală în vederea lucrării – și 

poate că vă sună cunoscute nume precum Newton, Spur-

geon, Tozer sau Lloyd-Jones. Ea este, de asemenea, plină 

de teologi de top, oameni care și-au câștigat un prestigiu 

academic, dar care n-au arătat niciodată cu degetul către 

meritele lor academice pentru validarea chemării lor. 

Eminentul teolog John Owen, care a primit două 

titluri academice la Oxford, a fost fascinat de John Bu-

nyan, cel lipsit de educație, care i-a fost contemporan. 

Când acest lucru a devenit un subiect de conversație în-

tre el și Regele Charles al II-lea, regele și-a exprimat 

uimirea că un om atât de învățat precum Owen putea 

să stea și să asculte învățătura dată de un „tinichigiu 

 
5 David Wells, „The D-Min-Ization of the Ministry”, în No God but God: Breaking 
with the Idols of Our Age, ed. Os Guinness și John Seel (Chicago, IL: Moody, 1992), 
175 (notă de subsol). 
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analfabet” precum Bunyan. Dar care a fost răspunsul lui 

Owen? „Dacă-mi permiteți, Maiestatea Voastră, aș re-

nunța cu bucurie la toată educația mea dacă aș putea să 

predic precum acel tinichigiu”.6 Aceasta spune o mulțime 

de lucruri despre educația informală a lui Bunyan. În ace-

lași timp, ne arată că Owen a fost mult mai mult decât un 

teolog studios. El a înțeles că predicarea clară a Evanghe-

liei era esențială, în timp ce educația formală nu. 

În cazul în care te pregătești să îți primești di-

ploma, pentru ca apoi să începi să bați la ușile bisericilor, 

căutând de lucru, mai bine mai așteaptă un pic. Există 

câteva lucruri importante pe care trebuie să le auzi. 

În primul rând, aș vrea să spun că probabil nu te 

asemeni foarte mult cu Newton, Spurgeon, Tozer sau 

Bunyan, ci mai degrabă te poți identifica în situația în 

care eu am fost – un tip obișnuit care se gândește la o 

chemare extraordinară și se tot frământă cu privire la 

direcția către care să meargă. Poate că direcția aceasta 

cuprinde într-adevăr ceva studiu academic formal al Bi-

bliei. Nu disprețui niciodată așa ceva! Biserica va șchi-

opăta fără oameni care să se priceapă la ebraică, 

greacă, aramaică și alte limbi necesare pentru asigura-

rea clarității și integrității hermeneutice. 

În al doilea rând, te rog să îți măsori inima pe care 

o ai pentru biserică atunci când îți deschizi mintea către 

 
6 Edmund Venables, The Life of John Bunyan (London: Walter Scott, 1888), 117. 
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studiul academic. Dacă nu le aduci împreună pe cele 

două, îndreptându-te către biserică în explorarea și po-

ziționarea față de chemarea ta, atunci ceva este greșit. 

Când seminarul teologic eșuează să pregătească bărbați 

pentru lucrarea din biserica locală, acesta își diminu-

ează impactul și relevanța. 

Evanghelia nu este un mesaj separat de popor. Ea 

creează un popor. Iar atunci când biserica locală ocupă 

un loc important în inimile noastre, ne vom îndrepta 

către a-i sluji pe cei care fac parte din ea, și nu vom 

căuta să progresăm în ambițiile noastre. 

PĂSTORILOR, CREȘTEȚI PĂSTORI! 

Să ne întoarcem pentru o clipă la discuția despre 

păstori. O mulțime de bărbați tineri și înzestrați ajung la 

concluzia tristă că, pentru ei, nu există niciun loc în bi-

sericile lor, unde să se lanseze în chemarea proprie. Vrei 

să ajuți în lucrarea cu tinerii? Absolut. Vrei să conduci 

un grup de studiu biblic? Sunt o mulțime de nevoi. Im-

plică-te! Vrei să fii diacon sau misionar? Înscrie-te! A, 

vrei să fii plantator de biserică sau păstor? Îmi pare rău, 

prietene, toate pozițiile sunt ocupate, dar există o școală 

biblică bună peste drum, poți merge acolo să studiezi.  

À propos, dacă vei verifica, vei vedea că cerințele 

biblice pentru plantarea unei biserici sunt aceleași ca și 

pentru păstorirea ei. Observă cum vasta lor majoritate 

se referă la caracter. Biserica locală este locul evident 
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unde astfel de cerințe pot fi cultivate și evaluate. Da, 

seminariile biblice pot să ofere cunoștințe, dar ele nu 

sunt gândite pentru a trata chestiunile de caracter. Eva-

luarea caracterului are nevoie de biserica locală. Păsto-

rilor, este nevoie de voi pentru asta. 

Nicio biserică nu poate și nu ar trebui să angajeze 

oameni cu daruri doar pentru a-i ține în biserică, ci fi-

ecare biserică sau familie de biserici ar trebui să aibă o 

strategie pentru dezvoltarea și formarea propriilor lor 

păstori. Cuvintele lui Pavel către Timotei sunt cu totul 

uimitoare: „Și ce-ai auzit de la mine, în fața multor 

martori, încredințează la oameni de încredere, care să 

fie în stare să îi învețe și pe alții” (2 Tim. 2:2). În această 

poruncă există, de fapt, patru generații de transfer doc-

trinar – de la Pavel la Timotei, apoi de la Timotei la băr-

bații credincioși, apoi de la bărbații credincioși la alții. 

Iată planul strategic al lui Dumnezeu, un plan remarca-

bil pentru transferul Evangheliei. Iar acest plan este în-

credințat nu doar lui Timotei, ci în egală măsură păsto-

rilor bisericilor locale. 

Iată un lucru care nu se poate negocia: bisericile 

trebuie să pregătească păstori, ca și cum ar investi în 

viitor. Seminariile pot să adauge acestui lucru, dar ele 

nu pot înlocui niciodată biserica locală. Dacă noi nu îi 

vom identifica și nu îi vom pregăti pe acei bărbați che-

mați de Dumnezeu, îi vom pierde. 
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Al Mohler, care conduce unul dintre cele mai pro-

lifice seminarii evanghelice din America,7 are următoa-

rele cuvinte de spus: 

Cred cu tărie că cel mai bun și mai adecvat loc 

pentru educarea și pregătirea păstorilor se află 

în biserica locală. Ar trebui să ne fie rușine că 

bisericile eșuează total în responsabilitatea lor 

de a pregăti viitorii păstori. Cei care sunt astăzi 

păstori ar trebui să fie rușinați dacă nu își in-

vestesc viețile în cele ale bărbaților tineri pe 

care Dumnezeu i-a chemat la lucrarea de pre-

dicare și slujire a Bisericii. 

UNDE SE AFLĂ BISERICA ÎN CHEMAREA TA? 

Respiră adânc, pentru că în următoarea parte a 

acestei cărți vom pătrunde adânc în felul cum poți cu-

noaște dacă ești chemat.  

Dar toate lucrurile despre care vom vorbi pleacă 

de la presupunerea că felul cum îți simți chemarea este 

îndreptat mai mult către slujirea bisericii decât către 

împlinirea unui vis personal. 

Iată câteva întrebări la care ar trebui să te gân-

dești acum, întrucât ele vor fi mai târziu hotărâtoare în 

clarificarea situației tale. 

 
7 Dr. Albert Mohler, de la Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Ken-

tucky. Citatul care urmează este redat dintr-un interviu online realizat de Adrian 
Warnock, accesat la 6 Aprile 2011, la adresa http://adrian-warnock.com/2008/01/ 
22nd-most-read-post-dr-albert-mohler/. 
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• Care este implicarea ta actuală în biserica lo-

cală? Dacă ai fi păstor, ai fi mai dedicat bisericii 

decât ești? Ce spune răspunsul tău despre tine? 

• Dacă ți s-ar fi oferi o poziție prin care să slujești 

în biserica în care ești acum, una de păstor, ai 

accepta-o? De ce da, sau de ce nu? 

• Dacă ți s-ar cere să preiei păstorirea unei bise-

rici unde n-ai cunoaște pe nimeni și nimeni nu 

te-ar cunoaște, ce anume ar influența decizia ta 

de a accepta sau nu această ofertă? 

• În ce circumstanțe te-ai vedea părăsind o bise-

rică pe care o păstorești? 

• Care este practica bisericii sau a denominației 

tale cu privire la pregătirea și desemnarea păs-

torilor? Care sunt lucrurile în care ești de acord 

cu această practică? Care sunt acele aspecte 

unde ai întrebări cu privire la ea? 

• Dacă biserica unde ești păstor ți-ar cere să îi faci 

loc unui alt bărbat în conducerea bisericii, vei 

căuta o altă biserică pe care să o păstorești, sau 

vei rămâne în biserică fiind un membru credin-

cios? Ce ar determina următoarea ta mutare? 

Esența este aceasta: Acela care face chemarea iu-

bește Biserica. El a creat Biserica. El garantează eficiența 

bisericii și promite că Biserica va rezista. Cel care 
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cheamă este Cel care a murit pentru Biserică. Cel ce 

cheamă este Acela care asigură lideri pentru Biserică. Și 

tot El cheamă bărbați în această slujire de conducere 

chiar prin Biserică. De aceea, trebuie să spunem de la 

început că, în orice direcție de slujire am merge, suntem 

chemați să „cheltuim și să ne cheltuim” spre binele Bise-

ricii.  

RESURSE SUPLIMENTARE DE STUDIU 

Why We Love the Church, Kevin DeYoung și Ted Kluck 

Nine Marks of a Healthy Church, Mark Dever 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

LEMUEL HAYNES: CHEMAT LA EVLAVIE1 

 

Caracterul contează pentru orice păstor, dar, 

pentru unii, caracterul este fundamentul credibilității, 

care va determina dacă o chemare va fi împlinită sau 

nu. Pentru Lemuel Haynes, slujirea a fost o chestiune 

de caracter. 

Haynes este o minune a providenței lui Dumnezeu 

manifestată în formarea caracterului într-un slujitor al 

Evangheliei. Născut în New England în anii 1750, Lemuel 

fost parte din prima generație de sclavi de culoare din 

America perioadei coloniale. Abandonat de părinți pe 

când era prunc, el a fost adoptat de o familie creștină de 

albi, al cărei slujitor a fost până la vârsta de 21 de ani. În 

această familie, Haynes a fost îndrumat pe căile Domnu-

lui, având parte de învățătura solidă a lui Edwards, Whi-

tefield și a altor evangheliști calviniști. Anii maturității 

sale au fost în preajma izbucnirii războiului din America, 

unde el a servit eroic fiind soldat încorporat pentru situa-

ții de urgență, apoi ca soldat obișnuit în armată, până 

când a trebuit să se retragă datorită unei boli. 

 
1 Portretul lui Lemuel Haynes este adaptat după lucrarea lui Thabiti Anyabwile, The 

Faithful Preacher: Recapturing the Vision of Three Pioneering African-American 
Pastors (Wheaton, IL: Crossway, 2007), și din seria PBS Online „Africans in Ame-
rica”, accesată în 6 Apr. 2011 la adresa www.pbs.org/wgbh/aia/part2/2p29.html. 
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Datorită intelectului său strălucit, Haynes a primit 

oferta unei burse la Darmouth College pentru a se pre-

găti pentru lucrare. Totuși, el a ales să se pregătească în 

tranșeele lucrării, alături de păstorii din biserica locală. 

În 1785, a fost ordinat în lucrarea pastorală ca predicator 

congregaționalist, fiind primul afro-american chemat la 

o astfel de lucrare. Prima sa experiență în conducerea 

bisericii a venit ca parte a unui grup de plantare de bise-

rici în Massachusetts. 

Încă de timpuriu, oportunitățile lui de a lua parte 

la lucrarea pastorală au fost limitate de prejudecățile 

rasiale, în ciuda caracterului său evident, a chemării 

sale confirmate și a darului său de predicator. Totuși, 

în 1788, el a primit o chemare de la o congregație de 

doar 42 de oameni, din Rutland, Vermont, care i-au ce-

rut să slujească. Lemuel a slujit aici 33 de ani, fiind păs-

tor într-o biserică formată integral din albi. În decursul 

lucrării lui, biserica a crescut la 350 de membri și avut 

o prezență evanghelistică puternică în New England. 

În 1818, atât Haynes cât și congregația sa au ajuns 

la concluzia că perioada îndelungată de slujire în bise-

rica din Rutland s-a încheiat. După această despărțire, 

el și-a continuat lucrarea pastorală credincioasă, slu-

jind alte două biserici de-a lungul următorilor 15 ani, 

retrăgându-se în final din lucrare din cauza sănătății 

sale precare. Așadar, Lemuel Haynes și-a devotat 48 de 

ani din viață slujirii pastorale a bisericii locale. 
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Poate că cea mai mare moștenire a lucrării sale 

constă în fidelitatea sa față de caracterul evlavios. Cu 

siguranță unul dintre motivele pentru care acest lucru 

s-a petrecut consta din presiunea pe care el a avut-o de 

înfruntat ca negru care căuta să slujească într-o lume a 

albilor, lume care accepta prejudecățile rasiale ca pe un 

stil de viață. Ca patriarh al predicatorilor afro-ameri-

cani, el a dus povara de a fi „fără reproș” într-o moda-

litate pe care puțini bărbați pot să o înțeleagă. Dar, în 

final, nu acesta a fost principalul motiv al focalizării 

sale conștiincioase pe evlavie. Preocuparea sa cea mai 

înaltă era gloria lui Hristos și modalitatea în care păs-

torii, în mod particular, sunt chemați să o proclame 

înaintea lumii. Unul dintre biografii lui spunea urmă-

toarele lucruri despre el: „Hayes a înțeles bine că jude-

cata lui Hristos, aplicată în mod specific unui slujitor, 

va fi una pătrunzătoare, un moment în care inima și 

obiceiurile unui păstor vor fi așezate goale înaintea Lui, 

și el își va primi dreapta răsplată”.2 

Orice bărbat care ia în considerare chemarea la 

slujirea pastorală trebuie să se supună testului caracte-

rului său. De aceea, ar face bine să ia aminte la cuvin-

tele și exemplul lui Haynes: 

Deasupra tuturor, marele Dumnezeu se uită 

la toate lucrurile care se petrec în viața de zi 

 
2 Anyabwile, The Faithful Preacher, 21. 
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cu zi, cu privirea Lui aprobatoare sau respin-

gătoare. El vede ce motivații te conduc și le va 

da pe față înaintea întregului univers. O, ce 

gând serios și zguduitor! Lucrarea care îți stă 

înainte este o lucrare măreață și, de aceea, ea 

cere o cercetare profundă a inimii, o precau-

ție mare cu privire la propria persoană și le-

pădare de sine. Cât de necesar este să îți con-

știentizezi dependența de Dumnezeu! Nu poți 

împlini nici cea mai mică parte din lucrarea 

ta fără ajutorul Lui. Mergi la El și cere-I aju-

tor, simțindu-ți starea de slăbiciune… 

Chiar dacă lucrarea este prea mare pentru 

tine, lasă ca astfel de lucruri să îți învioreze 

inima slabă. Întrucât cauza este bună, mai 

bună decât viața, ai putea foarte bine să re-

nunți la tot pentru ea... Timpul este scurt și 

războiul tău se va încheia în curând. Răsplata 

este mare și, dacă vei fi găsit credincios, vei 

primi o coroană nepieritoare de slavă”.3 

  

 
3 Lemuel Haynes, extras din predica, „The Character and Work of a Spiritual Wat-
chman Described” (1792), prezentată în Anyabwile, The Faithful Preacher, 34–35. 
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CAPITOLUL 4 

........ 

EȘTI EVLAVIOS? 
 

A fost aceea o voce? Samuel auzise ceva, dar nu era 

sigur și nu îi era clar. Îi vorbea cineva, sau era doar un 

vis? Nu, nu, a sunat ca o voce. Samuel a alergat la Eli 

spunându-i: „Iată-mă, căci m-ai chemat” (1 Sam. 3:5). 

Confuz, Eli l-a trimis înapoi în pat. S-a-ntâmplat apoi a 

doua oară. Cerul s-a deschis, Dumnezeu a chemat, iar 

Samuel s-a trezit. Din nou, băiatul a alergat la Eli. 

Având în vedere reputația lui Eli, îmi permit să îi 

fac un portret ușor actualizat. Mi-l imaginez cufundat 

într-un fotoliu mare, cu o telecomandă într-o mână și 

cu mâncare chinezească în cealaltă. Este îmbrăcat cu un 

tricou pătat și vechi, cumpărat cu mulți ani în urmă la 

unul dintre concertele zgomotoase la care a participat 

împreună cu cei doi fii ai săi.  

Mestecând ceva din mâncarea chinezească, Eli îl 

trimite înapoi pe Samuel, spunându-i: „Băiete, ia un di-

azepam și nu mă mai deranja” (1 Sam. 3:6, traducerea 

mea). Samuel închide ușa și se așterne din nou în pat 

în tăcere, anticipând ceva, și totuși rămânând acolo în 

liniște în tot acest timp. 
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Dar Dumnezeu îl cheamă pentru a treia oară. Sa-

muel se întoarce la Eli – din fericire în timpul unei re-

clame. Tocmai pe când se pregătea să îl trimită pe Sa-

muel înapoi în pat, un gând inspirat prinde rădăcini în 

mintea bătrânului. Eli „a înțeles că Domnul îl cheamă 

pe copil” (1 Sam. 3:8). Eli oprește sonorul și îi spune lui 

Samuel ca, data viitoare când aude chemarea, să răs-

pundă astfel: „Vorbește, Doamne, căci robul Tău as-

cultă” (1 Sam. 3:9). 

Samuel se întoarce în pat. Neobositul Dumnezeu 

îl cheamă pentru a patra oară. De data aceasta, Samuel 

Îl aude! Cuvântul lui Dumnezeu a devenit conectat la 

omul lui Dumnezeu. Iată începutul lucrării. 

Samuel a fost chemat de Dumnezeu, dar el nu Îl 

putea auzi. Majoritatea bărbaților care se luptă cu 

aceste aspecte pot să îl înțeleagă. Deseori auzim ceea ce 

pare să fie o chemare – circumstanțele noastre vorbesc, 

dorințele noastre vorbesc, alți oameni vorbesc despre 

asta. Dar cum știm când o chemare vine de la Dumne-

zeu? Samuel nu știa. Nici Eli nu știa, cel puțin nu la în-

ceput. Cum putem fi siguri? 

Următoarea parte a acestei cărți este dedicată 

explorării felului în care putem să ne asigurăm de che-

mare. Vom analiza șase întrebări, iar răspunsurile la 

aceste întrebări ne pot revela dacă avem de-a face cu 

o chemare autentică de a planta sau conduce o bise-

rică. Vom petrece destul timp în epistolele pastorale, 
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întrucât bărbații chemați trebuie să petreacă multă 

timp în ele. 

În fapt, ți-aș sugera un exercițiu chiar acum. Pune 

deoparte pentru un minut această carte, ia-ți o Biblie și 

citește 1 Timotei 3 și Tit 1.1 Apoi întoarce-te aici. Acestea 

nu sunt doar niște pasaje la care ne vom uita în acest 

capitol, ci sunt cele cu care doar începem. Avem unele 

lucruri interesante înaintea noastră. 

POATE CINEVA SĂ TRĂIASCĂ                                            

POTRIVIT ACESTUI STANDARD? 

Ok, ești gata? Bine. Aceste pasaje biblice creio-

nează cerințele biblice pentru prezbiteri. În ele descope-

rim prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem 

atunci când explorăm o chemare la slujire: Ești evlavios? 

Aș vrea să încep prin a sublinia câteva lucruri 

esențiale despre această întrebare. Dacă ești ca majori-

tatea oamenilor, lista cerințelor2 din 1 Timotei și Tit 

pare un standard mult prea înalt ca să poată fi atins de 

cineva și, comparativ, probabil că ai avea la fel de multe 

 
1 Aubrey Malphurs nu vede niciun motiv să separe cerințele pentru un prezbiter de 
cele pentru un plantator de biserică. El scrie: „Acestea sunt cerințele pentru prez-

biteri, dar ele sunt esențiale în egală măsură pentru plantatorii de biserici” (Plan-
ting Growing Churches for the 21st Century: A Comprehensive Guide for New Chur-
ches and Those Desiring Renewal (Grand Rapids, MI: Baker, 2004), 111). 
2 După cum am spus deja, este mai înțelept și chiar mai aproape de intenția originală 
din 1 Timotei 3 și Tit 1 să folosim cuvântul „cerințe” în loc de „calificative”. Întrucât 
scopul primordial al acestor pasaje este să evalueze bărbații care nu sunt încă în lu-

crare, folosirea termenului „calificative” deschide ușa unor aplicații greșite pe seama 
bărbaților aflați deja în lucrare, și implică faptul că un păstor ordinat care ar avea o 
slăbiciune în oricare dintre acele aspecte ar putea fi imediat descalificat. 
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șanse să ajungi păstor pe cât să te nominalizezi singur 

pentru poziția de judecător la Curtea Supremă. („Nu, 

domnule senator, nu mă pricep deloc la lucrurile avo-

cățești, dar n-aș putea refuza o slujbă atât de bună dacă 

nimeni nu poate să te concedieze din acea poziție”.) La 

prima vedere, uitându-ne la aceste pasaje, ele par ca și 

cum i-ar exclude de la lucrarea pastorală pe oamenii 

aparent obișnuiți. Aproape că avem de-a face cu un 

standard apostolic! 

Dar iată două lucruri care trebuie luate în consi-

derare. În primul rând, majoritatea acestor calități sunt 

în realitate poruncite într-o anumită măsură pentru 

toți credincioșii. A fi „fără prihană, bărbatul unei sin-

gure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, pri-

mitor de oaspeți”, sau a nu fi „bețiv, nici bătăuș, nici 

doritor de câștig mârșav, ci blând, nu gâlcevitor, nu iu-

bitor de bani”, capabil „să își chivernisească bine casa 

și să își țină copiii în supunere cu toată cuviința” (1 Tim. 

3:2-4) - sunt lucruri valabile pentru toți creștinii. Nu se 

pune problema ca păstorii și prezbiterii să nu aibă per-

misiunea să se îmbete, în timp ce credincioșii ar avea 

cale liberă să-și umple burțile cu bere, precum băieții 

de la crâșmă. Nu, ci majoritatea acestor cerințe se 

aplică tuturor creștinilor. Ceea ce eu înțeleg, totuși, este 

că pare un pic neobișnuit să vedem toate aceste lucruri 

puse laolaltă, ca și cum ar fi niște săgeți îndreptate îm-

potriva unui luptător, în ziua războiului. 
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Iată ce vreau să spun: bărbatul chemat la lucrare 

nu este un fel de super-creștin care trăiește în baza unui 

cod de conduită mai înalt decât ceilalți. Nu, el este doar 

un bărbat chemat, cu anumite daruri, care îl fac capabil 

să conducă poporul lui Dumnezeu și cu un har care îi 

dă putere să fie exemplu pentru ei. „Slujitorul de as-

tăzi”, spunea Joel Nederhood, „nu este în realitate ni-

mic altceva decât un membru obișnuit al Bisericii lui 

Isus Hristos, dar care este chemat să ilustreze natura 

Lui ca ‚om al lui Dumnezeu’ într-un grad înalt și într-

un fel special”.3 

Iată încă un lucru. Bărbații chemați pot să vadă în 

aceste pasaje un standard ferm care cere conformarea și 

care pedepsește neascultarea. Acest lucru i s-a întâmplat 

lui Freddie. El era gata să-și dea viața pentru biserică, în 

slujire, dar cineva a adus înaintea lui cerințele din Timo-

tei și Tit, ca la o mișcare bruscă făcută în timpul unei 

lupte profesioniste.  

Târându-se în jurul rămășițelor dure ale aspirații-

lor zdrobite, Freddy s-a uitat în jurul lui, căutând o cale 

de scăpare. Brusc, o slujbă în vânzări i-a apărut în cale 

și dintr-o dată, el iese din ring și începe să se dedice ser-

viciului lui. Freddy este încă destul de implicat în bise-

rica lui, dar face parte dintre aceia care au ajuns bântuiți 

de simțământul că poate nu trebuia să cedeze atât de 

 
3 Joel Nederhood, „The Minister’s Call”, în The Preacher and Preaching, Samuel T. 
Logan, ed. (Phillipsburg, NJ: P&R, 1986), 39. 
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ușor acelei lupte. Sentimentul a „ceea ce putea fi” nu-l 

părăsește niciodată cu adevărat. 

Dacă ești ca el, nu rata vestea minunată din aceste 

pasaje. Este vorba despre descoperirea glorioasă a ha-

rului dintâi. Chemarea lui Dumnezeu adresată unui 

bărbat îi aduce și harul de care are nevoie ca să trăiască 

în evlavia cerută. 

...................... 

Chemarea lui Dumnezeu adre-
sată unui bărbat îi aduce și harul 
de care are nevoie ca să trăiască 

în evlavia cerută. 

...................... 

Întrucât acest lucru poate să producă în unele 

persoane un serios „aha”, dați-mi voie să detaliez un 

pic. În 1 Timotei 3 și Tit 1 vedem dovezile extraordinare 

ale acțiunii lui Dumnezeu care precedă orice simțământ 

clar al chemării. Gândește-te din nou la felul cum Pavel 

folosește timpul prezent al verbului prin expresia „tre-

buie să fie” din 1 Timotei 3:2. Prezbiterul trebuie să fie 

fără reproș, cumpătat, cu stăpânire de sine, respectabil 

etc. Timpul acestui verb ne poartă prin întreg pasajul.4 

Pavel nu ne pune în față o listă de obiective care țin de 

 
4 „Foarte important este că verbele caracteristice pentru toate cerințele aplicabile 
prezbiterilor enumerate în 1 Tim 3:2-6 sunt la timpul prezent. Ele sunt dei = „este 

necesar” și... einai = „să fie” în 3:2” - în George W. Knight, The Pastoral Epistles: A 
Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992), 160. 
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caracter, și care ar trebui atinse cândva. El vorbește 

despre calități deja prezente. Ele sunt ca niște precon-

diții pentru un prezbiter, nu lucruri sau rezultate la 

care să sperăm că se va ajunge în final. 

Așadar, ce înseamnă aceasta? Exact ceea ce este 

scris. Pavel indică faptul că harul este deja la lucru în 

anumiți oameni pentru a produce un anume fel de vi-

ață. Timotei avea să îi deosebească pe bărbații chemați 

datorită faptului că harul era deja activ în ei, creând 

evlavia. Identificarea unui bărbat chemat nu are de-a 

face cu intervievarea candidaților sau cu analiza foilor 

lor matricole; dimpotrivă, ea este un exercițiu glorios 

al descoperirii în ei a unui depozit de har dătător de 

putere. Harul strălucește prin viețile lor și devine un 

semn că ei sunt chemați la lucrarea pastorală. 

...................... 

Lucrarea lui Dumnezeu                       
într-un bărbat demonstrează 

chemarea acelui bărbat                    
de către Dumnezeu. 

...................... 

Fără îndoială, niciun bărbat nu poate fi un exem-

plu potrivit pasajelor din 1 Timotei 2 și Tit 1 dacă, mai 

înainte de aceasta, harul nu și-a făcut lucrarea în sufle-

tul lui. „Harul adevărat”, spunea Jonathan Edwards, 

„este o forță puternică în suflet, iar puterea lui se ma-

nifestă parțial în natura acțiunilor sale. Nu este ceva 
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neputincios, inactiv și ineficient. Dimpotrivă, el mani-

festă o ardoare sfântă și o vigoare în acțiunile lui”.5 

Ține minte că nu vom vedea niciodată aceste ca-

lități aduse la perfecțiune în vreo persoană. Dar, chiar 

dacă ele nu sunt perfecte, totuși trebuie să fie evidente 

- și vor fi evidente în orice bărbat care este chemat la 

slujire. Prietenul meu, Jeff Purswell, decan al colegiului 

pastoral al Sovereign Grace, vorbește despre aceasta 

într-un limbaj simplu: „Lucrarea lui Dumnezeu într-un 

bărbat demonstrează chemarea acelui bărbat de către 

Dumnezeu”.6 

Aceasta mai înseamnă și că a desemna păstorii cu 

speranța că, într-un timp anume, ei se vor ridica într-un 

fel la standardul Scripturii pentru prezbiteri, este un lu-

cru extrem de periculos și demonstrează o gândire defi-

citară. Este ca și cum i-am cere cuiva să aterizeze cu un 

avion de luptă doar pentru că a exersat proceduri simi-

lare într-un joc video. Bărbații nu devin păstori datorită 

potențialului lor. Ei devin păstori pentru că harul lui 

Dumnezeu este deja la lucru în ei. Așadar, poate cineva 

să trăiască la înălțimea acestor cerințe pentru lucrare? 

 
5 Extras din predica „Zeal an Essential Virtue of a Christian”, din Sermons and Dis-
courses, 1739–1742, vol. 22, The Works of Jonathan Edwards (New Haven, CT: Yale 

University Press, 2003), 144; citat de Dane Ortlund în A New Inner Relish: Christian 
Motivation in the Thought of Jonathan Edwards (Tain, Scotland: Christian Focus, 
2008), 120. 
6 Jeff Purswell, „How Do I Know If I’m Called?” (mesaj, New Attitude Conference, 
2002). Mesajul poate fi accesat pe CD-ul audio intitulat New Attitude Five 45. 
http://www.sovereigngracestore.com/ProductInfo.aspx?productid=A2120-00-22. 
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Da, pentru că chemarea lui Dumnezeu aduce cu ea și 

har de la El! Chemarea Lui nu este niciodată goală, ci 

este însoțită de harul care dă putere pentru împlinirea 

scopului chemării. Acela care cheamă face acest lucru 

și ne și împuternicește să ajungem acolo. Dacă ești che-

mat, poți să fii sigur că Dumnezeu a și început să lu-

creze în tine (v. Marcu 3:13).  

Standardele lui Dumnezeu nu sunt împovără-

toare, ci ele sunt o confirmare minunată a scopului Său 

suveran pentru viața omului chemat. Harul lui Dumne-

zeu produce o viață evlavioasă, iar acea viață evlavioasă 

ajută la confirmarea chemării făcută de Dumnezeu. 

Haideți să fim mai specifici cu privire la ce anume 

înseamnă să fii evlavios. 

BĂRBATUL CHEMAT ESTE UN OM CONVERTIT,             

ȘI EL ESTE SIGUR DE ASTA 

„Să nu fie întors la Dumnezeu de curând” (1 Tim. 

3:6). Ca să începem foarte clar cu ceea ce este îndeajuns 

de evident, trebuie să spunem că bărbatul chemat la lu-

crare trebuie să fie un om convertit. Da, este adevărat 

că tratăm deja profunzimea lucrurilor, nu-i așa? Păsto-

rii trebuie să fie creștini – chestiune care ține de înțe-

lepciunea lui Solomon aici, Dave. 

Dar ceea ce este implicit în această cerință este că 

acest bărbat a avut credința testată. Maturitatea și sme-

renia lui au fost rodate mulți kilometri și sunt dovedite 
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a fi solide. Iată de ce acele cuvinte sunt însoțite de aver-

tismentul următor: „ca nu cumva să se îngâmfe”. Pavel 

a vrut ca Timotei să înțeleagă că desemnarea la lucrare 

a unor bărbați imaturi se transformă într-o treabă pe-

riculoasă.  

Vedem aici din nou că Evanghelia trebuie să fie o 

realitate călăuzitoare a vieților noastre. Dacă un bărbat 

nu are parte în mod autentic de Evanghelie și nu este 

matur atunci când intră în lucrare, încercările și ispitele 

lui pot să distrugă totul. Și nu vorbim aici doar de o ex-

periență a mântuirii, ci vorbim și despre o teologie a 

mântuirii. Nu poate exista o discuție legată de chemare 

sau lucrare pastorală în afara convertirii biblice – a che-

mării eficace făcută de Dumnezeu la mântuire, în Isus 

Hristos, prin credința în Evanghelie. 

Dar mai există o fațetă aici. Nu există evlavie ade-

vărată în afara convertirii adevărate. Așa cum implică 

termenul, convertirea are sensul unui schimb. În sote-

riologie (teologia mântuirii), convertirea înseamnă o 

transformare, o trecere de la viața cea veche la viața cea 

nouă. În convertire, dorințele vechi sunt înlocuite de 

dorințe noi. Convertirea creează dorința după Dumne-

zeu și dorința de a fi sfânt. Este începutul unei schim-

bări de durată, care este generată de Duhul Sfânt și are 

ca scop să fie plăcută lui Dumnezeu. Așa cum spunea 

John Piper, nașterea din nou „este remediul esențial al 

lui Isus pentru depravarea noastră. Înnoirea personală, 
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socială și globală nu va fi posibilă fără această cea mai 

fundamentală dintre toate schimbările. Ea este rădă-

cina oricărei schimbări autentice și de durată”.7 

Poți fi un profesionist în religie, dar să fii necon-

vertit. Însă pentru a fi păstor adevărat, trebuie să fii 

convertit. Bărbații chemați, spune Pavel, nu trebuie să 

fie convertiți de curând. Acest criteriu, „nu de curând”, 

este în mod curios, dar cu scop, lăsat nedefinit clar. Pa-

vel refuză să pună vreo presiune prin a impune o vârstă 

minimă sau o cerință cu privire la anumiți „ani în Hris-

tos” pentru bărbatul chemat să conducă biserica locală 

– ajutându-ne în acest fel să evităm interpretările lega-

liste. Într-un grup de noi credincioși, un creștin conver-

tit de patru ani, de exemplu, poate fi suficient de matur. 

Acest lucru se petrece adesea în zonele unde Evanghelia 

pătrunde rapid și în modalități proaspete. Dar cu cât 

devine mai matură o congregație, cu atât mai multă 

maturitate este cerută de la liderii ei. 

Fie într-un caz direct, fie în celălalt, motivul pentru 

care acest criteriu este impus devine clar. Caracterul, da-

rurile și competențele sunt esențiale și, ca un vin ales, 

ele necesită timp pentru a se maturiza bine în biserica 

locală. Obiectivul nu este doar să ocrotească congregația 

în care este aplicat. El este un mecanism de protecție și 

pentru bărbatul chemat, astfel încât el să nu „se îngâmfe 

 
7 John Piper, Finally Alive (Tain, Scotland: Christian Focus, 2009), 191. 
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și să cadă în osânda diavolului” (1 Tim. 3:6). Acesta este 

ultimul lucru de care un păstor ar avea nevoie. 

UN BĂRBAT CHEMAT ARE UN CARACTER SFÂNT 

În excelenta sa carte, intitulată Biblical Eldership, 

Alexander Strauch face următorul comentariu plin de 

sens: „Dumnezeu ne oferă cerințele calificative obiective 

și observabile prin care să testăm dorința subiectivă a 

tuturor acelora care caută să facă slujba de prezbiteri. 

Doar dorința nu este suficientă. Ea trebuie însoțită de un 

bun caracter și de abilități spirituale”.8 

Un bun caracter 

Așa este descris un bun caracter în Timotei și Tit, și 

observați prioritatea evidentă pe care Dumnezeu o acordă 

acestui lucru. Astfel, bărbatul chemat trebuie să fie: 

• sfânt și fără reproș (1 Tim. 3:2, 8; Tit 1:6-7); 

• bărbatul unei singure soții (1 Tim. 3:2; Tit 1:6); 

• cumpătat și înțelept (1 Tim. 3:2; Tit 1:6); 

• vrednic de cinste și bine văzut de cei din afara 

bisericii (1 Tim. 3:2, 7); 

• primitor de oaspeți (1 Tim. 3:2; Tit 1:8); 

• capabil să dea învățătură sănătoasă și să îi mus-

tre pe cei ce se opun ei, ținându-se de Cuvântul 

 
8 Alexander Strauch, Biblical Eldership (Littleton, CO: Lewis & Roth, 1995), 188 
(disponibilă în limba română la MAGNA GRATIA – magnagratia.org). 
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adevărat, pe care îl predică (1 Tim. 3:2, 9; Tit 

1:9); 

• nededat la beție (1 Tim. 3:3, 8; Tit 1:7); 

• blând, nu mânios și nici certăreț (1 Tim. 3:3; Tit 

1:7); 

• neiubitor de bani sau dornic de câștig necinstit 

(1 Tim. 3:3, 8; Tit 1:7); 

• să își cârmuiască bine familia, având copiii cre-

dincioși și nevinovați de nesupunere sau destră-

bălare (1 Tim. 3:4-5; Tit 1:6); 

• neconvertit de curând (1 Tim. 3:6); 

• iubitor de bine (Tit 1:8); 

• disciplinat (1 Tim. 3:8). 

De ce este necesar să enumerăm fiecare cerință 

pentru păstori? Pentru că Dumnezeu este înțelept și El 

știe ce este mai bine pentru biserică și pentru bărbații 

chemați să o conducă. Aceste cerințe detaliate de carac-

ter protejează integritatea slujirii de predicare în bise-

rică (Iacov 3:1). Un păstor Îl reprezintă pe Hristos îna-

intea lumii și a bisericii. El este ilustrarea standardului 

de maturitate și comportament în biserică – un stan-

dard care trebuie să fie fără reproș (1 Tim 3:2; Tit 1:6). 

Prin păzirea vieții și a doctrinei sale (1 Tim. 4:16), el 

menține credibilitatea amândurora.  
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Un alt motiv pentru care aceste cerințe de carac-

ter sunt enumerate este că ispitele păcatului din inima 

omului, și în mod particular ambiția egoistă și mândria, 

pot să constituie provocări deosebit de puternice și con-

tinue pentru lideri. Chemarea la evlavie îi protejează pe 

păstori și îi conduce către smerenie. Păstorii nu au asis-

tenți de comunicare sau de relații publice (PR).  

Cu toate acestea, reputația contează. A fi păstor în-

seamnă a recunoaște că ești un păcătos care Îl reprezintă 

pe Dumnezeul cel sfânt. Un păstor are ca obiectiv să ca-

ute evlavia, pentru că viața sa este un vas al mesajului 

pe care este chemat să îl predice. Dacă conștientizezi va-

loarea și slava mesajului – și a Aceluia la care se referă 

mesajul – vei conștientiza că evlavia este singura abor-

dare potrivită pentru viața celui chemat să o proclame. 

Trăsăturile de caracter fac ca un bărbat să poată 

înfrunta situațiile care devin complicate în conducerea 

bisericii. Lucrarea de păstorire este o trudă epuizantă 

și adesea descurajantă, și ea nu trebuie încredințată 

unuia nepregătit sau imatur. Aceste pasaje din Timotei 

și Tit oferă claritate cu privire la caracterul care ab-

soarbe costul chemării. 

În plus, există și cealaltă fațetă a acestui lucru. Așa 

cum scria cineva, Biblia „spune mai mult despre ceea ce 

este chemat un lider să fie decât despre ceea ce el este 

chemat să facă... Dacă nu satisface cerințele moralității 
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biblice, este nepotrivit ca el să fie lider în biserica lui 

Dumnezeu”.9 

...................... 

Se întâmplă des ca, atunci când 
caracterul unui bărbat nu trece 
testul, el rămâne în slujire prin 

rescrierea standardului. 

...................... 

Mult prea des vedem că un bărbat este pus deo-

parte și descalificat din lucrare din cauză că biserica 

are standarde vagi de evaluare a caracterului acestuia. 

De asemenea, se întâmplă des ca, atunci când caracte-

rul unui bărbat nu trece testul, el rămâne în slujire 

prin rescrierea standardului, punând accent mai de-

grabă pe popularitatea, ori pe slujirea lui anterioară. 

Dar Scriptura ne oferă lucruri clare în evaluarea ca-

racterului acestuia, și ele se focalizează pe roadele ob-

servabile din viața acelui bărbat care aspiră la lucrare. 

Aceste trăsături îi slujesc foarte mult atât bisericii, cât 

și persoanei în cauză. Biserica este asigurată astfel că 

favoritismele sau luptele pentru putere nu vor defini 

modalitatea de evaluare a unui bărbat pentru și în slu-

jire. Bărbatul este asigurat că va fi măsurat după cri-

terii biblice clare. 

 
9 James M. George, „The Call to Pastoral Ministry” în Rediscovering Pastoral Minis-
try: Shaping Pastoral Ministry with Biblical Mandates, ed. John MacArthur Jr. 
(Nashville, TN: Thomas Nelson, 1995), 114. 
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„Lucrarea este o profesiune de caracter”, scria 

păstorul Charles Swindoll, care a mai spus: 

Ca să fiu mai direct, aș spune că poți să dormi 

în post, și să rămâi un bun neurochirurg. Poți 

să trișezi față de colegul tău de muncă și să 

nu-ți faci mari probleme continuând să prac-

tici meseria de avocat. Evident, nu este o pro-

blemă să rămâi implicat în politică, dar să fii 

un plagiator. Dar nu poți face aceste lucruri 

fiind creștin sau păstor, și să continui să te 

bucuri de binecuvântarea Domnului. Trebuie 

să faci ceea ce este drept dacă vrei să ai inte-

gritate adevărată. Dacă nu poți să o rupi cu 

păcatul sau să te lași de obiceiurile rele care 

continuă să aducă ocară Numelui lui Hristos, 

te rugăm, fă-I Domnului (și nouă, în lucrare) 

o favoare și demisionează.10 

Printre cerințele biblice aplicabile bărbatului che-

mat, caracterul dovedit prin puterea Evangheliei pare 

să fie cel mai important. Caracterul acestuia este ce-

rința scripturală cea mai înaltă, necesară pentru încre-

dințarea conducerii bisericii, și acest lucru se va dovedi 

în toate lucrurile, de la cuvintele sale până la tânjirile și 

străduința care stau în spatele celor mai importante de-

cizii ale sale. Este uimitor că aceste cerințe ilustrează în 

același timp profunzimea dragostei lui Dumnezeu. Este 

 
10 Charles R. Swindoll, The Bride: Renewing Our Passion for the Church (Grand Ra-
pids, MI: Zondervan, 1994), 171. 
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aproape ca și cum Dumnezeu ar spune: „doar evlavia 

cea mai înaltă se califică să poarte de grijă avuției Mele 

cea mai de preț – poporul Meu!” 

UN BĂRBAT CHEMAT ESTE UN SLUJITOR 

Îl cunoști. El lucrează o zi pe săptămână, și joacă 

golf în toate celelalte șase. Atunci când îl suni, el tot-

deauna „studiază” – ceea ce poate însemna uneori că 

obiectul studiului său este manualul irosirii timpului. 

El se consideră un predicator spontan, prin aceasta în-

țelegându-se că, atunci când se ridică la amvon dumi-

nica dimineață, el poate vorbi despre orice îi vine în 

minte în acea clipă. La ceea ce este cu adevărat bun se 

vede atunci când se strânge colecta. Acolo vei vedea 

desfășurându-se pasiunea și puterea. Aceasta este clipa 

când își face cel mai bine lucrarea. 

Cine este acest personaj? Ei bine, nu vorbesc aici 

despre vreun păstor pe care-l cunosc. Acesta este „păs-

torul” pe care mulți oameni din societatea noastră și-l 

imaginează că se așază la fiecare amvon și conduce fie-

care biserică. Oamenii obișnuiți nu știu niciodată ce face 

un păstor cu adevărat. Ei nu reușesc niciodată să ajungă 

să-l vadă slujind. Îmi amintesc cum, după un mesaj pe 

care l-am predicat într-o duminică, un oaspete a venit și 

m-a felicitat, întrebându-mă apoi cu ce mă ocup în tim-

pul săptămânii. Probabil că aceasta a fost o modalitate 

de a spune că „acum, că te-am auzit predicând, nu 
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cumva să îți dai demisia de la serviciul obișnuit pe care 

îl ai în cursul săptămânii”. 

Dă-mi voie să te introduc într-un mic seminar de 

instruire pastorală. În Marcu 10, îi vedem pe Isus și pe 

cei 12 ucenici în ultimul lor drum către Ierusalim. Isus 

nu lasă nicio umbră de îndoială că se afla pe drumul 

către locul unde avea să moară. Cei 12 nu înțeleg acest 

lucru (înțeleseseră oare vreodată?). Atunci când Iacov 

și Ioan încep acea discuție controversată despre întâie-

tatea între ucenici, Isus îi liniștește cu blândețe, mo-

ment în care toți ceilalți zece se năpustesc cu mânie 

asupra celor doi.  

Dacă aș fi fost în locul lui Isus, probabil că aș fi 

abandonat totul în acest moment. Dar Isus nu face 

aceasta, pentru că școala este încă în derulare, iar El 

dorește să-i învețe ceva important despre viața de după 

ce El avea să moară: 

Isus i-a chemat la El și le-a zis: „Știți că cei 

priviți drept cârmuitori ai Neamurilor dom-

nesc peste ele, și mai marii lor le poruncesc 

cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa. Ci 

oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slu-

jitorul vostru; și oricare va vrea să fie cel din-

tâi între voi, să fie robul tuturor. Căci Fiul 

omului nu a venit să I Se slujească, ci El să 

slujească și să-Și dea viața răscumpărare pen-

tru mulți!” (Marcu 10:42-45) 
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Noi avem tendința să privim la acest pasaj ca for-

mând o învățătură adresată tuturor creștinilor, și așa și 

este, dar el este adresat în mod specific liderilor biseri-

cii lui Hristos. Observați aici contrastul care se face în-

tre conducătorii Neamurilor și liderii viitori ai Bisericii. 

Unii se consideră stăpâni peste oameni, ceilalți le slu-

jesc oamenilor. 

...................... 

Această chemare de a sluji...  
aplicabilă fiecărui aspirant la 
slujirea pastorală... vine de la       

însuși Marele Păstor. 

...................... 

Și, ca să ne asigurăm că nu limităm aplicația aces-

tui verset la epoca apostolică, în versetul 45 Isus îl face 

universal valabil, spunând că El a venit să le slujească 

multora. Așadar, această chemare de a sluji, aplicată în 

mod specific chemării făcută liderilor Bisericii lui Hris-

tos de a se considera slujitori, este aplicabilă fiecărui 

aspirant la slujirea pastorală, pentru că ea vine de la 

însuși Marele Păstor. 

Un păstor este un creștin chemat în mod specific 

să îi slujească poporului lui Dumnezeu în lucrarea de 

predicare, conducere și supraveghere. Această identi-

tate este atașată în mod esențial chemării sale. Ea îl îm-

piedică să presupună că lucrarea lui de conducere în-

cepe cu drepturile sau preferințele sale. 
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Iată perspectiva pe care D. A. Carson o are despre 

acest aspect: 

Ca unul care le-am predat studenților la se-

minar vreme de peste 15 ani, sunt îngrijorat 

de numărul tot mai mare de seminariști care, 

atunci când sunt întrebați unde și cum cred 

că pot sluji cel mai bine, aceștia răspund în 

felul următor: „Cred că mi-ar plăcea să predic 

undeva. De fiecare dată când am predicat, oa-

menii mi-au spus că am făcut o treabă bună. 

Mă simt foarte împlinit ca urmare a predicării 

Bibliei. Cred că aș putea fi satisfăcut prin pre-

dicarea Scripturii”. 

Cât de patetic sună! Cunosc păgâni care își găsesc 

împlinirea și satisfacția în faptul că predau lecții de fi-

zică atomică. Oricare ar fi concepția creștină cu privire 

la viață, împlinirii de sine nu trebuie să i se permită ni-

ciodată să devină aspectul care ne controlează viața. 

Ceea ce este important este slujirea, slujirea oamenilor 

reali.  

Întrebarea este, „Cum pot să fiu util în cel mai 

bun mod?”, nu, „Cum mă poți simți cel mai util?”.11 

Dr. Carson și-a investit mult timp din viață în pre-

gătirea bărbaților pentru slujire. Felul în care el descrie 

aceste lucruri ar trebui să ne facă pe toți serioși. Noi 

 
11 D. A. Carson, A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His Prayers 
(Grand Rapids, MI: Baker, 1992), 83. 
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spunem adesea că vrem să Îl slujim pe Dumnezeu, dar 

felul în care trăim demonstrează că, de fapt, vrem ca El 

să ne slujească. 

Care este antidotul pentru lucrarea în care ne slu-

jim nouă? Să trăim ca slujitori ai lui Hristos. Așadar, ce 

anume înseamnă chemarea la slujire pentru cel chemat? 

• Cel chemat lucrează acolo unde este nevoie de slu-

jitori, nu doar acolo unde își poate folosi darurile. 

• Bărbatul chemat lucrează spre succesul celor 

care îi sunt dați spre slujire, nu pentru a-și asi-

gura propriul succes. 

• Cel chemat este la fel de bucuros să se folosească 

de slujire pentru a trata propriile slăbiciuni, ca 

și pentru a-și întări lucrurile în care se simte 

competent. 

• Bărbatul chemat caută să facă din lucrarea celor 

din jurul lui o sursă de bucurie. 

• Bărbatul chemat își folosește influența pentru a 

promova binele bisericii, nu propria avansare. 

• Cel chemat lucrează cu sârguință, cu un stan-

dard înalt și cu credincioșie, fiind conștient că 

se află înaintea lui Hristos, nu a oamenilor. 

• Bărbatul chemat umblă curajos pe calea sacrifi-

ciului de sine, dar cu prudență pe calea promo-

vării. 
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• Cel chemat face cu bucurie pasul înapoi pentru 

a-l lăsa pe un alt bărbat să avanseze. 

Dacă această discuție despre slujire lovește puter-

nic în felul cum vezi chemarea, nu fi descurajat. Nimeni 

nu a păstorit vreodată cu adevărat poporul lui Dumne-

zeu, și să fie scutit de chemarea la slujire. Crede-mă, nu 

vei fi o excepție. 

FII UN MODEL AL MESAJULUI TĂU  

Există o aplicație finală tuturor acestor cerințe 

enumerate de Pavel: păstorul este chemat să fie modelul 

mesajului său. Conducerea pe care el o exercită asupra 

bisericii este autentificată prin caracter. Păstorul con-

duce în egală măsură prin viața sa și prin buzele sale.  

Exemplul cel mai de seamă al acestui model este 

întotdeauna Isus Hristos, Cuvântul întrupat al lui Dum-

nezeu. Hristos nu a oferit doar o predicare puternică, ci 

El a și trăit la înălțimea cuvintelor Sale, prin acțiunile 

Sale. Viața Sa a validat adevărul pe care El l-a predicat. 

Păstorii sunt chemați să meargă pe urmele pașilor 

lui Hristos, fiind exemple pentru turmă (1 Petru 5:3) și 

devenind întruchipări vii ale realităților pe care le pre-

dică. Harul aprinde un foc în ei pentru cultivarea unei 

vieți care Îl oglindește pe Acela care i-a chemat și mesa-

jul Lui. Fără o viață adecvată în spatele vocii, mesajul 

păstorilor este ca un instrument gol, sec, iar imaginea 

reprezentată a Celui care i-a chemat este distorsionată. 
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Liderul chemat nu doar regurgitează adevăruri biblice, 

ci el vorbește despre Scriptură prin felul în care o aplică 

în propria viață. 

...................... 

Realitatea este că, pentru matu-
rizarea unei biserici, este nevoie 
în egală măsură de mesajul și de 

exemplul bărbatului chemat. 

...................... 

Realitatea este că, pentru maturizarea unei bise-

rici, este nevoie în egală măsură de mesajul și de exem-

plul acelui bărbat. Isus ne-a dat principii ca acesta: 

„Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui; dar 

orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui” (Luca 

6:40).  

Pentru bărbatul care aspiră la lucrare, aceasta în-

seamnă că liderul manifestă în mod obișnuit semnele 

maturității printre oamenii din biserica sa. Tăria lui de-

vine tăria lor, slăbiciunile lui devin slăbiciunile lor. Așa 

cum observa John MacArthur, „ceea ce sunt liderii, 

aceea vor deveni oamenii (din biserică)”.12 

Îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu pentru 

echipa pastorală de la biserica mea. Ei sunt bărbați de 

care această lume nu este vrednică, modele de evlavie 

care mă provoacă. Ei nu sunt doar cei care poartă de 

 
12 John MacArthur Jr., citat în Alexander Strauch, Biblical Eldership, 70. 
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grijă altora, ci sunt standarde de viață pentru mine și 

pentru alții. Vreau să fiu ca ei. 

Nu îmi pot imagina o modalitate mai bună de a 

încheia acest capitol decât oferindu-vă perspectiva lui 

Robert Murray MCheyne. Cuvintele lui mă inspiră și mă 

conving în același timp. Ele sumarizează ceea ce for-

mează trăsăturile de caracter pentru slujire: „Cea mai 

mare nevoie a oamenilor din biserica mea este sfințenia 

mea”. Iată de ce, prin harul lui Dumnezeu, biserica va 

manifesta înțelepciune atunci când va pune următoa-

rea întrebare despre oricare bărbat posibil chemat de 

Dumnezeu la lucrare: Este el evlavios? 

RESURSE DE STUDIU SUPLIMENTARE  

The Godly Man's Picture, Thomas Watson 

Humility: True Greatness, C.J. Mahaney 

Charity and Its Fruits, Jonathan Edwards 

Sfințenia, J.C. Ryle (disponibilă la MAGNA GRATIA, 

magnagratia.org). 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

MARTIN LUTHER: MODELUL                                                    

FAMILIEI PASTORALE1 

 

Se numește efectul de acvariu – atunci când ți se 

pare că tot ceea ce faci este privit de cineva. Nu este 

vorba despre paranoia, pentru că este adevărat. Ești cu 

adevărat privit de ceilalți. 

Probabil că niciun om din istorie nu a experimen-

tat mai mult efectul de acvariu ca Martin Luther. Preo-

tul a început totul printr-o dispută, pentru ca apoi să 

devină însăși inima Reformei. Toate privirile erau în-

dreptate asupra lui. Ierarhia catolică se uita la el ca să 

îl pândească, poate–poate va face ceva care să îl discre-

diteze. Ucenicii lui se uitau la el ca să le arate cum să se 

despartă de tradițiile de peste 1000 de ani. Peste asta, 

lumea întreagă privea, așteptând să vadă ce avea să se 

întâmple în continuare. Așa că Luther trebuia să facă 

ceva cu totul ieșit din comun. Iar acest lucru a însem-

nat să-și întemeieze o familie. Amintiți-vă însă că, 

vreme de mai bine de un mileniu, a fi slujitor – păstor, 

preot sau călugăr – presupunea o viață de celibat. Și 

 
1 Portretul lui Luther este adaptat din lucrarea lui Roland Bainton, Here I Stand: A 

Life of Martin Luther (NY: Abington, 1977), 223–37 și William J. Petersen, 25 Sur-
prising Marriages: Faith-Building Stories from the Lives of Famous Christians 
(Grand Rapids, MI: 1997), 151–165. 
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tocmai aici Luther a rescris codul moral. Ba mai mult, 

el s-a căsătorit cu o măicuță! 

Motivul pentru care el s-a căsătorit nu este ușor 

de imaginat. Chiar dacă el a declarat că este o urâciune 

ca slujitorii să nu se poată căsători, totuși, anterior, el 

subliniase foarte clar că mariajul nu era pentru el. Dar 

iată-l acum, un fost preot, în vârstă de 41 de ani, căsă-

torindu-se cu Katharina Von Bora, o măicuță renegată, 

cu 16 ani mai tânără decât el. Public, tot ceea ce Luther 

putea să argumenteze în favoarea faptului că s-a căsă-

torit era că tatăl lui l-ar fi împins să facă acest gest. Dar 

cei care s-au uitat mai îndeaproape, au văzut un bărbat 

care, în stilul său mai necioplit, câștigase dragostea 

unei femei formidabile, care avea să-i fie ajutor potrivit 

în călătoria sa periculoasă. 

De-a lungul căsătoriei lor de 20 de ani, soții Lut-

her au fost conștienți la modul cel mai serios de două 

lucruri. Primul, că ei erau un model al căminului pas-

toral pe care alții trebuiau să îl urmeze, la bine și la 

greu. Oamenii îi priveau, iar ei au îmbrățișat întreaga 

viziune cu privire la familie, având șase copii și înteme-

ind o familie care includea numeroase rude aflate în ne-

voie și care adăpostea nenumărați oaspeți pe termen 

scurt. Familia Luther nu era un loc liniștit. 

Deci ce au văzut oamenii când au privit la căsăto-

ria și familia lor? Au văzut unirea lor – cei doi devenind 

una. Chiar dacă personalitățile și darurile lui Martin și 
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ale lui Katharina au fost evident diferite, Dumnezeu a 

folosit căsătoria lor pentru a-i sfinți pe fiecare dintre ei 

și pentru a crea o unire care a devenit tot mai frumoasă 

pe măsura trecerii anilor.  

Un autor sumariza valoarea exemplului soților 

Luther în felul următor: „Succesul oricărei căsătorii de-

pinde de doi oameni cărora nu le este teamă să crească 

și să se schimbe, așa cum au făcut Martin și Katharina”2 

– și cărora nu le este teamă să facă acea schimbare îna-

intea ochilor întregii lumi. Bărbatul anterior prudent a 

fost schimbat până în punctul în care a fost convins să 

spună că „nu există nicio altă relație, comuniune sau 

companie mai iubitoare, mai prietenoasă și mai încân-

tătoare, decât o căsnicie bună”.3 

În soții Luther, oamenii au avut viziunea familiei. 

Decizia lor de a avea copii a fost în ea însăși radicală, și 

nu doar ca urmare a amenințării constante la adresa 

vieții lui Luther. Era un lucru obișnuit în acea vreme ca, 

dacă un preot sau călugăr avea un copil cu o măicuță, 

rezultatul ar fi trebuit să fie un monstru cu două ca-

pete.4  

Dimpotrivă, Luther a descoperit în familia sa o 

bucurie pe care nu și-a imaginat-o niciodată anterior. 

El s-a devotat creșterii „micilor lui păgâni” astfel încât 

 
2 Petersen, 25 Surprising Marriages, 164. 
3 Martin Luther, Table Talk (1539). 
4 Paul Thigpen, „A Family Album”, Christian History, July 1, 1993. 
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aceștia să-și vadă nevoia pentru Mântuitorul, dar s-a și 

îngrijit de ei cu blândețe. 

El a considerat rolul de părinte a fi mai degrabă 

un joc decât o problemă teologică spinoasă. După cum 

nota el cândva, „Hristos a spus că noi trebuie să ne fa-

cem ca niște copilași ca să intrăm în Împărăția ceruri-

lor. Dumnezeul nostru, asta este prea de tot! Trebuie să 

devenim atât de prostuți?”5 Dar felul cum Luther a con-

siderat rolul de părinte a fost cu mult mai vizionar: „Ni-

cio putere de pe pământ nu este atât de nobilă și de mă-

reață ca aceea de părinte”.6  

Dacă vreun păstor se întreabă dacă este corect ca 

viața sa de familie să fie parte din evaluarea chemării 

sale, să-și amintească de Martin Luther. Acest patriarh 

al familiei pastorale ne-a lăsat un măreț exemplu al cre-

dinței și fidelității familiale. 

 

 

 

  

 
5 Citat de Roland Bainton în Here I Stand, 236. 
6 Martin Luther, citat de Steven Ozment, „Reinventing Family Life”, în Christian 
History, July 1, 1993. 
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CAPITOLUL 5 

........ 

CUM ESTE FAMILIA TA? 
 

Ajutorarea bărbaților să își rezolve cu claritate 

problemele legate de chemare se face cel mai bine la o 

masă cu preparate chinezești. Cu greu s-ar putea spune 

că acesta este un principiu paulin, dar am descoperit cu 

mulți ani în urmă că bărbații vorbesc mult mai deschis 

despre visurile lor atunci când acestea sunt împănate 

cu carne de vită și broccoli. (Nu strâmba din nas dacă 

n-ai încercat!) 

Din perspectiva recrutării pentru plantarea de bi-

serică, bărbatul care mânca într-o zi pui cu sos dulce-

acrișor la aceeași masă cu mine părea un candidat bun. 

Era un tip pregătit la seminar, experimentat în lucrare, 

conectat la toate cercurile evanghelice din orașul nos-

tru și foarte dornic să predice. El era atacantul prover-

bial care se afla încă pe banca de rezerve. Speram să îl 

arunc cât de curând în terenul de joc al chemării.  

Apoi a menționat în treacăt că el și soția lui mer-

geau la biserici diferite. Acest lucru i se părea neim-

portant. Pentru mine, însă, tocmai fusese ridicat fa-

nionul, iar jocul trebuia să treacă prin faza de analiză. 
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Întrebându-l despre biserica unde mergea soția lui, am 

descoperit că această biserică predica doctrine funda-

mental contradictorii celor pe care el le credea. Iar el a 

mărturisit că acest lucru îl preocupa. Evident, și mie mi 

s-au părut problematice. 

Atunci când a întrebat care va fi următorul pas că-

tre implicarea în lucrare, am menționat că orice fel de 

evaluare a chemării sale va implica o cercetare a acestui 

aparent contrast din familia sa. Am sugerat că această 

evaluare va începe probabil prin a ne uita la felul cum 

alegerea de către soția sa a bisericii la care să meargă 

vorbea despre poziția sa de lider în familia proprie. 

Nu l-am mai văzut de atunci. 

DOVADA DE ZI CU ZI 

Iată care este una dintre greșelile comune printre 

cei care se simt chemați să planteze sau să fie păstori 

de biserici: unii bărbați sunt dornici să conducă biserica 

înainte de a-și conduce familiile.  

În fapt, unii dintre ei par să fie gata să conducă 

biserica în detrimentul familiilor lor! Ambele opțiuni 

sunt de neacceptat înaintea lui Dumnezeu. El ne pune 

în față o întrebare care nu are mai multe variante de 

răspuns: „Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască 

bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?” 

(1 Tim. 3:5). 
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Îți amintești 1 Timotei 3 și Tit 1?1 Unul dintre as-

pectele cele mai izbitoare ale cerințelor biblice pentru 

păstori constă din afirmația Scripturii că familia reve-

lează și validează liderul. Pavel arată foarte clar acest 

lucru: 

• „bărbatul unei singure neveste” (1 Tim. 3:2; Tit 

1:6); 

• „primitor de oaspeți" (1 Tim. 3:2; Tit 1:8); 

• „să își chivernisească bine casa și să-și țină co-

piii în supunere cu toată cuviința” (1 Tim. 3:4); 

• „având copii credincioși, care să nu fie învinuiți 

de destrăbălare sau neascultare” (Tit 1:6). 

Nu este niciun secret că multe dintre celelalte ce-

rințe pe care Pavel le menționează vor fi testate și do-

vedite, repetat și inevitabil, în familie: 

• „cumpătat” [„cu stăpânire de sine”, lit. ESV] (1 

Tim. 3:2; Tit 1:8); 

• „în stare să îi învețe pe alții” (1 Tim. 3:2); 

• „nu încăpățânat, nici mânios” (Tit 1:7); 

 
1 Este esențial să conștientizăm că scopul primordial al pasajelor 1 Timotei 3:1-7 și 

Tit 1:6-9 este acela de a identifica potențiali prezbiteri, nu de a evalua sau descali-

fica prezbiterii existenți. Aceasta nu implică faptul că ele nu au nicio relevanță pen-
tru astfel de aplicații, ci doar recunoaște intenția originală a textului. Pentru înțe-
legerea disciplinei și a descalificării prezbiterilor, un pasaj mult mai important, cu 

rol practic, se găsește în 1 Timotei 5:19-21, text care există atât pentru a proteja 
prezbiterii de acuzații nedrepte, cât și pentru a asigura adunările că pot acționa 
împotriva prezbiterilor care au comportament nepotrivit. 
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• „iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrâ-

nat” (Tit 1:8). 

...................... 

Chemarea ta va avea un                    
impact asupra soției și a                 

vieții tale de familie. 

...................... 

Chiar și o scurtă trecere în revistă a listei alcătuită 

de Pavel arată că cea mai rapidă modalitate de a stabili 

dacă un bărbat este calificat să conducă o biserică este 

să vedem cât de eficient își conduce soția și copiii. Dacă 

el conduce bine în familie, atunci vocile lor se vor ridica 

pentru a-i confirma chemarea și a da mărturie în favoa-

rea credibilității sale. Dacă el conduce slab familia, ei 

vor umbri candidatura lui cu întrebări deranjante și 

mesaje contradictorii. 

UN CUVÂNT ADRESAT                                                      

BĂRBAȚILOR NECĂSĂTORIȚI  

Ok, dragilor, ascultați. Îmi imaginez cum stați 

acolo, gata să treceți peste acest capitol, poate chiar 

peste chemarea voastră la lucrare, pentru că acum vor-

bim despre viața de familie și, implicit, voi nu aveți încă 

nici soție și nici copiii. Vă voi scuti de comentariile obiș-

nuite adresate bărbaților necăsătoriți – Isus a fost ne-

căsătorit, Pavel a fost necăsătorit etc. – dar voi face câ-

teva remarci care vă pot fi de ajutor în acest proces.  
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Majoritatea covârșitoare a bărbaților aflați în lu-

crare sunt oameni căsătoriți și vor fi oameni căsătoriți, 

așa că probabil că aici vei fi inclus și tu. Așadar, cel mai 

bine este să știi că chemarea ta va avea un impact asu-

pra soției și a vieții tale de familie. Atunci când te îm-

barci pe vaporul denumit Lucrare, biletele sunt emise 

atât pentru tine, cât și pentru viitoarea ta soție și chiar 

pentru copiii voștri. Vei naviga împreună cu ei în 

această călătorie. Asigură-te că orice fată care-ți este 

dragă va cunoaște ce înseamnă călătoria pe acest vas. 

Ea nu are nevoie de o chemare separată pentru aceasta, 

ci trebuie să știe că se căsătorește cu un bărbat deja îm-

barcat. Ea trebuie să fie pregătită să spună: „Încotro vei 

merge tu voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și 

eu; poporul tău va fi poporul meu, și Dumnezeul tău va 

fi Dumnezeul meu” (Rut 1:16). 

Dar mai este un lucru pe care n-ai vrea să-l ratezi. 

Aș vrea să vezi acest capitol nu ca pe o chemare de a da 

fuga și a te căsători, ci ca pe o chemare de a trăi călăuzit 

de un principiu biblic de conducere care ar trebui să-ți 

guverneze tot restul vieții: vei conduce prin prisma a 

ceea ce ești în viața privată. Chiar și în clipa de față, 

acest lucru poate să fie văzut prin trăirea ta alături de 

colegul de cameră sau alături de părinții tăi. În viitor, 

aceasta va fi viața pe care ți-o vei petrece cu soția și, 

probabil, copiii tăi. Trebuie să înveți să trăiești să con-

duci din interior către exterior. Așa cum spunea John 
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Kitchen, „viața pe care o trăiești în privat determină lu-

crarea pe care o poți avea în public”.2  

LABORATORUL DE CONDUCERE 

Gândește-te la asta: De ce crezi că Biblia ne în-

dreaptă atenția către familie și viața de familie? Mie îmi 

vin în minte două motive esențiale. 

Cel mai dificil loc de a trăi viața creștină este familia 

Știu că viața cazonă are provocările ei unice, viața 

politică oferă ispite deosebite, iar cariera în afaceri aduce 

cu ea încercări zilnice pentru creștini. Dar aș vrea să su-

bliniez această frază: familia este cel mai dificil loc în care 

ne trăim viața creștină. Ea este cu totul deosebită. 

Doar gândește-te la acest lucru. Nu există niciun 

alt loc în care așteptările înalte (dragostea față de soția 

ta, așa cum Hristos a iubit Biserica) să se întâlnească cu 

dorința de a fi relaxat. Nu există nicio altă circumstanță 

în care un rol strategic (acela de tată) să se întâlnească 

cu tentația de a fi distras de la acel rol (prin recreere). 

Nu există nicio altă circumstanță în care inima ome-

nească să se manifeste nestingherit. În familie, oamenii 

îl întâlnesc pe omul real din tine. Arată-mi un alt loc 

unde toate aceste lucruri se petrec 24 de ore din 24, 7 

zile pe săptămână, și te asigur că nu voi călca niciodată 

acolo. 

 
2 John Kitchen, The Pastoral Epistles for Pastors (Woodlands, TX: Kress, 2009), 132. 
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Dar mai este ceva. Familia oferă și cea mai clară 

oglindă în care îți poți vedea trăsăturile de caracter ne-

cesare pentru lucrare. În acest sens, familia este esen-

țială pentru evaluarea chemării. Iar eu cred că, în acest 

sens, ratăm adesea să vedem lucrurile așa cum le vede 

Dumnezeu. Poți să pozezi în altă persoană la birou sau 

să te arăți religios la biserică, dar familia cunoaște și 

descoperă adevărata ta față. 

...................... 

În familie, nimeni nu este                           
impresionat de realizările,          

rangul sau venitul meu. 

...................... 

Familia mea îl primește pe Dave în versiunea lui 

brută, needitată. Fiica mea îmi spunea deunăzi că s-a în-

tâlnit cu cineva care s-a referit la mine ca și cum aș fi un 

autor. Ea mi-a spus că nu se gândise niciodată la mine în 

felul acesta, lucru care servește drept dovadă suficientă 

că, de fapt, ea citește în viața mea lucrurile pe care le-am 

scris. Dar cred că ea a vrut să spună și că nu mă vede în 

primul rând prin prisma rolului pe care îl joc în afara 

familiei, anume acela de păstor, predicator sau scriitor. 

Vezi tu, în familie, nimeni nu este impresionat de reali-

zările, rangul sau venitul meu. Pentru ea, eu nu sunt ni-

meni altul decât tata, fratele ei de credință, un păcătos 

ca și ea, tipul de la capătul holului care o întâmpină cu 

un zâmbet în fiecare dimineață, care se roagă pentru ea 
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seara, și cel care nu-și găsește niciodată cheile. Da, este 

adevărat, există momente în care ne-am dori ca familiile 

noastre să fi trăit cu CV-urile noastre sub pernele lor, dar 

acesta ar fi un lucru artificial, pentru că ceea ce facem în 

afara familiei nu este în mod obișnuit tocmai ceea ce 

suntem noi acasă. Familiile noastre ne văd în rutina vie-

ții, luptându-ne cu obiceiuri rele, trecând prin conflicte, 

punându-ne încrederea în Dumnezeu în ce privește fi-

nanțele noastre – cine suntem noi cu adevărat. Aceasta 

este o experiență nepoleită a vieții reale, care face fami-

lia un loc atât de dificil de trăit în conformitate cu ceea 

ce credem, dar ea este și o uriașă oglindă a conducerii pe 

care noi o exercităm. John MacArthur cunoaște Biblia, 

cunoaște păstorii și știe despre ce vorbim aici: 

Dacă vrei să știi dacă un bărbat trăiește o vi-

ață exemplară, dacă este consecvent, dacă 

poate să îi învețe pe alții și dacă poate să fie 

un model de viață reală, ori dacă poate să con-

ducă oamenii la mântuire, la sfințenie și ca 

să-L slujească pe Dumnezeu, atunci privește 

la cele mai intime relații din viața lui, și vei 

vedea dacă poate face aceasta. Privește la fa-

milia sa și la oamenii care-l cunosc cel mai 

bine, care-l examinează cel mai îndeaproape. 

Întreabă-i ce fel de om este.3 

 
3 John MacArthur Jr., „The Character of a Pastor”, în Rediscovering Pastoral Minis-
try: Shaping Pastoral Ministry with Biblical Mandates, ed. John MacArthur Jr. 
(Nashville, TN: Thomas Nelson, 1995), 91. 
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Familia este locul unde începe conducerea 

În 1 Timotei 3, Dumnezeu pune o întrebare, dar 

nu o face pentru că El ar fi în căutarea unui răspuns. Îl 

cunoaște deja. El doar dorește să se asigure de faptul că 

viitorii păstori își pun aceeași întrebare: „Căci dacă ci-

neva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va în-

griji de Biserica lui Dumnezeu?” (1 Tim. 3:5). 

Simplu spus - nu poate, și nici nu ar avea cum. 

Familia este locul unde începe conducerea ta. 

Există o logică foarte clară aici. Dacă nu funcțio-

nează acasă, de ce să credem că ar putea funcționa în 

afara familiei? Așa cum arată o notă explicativă din ESV 

Bible Study (Biblia de studiu ESV), „Familia este tere-

nul care dovedește caracterul creștinului și, de aceea, 

este și terenul de pregătire pentru lucrare”.4 Sau, ex-

primat altfel, familia este laboratorul bărbatului che-

mat; este locul unde se poate măsura îndemânarea în 

aplicarea Evangheliei în viețile altora.  

Puritanii spuneau despre familie că este „mica bi-

serică”. Implicația este clară: cea mai rapidă modalitate 

de a stabili dacă un bărbat este calificat să conducă sau 

să planteze o biserică constă din a evalua cât de eficient 

își conduce propria soție și principala sa congregație – 

copiii lui.  

 
4 ESV Study Bible (Wheaton, IL: Crossway, 2008), explicația la 1 Timotei 3:4–5. 
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La fel cum familia este cel mai dificil loc în care să 

trăiască viața creștină, ea este de asemenea unul dintre 

cele mai dificile locuri unde un păstor trebuie să aplice 

Evanghelia în viețile altora. Dar de ce stau lucrurile așa? 

Ei bine, întrucât Evanghelia este averea mea și lucrez cu 

ea în fiecare clipă, eu nu gândesc în felul acesta: Chiar 

este nevoie cu adevărat să o aduc și în familia mea? De 

asemenea, le putem oferi membrilor bisericii nădejdea 

Evangheliei și învățătura ei, fiind siguri că Dumnezeu 

poate schimba inimile în decursul timpului. Acasă, eu nu 

aștept o schimbare graduală a inimii. Dimpotrivă, aștept 

ca lucrurile să fie diferite CHIAR ACUM. (Evanghelia nu 

îmi promite acest lucru, chiar dacă aș putea să manevrez 

anumite legi care să facă în așa fel încât sentimentul de 

vinovăție să insiste asupra acestui lucru.) Problema este 

că familia mea poate să mă audă cum îi învăț și încurajez 

cu blândețe pe cei din biserică și să își imagineze ce fel 

de probleme au nevoie să creeze acasă pentru a mă de-

termina să îi tratez și pe ei în același fel. 

...................... 

Dacă vreți să slujiți Evanghelia 
cu credincioșie în biserică, tre-
buie să faceți acest lucru acasă. 

...................... 

Fraților, dați-mi voie să vă ofer un sfat. Dacă vreți 

să slujiți Evanghelia cu credincioșie în biserică, trebuie 

să faceți acest lucru acasă. Iar aceasta înseamnă că 
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Evanghelia trebuie să pătrundă în inima și viața voas-

tră înainte de orice altceva. Dacă sunteți capabili să vă 

ajutați soția și copiii să înțeleagă și să își trăiască Evan-

ghelia, fără îndoială că Dumnezeu vă poate chema să vă 

îngrijiți de biserică. 

Îmi amintesc când am fost odată la un serviciu de 

ordinare, unde soția păstorului a fost îndemnată să vor-

bească despre soțul ei. Ea a povestit despre efectul pe 

care exemplul inspirat de Evanghelie al soțului ei l-a 

avut asupra ei și a copiilor. Ea a spus, „el este același 

acasă după cum îl vedeți la biserică. Nu are standarde 

duble, nu trăiește în duplicitate. Dacă ați filma pe as-

cuns familia noastră, n-ați avea niciun fel de surprize”. 

Cuvintele soției au oferit o mărturie deschisă cu privire 

la viața acelui bărbat. Ele i-au spus bisericii enorm de 

multe, atât cu privire la calitatea de lider a bărbatului 

respectiv, cât și cu privire la Dumnezeul pe care acest 

bărbat era chemat să Îl reprezinte. 

Atunci când este nevoie de clarificarea chemării, 

familia oferă o dovadă primară și continuă asupra che-

mării pastorale. În cazul oricărui bărbat care este posi-

bil chemat de Dumnezeu la această slujire nobilă, bise-

rica va întreba întotdeauna cu înțelepciune: Cum este 

familia ta? 

Haideți să trecem de la general la particular. 

Dave, când vine vorba de familie, care sunt lucrurile de 

care Dumnezeu este interesat în mod particular? Bună 
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întrebare. Haideți să vedem împreună care este răs-

punsul. 

O CĂSNICIE EXEMPLARĂ 

Nu săriți din tren în această clipă. Atunci când 

spun exemplar, nu vreau să spun fără pic de greșeală. 

Dacă standardul ar fi fost o căsnicie lipsită de greșeală, 

toate bisericile ar fi trebuit să își concedieze păstorii, 

începând cu a mea. Aici, exemplar are sensul de a sluji 

drept exemplu sau ilustrație a ceva. 

Conform Bibliei, toate căsniciile creștine sunt o 

imagine sau o pildă care îndreaptă atenția către o reali-

tate mai măreață, a dragostei lui Hristos pentru Biserică 

(Efes. 5:32). Acesta este un adevăr uimitor, care merită 

atenția noastră repetată, dar nu aici și nu acum. Întrucât 

cartea de față nu este una care se referă la căsnicie, îmi 

voi limita atenția la acest lucru: căsnicia unui credincios 

oferă o mărturie a acestei realități glorioase. Căsnicia 

unui păstor trebuie să fie exemplul acestei realități. 

Kimm și cu mine am avut recent un conflict. Era 

la mijloc o diferență de opinie cu privire la creșterea 

unuia dintre copiii noștri. Era o chestiune de nuanță, în 

care multe dintre aspectele parentale pot fi exprimate 

diferit. În orice caz, ea și-a prezentat opinia, iar eu n-

am fost foarte încântat. Acum, întrucât aceasta este o 

carte pentru bărbați și toți suntem parte din acest club, 

putem să spunem ceva deschis. Orice soț presupune că, 
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atunci când alții nu sunt de acord cu el, tot ce are el de 

făcut este să ridice tonul și să vorbească mai mult. Așa 

că exact asta am făcut și eu. 

Nu mi-am dat seama ce anume nu înțelesese soția 

mea cu privire la abordarea propusă de mine. Dar, din 

fericire, Dumnezeu mi-a arătat din nou, cu răbdare, că 

aveam o problemă cu mânia („Cum îndrăznește ea să 

pună la îndoială opinia păstorului?”) și stupiditatea (fă-

ceam ceva care nu funcționase niciodată anterior, și mă 

comportasem ca și cum dintr-o dată, acum, ar fi trebuit 

să funcționeze). Iar Kimm mi-a arătat din nou har și m-

a iertat. Așa am învățat eu o lecție, și cred că am crescut 

un pic. Lucrul pe care nu l-am făcut în acea situație a 

fost să ofer un exemplu – dacă nu cumva te afli în cău-

tarea unui exemplu măreț de stupiditate mânioasă. La 

capitolul ăsta, sunt sigur că am fost exemplar! 

Dar privește la 1 Timotei 3:2: „trebuie ca episcopul 

să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste”. „Fără 

prihană” (sau „fără reproș”, ESV) acționează într-un fel 

interesant în această parte a Scripturii. Expresia pare să 

sumarizeze toate celelalte trăsături de caracter pe care 

Pavel le enumeră în context. Nu cred că ar fi o forțare a 

textului dacă considerăm expresia „fără prihană” ca o 

trăsătură cuprinzătoare, care definește și îmbogățește 

apoi toate trăsăturile individuale. Această expresie vor-

bește despre un model de viață care mărturisește despre 

Evanghelia glorioasă, nu care o condamnă. 
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...................... 

A fi fără reproș este o                            
cerință esențială... iar când 

Dumnezeu trece la definirea ei 
practică, El se uită în                      

primul rând la căsnicie. 

...................... 

De asemenea, nu este un accident că, după această 

expresie, primul lucru enumerat este – „bărbatul unei 

singure neveste” – și care se referă la chestiunea impor-

tantă a căsniciei. Același model este prezentat și în Tit 

1:6: „Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei sin-

gure neveste”. Orice altceva ar putea interfera, a fi fără 

reproș este o cerință esențială pentru lucrarea de păstor, 

iar când Dumnezeu trece la definirea practică a acesteia, 

El se uită în primul rând la căsnicie. 

„Bărbatul unei singure neveste” nu înseamnă 

doar „fără concubine”. Unii comentatori au tradus ex-

presia din limba greacă mias gynaikos andra literal ca 

„bărbatul cu o singură soție”. Îmi place așa! Dacă nici 

asta nu sună melodios, atunci nu știu ce altceva poate 

suna astfel.  

Chiar dacă interpretările pot fi variate, această 

expresie din limba greacă pare să includă cel puțin o 

idee de bază – păstorul este credincios soției lui, iar 

acest lucru are sensul că el nu poate avea mai multe 

soții, nu poate dezvolta relații sexuale sau sentimentale 
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în afara căsătoriei sau orice alt lucru care ar putea să 

aducă ocară asupra căsătoriei sale.5  

Gordon Fee spunea:  

„În acest sens, prezbiterul are obligația de a 

trăi o viață de căsnicie exemplară, fiind cre-

dincios singurei sale soții, într-o cultură în 

care infidelitatea maritală era un lucru obiș-

nuit, iar uneori se presupunea chiar că tre-

buie să existe”.6 

După cum poți vedea, chestiunea nu este dacă re-

lația lui în căsnicie va exemplifica ceva, căci acest lucru 

este clar. Ea trebuie să fie o imagine a lui Hristos și a 

Bisericii. Singura întrebare este, cât de bun va fi acest 

exemplu? Dumnezeu îl cheamă pe păstor să fie model 

în căsnicie. Dacă ești chemat, acest lucru se va arăta în 

căsnicia ta. 

O SOȚIE CARE TE SUSȚINE ȘI DĂ SOCOTEALĂ 

Oamenii o iubesc pe soția mea. Vorbesc serios, și 

nu spun acest lucru doar pentru că este soția mea. Ea 

 
5 „În sens negativ, fraza interzice orice deviere de la căsătoria monogamă”, cf. Ale-

xander Strauch, Biblical Eldership (Littleton, CO: Lewis & Roth), 192. Pentru un 
studiu suplimentar pe această temă, a se vedea perspectiva lui John Calvin asupra 
acestor pasaje în comentariile sale la epistolele pastorale (disponibile în diferite 

ediții); George W. Knight, The Pastoral Epistles, New International Greek Testa-
ment Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992), 157–58; și William Mo-
unce, Pastoral Epistles, vol. 46 în Word Biblical Commentary, ed. Bruce M. Metzger 

(Nashville, TN: Thomas Nelson, 2000), 170–73. 
6 Gordon D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus, vol. 13 în New International Biblical Com-
mentary, ed. W. Ward Gasque (Peabody, MA: Hendrickson), 80. 
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are o personalitate care strălucește în jurul ei. Atunci 

când primesc invitații să călătoresc și să predic, în mod 

obișnuit mi se spune: „Să o aduci pe Kimm. Dacă tu nu 

poți veni, trimite-o pe ea”.  

Eu nu sunt o personalitate. Kimm iubește slujirea 

la care Dumnezeu m-a chemat. Îi place să mă trimită 

puternic și să mă primească înapoi în slăbiciune. După 

modalitatea în care ea privește la acest lucru, chemarea 

mea la lucrare este ca un pachet cu două lucruri.  

Haideți să fim onești - este aproape imposibil să 

ai succes în lucrare cu o soție care nu este dedicată sus-

ținerii tale. Amintește-ți că lucrarea nu este doar un 

curs al carierei, cu un țel anume. Este o chemare de a 

vedea Evanghelia aplicată oamenilor și problemelor 

lor. Pentru ca aceasta să funcționeze bine, soția ta tre-

buie să fie convinsă că ești chemat la lucrare și că ea 

este chemată să te urmeze în această lucrare. 

Lucrarea creează o obligație pentru soția păstoru-

lui. Nu este ceva de care soțul poate sau ar trebui să o 

izoleze. Privește la versetul din 1 Timotei 3:2: un prezbi-

ter trebuie să fie „primitor de oaspeți”. Este dificil să fii 

primitor de oaspeți – ceea ce, în esență, înseamnă să-ți 

folosești casa pentru a-i iubi și sluji pe alții – cu o soție 

care nu te susține. „Soției mele i-ar plăcea să fie aici în 

seara aceasta, dar ea nu simte în realitate că ar avea un 

dar pentru acest fel de slujire. Și, în afară de asta, este 

seara în care ea se duce să joace poker”. Nu cred asta. 
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...................... 

Poate fi puțin descurajant                 
pentru o soție să descopere că o 
evaluare profundă a chemării            

la slujire poate să treacă dincolo 
de orizontul soțului ei, incluzând 

persoana sa. 

...................... 

Dar mai există ceva aici. Priviți la versetul 11. Dacă 

sunteți de acord cu traducerea ESV, care indică faptul că 

Pavel se adresează soțiilor diaconilor (lucru cu care și eu 

sunt de acord), atunci există mai multe aspecte particu-

lare care reies de aici: demn de respect, nevorbitor de 

rău, cu stăpânire de sine, de încredere. Ceea ce vreau să 

spun este că, dacă aceste calități se aplică soțiilor diaco-

nilor, nu există nicio îndoială să ne gândim că ele se 

aplică în aceeași măsură soțiilor păstorilor sau ale plan-

tatorilor de biserică. Bărbatul poate fi chemat, dar che-

marea are implicații deopotrivă asupra soțului și a soției. 

Și poate fi puțin descurajant pentru o soție să descopere 

că o evaluare profundă a chemării la slujire poate să 

treacă dincolo de orizontul soțului ei, incluzând per-

soana ei. 

Dar poate că ești tipul care spune, „cu siguranță 

că mă simt chemat, dar soția mea nu crede același lu-

cru!” Ai fi surprins să vezi câți bărbați pleacă din acest 

punct. Sfatul meu este acesta: nu fi neliniștit, ci privește 
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acest lucru ca pe o oportunitate. Adu înainte dovada 

chemării tale prin faptul că o păstorești pe soția ta. În-

grijește-te de ea, răspunde întrebărilor ei, fii răbdător, 

caută ajutor de la alții, rugați-vă împreună, fii acela 

care îi inspiră credința, fii răbdător. Dacă există chema-

rea, soția ta va merge după tine. 

Iată o altă implicație pe care ai putea să o iei în 

considerare: chiar dacă atât bărbatul cât și soția lui vor 

trebui să se afle de aceeași parte a baricadei în ceea ce 

privește chemarea, ea îi este adresată doar bărbatului. Ai 

observat modelul prezentat în Scriptură? Chemarea îi 

este adresată lui Moise, lui Pavel, lui Timotei… ai înțeles. 

Dacă nu vezi clar acest lucru, există două modalități în 

care pot să apară probleme. Una este că o soție poată să 

aibă propriul ei simț al chemării, îmbrăcat într-un rol 

neoficial de conducere în biserică. Pentru anumite soții, 

acest lucru poate să ascundă o ambiție greșită de a fi vă-

zută în biserică drept un lider indirect. 

Soțiile pot să trăiască o viață cu niște așteptări 

zdrobitoare. Doar pentru faptul că dorm în același pat 

cu păstorul, ele se simt presate să exercite un rol anume 

în biserică, sau să facă anumite lucruri pentru care nu 

au primit har. 

Dacă ești necăsătorit, dar auzi chemarea, am 

două cuvinte cu rol de sfat pentru tine: Alege înțelept! 

Nu cred că poate fi adăugat ceva la modalitatea în care 
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Charles Bridges subliniază acest lucru în cartea sa bi-

necunoscută, denumită The Christian Ministry: „Cât de 

importantă este, deci, responsabilitatea alegerii în că-

sătorie pe care slujitorul o face”.7 Cu adevărat impor-

tantă. De aceea, alege o femeie care Îl iubește pe Dum-

nezeu, iubește Evanghelia și iubește biserica. O femeie 

ca aceasta va merge cu tine chiar până la capătul lumii. 

COPII ASCULTĂTORI ȘI CREDINCIOȘI  

Ok, strângeți-vă centura, pentru că urmează cea 

mai delicată parte. Aici sunteți informați că, dacă sun-

teți chemați la lucrare, Dumnezeu vă face răspunzători 

pentru anumite lucruri cu privire la copiii voștri, lu-

cruri dificil de măsurat. 

Dar haideți să ne împrospătăm memoria cu ade-

vărul despre harul pe care l-am primit deja. Aceste ele-

mente enumerate în epistolele pastorale nu sunt în pri-

mul rând un standard după care păstorii actuali să își 

micro-analizeze viețile. Dacă acesta este cazul tău, ai 

putea să te dai jos chiar acum din caruselul condamnă-

rii. Dimpotrivă, aceste elemente enumerate sunt semne 

ale chemării, dovezi ale faptului că harul lui Dumnezeu 

este la lucru într-un bărbat, punându-l în poziția de a 

planta sau păstori o biserică. Aceste trăsături sunt date 

în primul rând ca elemente potrivit cărora să se facă 

selecția unui păstor și, de aceea, ele nu trebuie privite 

 
7 Charles Bridges, The Christian Ministry (London: Seeley and Burnside, 1830), 169. 
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ca și cum „păstorii trebuie să fie în absolut fiecare clipă 

toate aceste lucruri, altfel se descalifică imediat”. Pavel 

spune că, dacă ești chemat la lucrarea pastorală, acest 

lucru le va fi evident altora prin intermediul rolului de 

lider pe care îl vei avea în familia ta și prin comporta-

mentul copiilor tăi. 

Așadar, având în vedere acest lucru, iată cum des-

criu 1 Timotei și Tit felul în care bărbatul chemat își 

manifestă rolul de părinte: 

• „să-și țină copii în supunere cu toată cuviința” 

(1 Tim. 3:4); 

• „având copii credincioși, care să nu fie învinuiți 

de destrăbălare sau neascultare” (Tit 1:6). 

Înainte de a pune deoparte această carte cu dis-

perare, întrucât nu știi dacă copilul tău este convertit, 

dă-mi voie să-ți ofer câteva sfaturi pastorale care ar tre-

bui să ilustreze ceea ce citim în aceste pasaje. În primul 

rând, amintește-ți de discuția noastră despre har din 

capitolul anterior. Dacă Dumnezeu te-a chemat la lu-

crare, El îți va da și harul să fii un părinte roditor. 

În al doilea rând, nici măcar cel mai bun plantator 

de biserică sau păstor din lume nu poate regenera 

inima copilului său. Nu poți fi un părinte care să își 

oblige copilul să fie convertit mai mult decât poți să 

păstorești oamenii forțându-le mântuirea. Noi afirmăm 

că regenerarea este făcută prin puterea lui Dumnezeu, 
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nu prin îndemânarea părintească. Suntem chemați to-

tuși să ne captivăm copiii prezentându-le pe Isus, să ne 

găsim încântarea în Evanghelie și să îi învățăm cu cre-

dincioșie, în toată această vreme punându-ne încrede-

rea în Duhul lui Dumnezeu, care va acționa asupra co-

piilor noștri. Și El face acest lucru! 

În final, după cum probabil că ți-ai dat seama, eu 

mă aflu printre cei care susțin că expresia „credincioși” 

din Tit 1:6 are sensul literal de a fi supuși față de pă-

rinți,8 iar fraza următoare, cu privire la „nesupunere 

sau destrăbălare", subliniază la ce se referă Pavel. Cu 

alte cuvinte, copiii trebuie să fie supuși, fără să se com-

placă într-un stil de viață sălbatică, în răzvrătire față de 

tatăl lor.9 Acest pasaj se referă la comportamentul co-

piilor în sânul familiei.10 

 
8 În comentariul său la Tit 1:6 din The Pastoral Epistles, George W. Knight suge-

rează că descrierea copiilor de aici „are sensul de ‚credincioși’ cu sensul de a fi 
‚supuși’ sau ‚ascultători’, așa cum este privit un slujitor sau administrator… atunci 
când duce la îndeplinire cerințele stăpânului său”. Knight recunoaște că „acest în-

țeles este contrar modelului consecvent regăsit în traducerile recente în limba en-
gleză... dar considerațiile de mai sus par convingătoare”, 290. 
9 „Contrastul nu se face între copiii credincioși și cei necredincioși, ci între copiii 

ascultători, respectuoși, și copiii nelegiuiți și necontrolați”, cf. Strauch, Biblical El-
dership, 229. Ceea ce este în joc, sugerează Strauch, este „comportamentul copiilor, 
nu starea lor veșnică”. 
10 D. A. Carson: „Atâta vreme cât copiii se află sub acoperișul tatălui lor, prezbiterul 
trebuie să își cârmuiască familia astfel încât să demonstreze că este capabil să con-
ducă biserica”, cf. Carson, For the Love of God (Wheaton, IL: Crossway, 1998), lec-

tura din 2 Noiembrie. John R. W. Stott: „Textul sugerează că Pavel avea în vedere 
perioada copilăriei. Chiar dacă tekna („copii”) poate fi folosit cu sensul de posteri-
tate în general și ocazional pentru a identifica adulți, în mod uzual se referă la copii 

(lucru care variază cu vârsta, de la o societate la alta) și, de aceea, sunt priviți ca 
aflându-se încă sub autoritatea părinților lor”, cf. Stott, Guard the Truth: The Mes-
sage of 1 Timothy and Titus (Carol Stream, IL: InterVarsity, 1996), 176. 
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Îmi place cum tratează acest aspect biserica unde 

slujește John Piper, Bethlehem Baptist Church: 

În Tit 1:5-6 se spune că copiii prezbiterilor tre-

buie să fie pista (credincioși). Tekna este terme-

nul neutru pentru „copii”, în greacă, iar pista se 

acordă cu el. Deci este vorba despre „copii cre-

dincioși”. Dar dacă absolutizăm faptul că „ei 

trebuie să fie credincioși”, atunci nu doar că ar 

trebui să demisionez, dar orice păstor ar trebui 

să demisioneze până când copiii lui vor deveni 

credincioși. (Vă ofer unul dintre argumentele 

împotriva acestei idei. Copiii devin credincioși, 

ei nu se nasc credincioși – doar dacă nu cumva 

susțineți o abordare foarte neobișnuită a bote-

zului, anume botezul pruncilor.) 

Așadar, ideea ar fi că nu pot fi păstor câtă 

vreme ei sunt necredincioși – așa încât, să zi-

cem, nimeni care ar avea copii sub vârsta de 

șase ani n-ar putea fi păstor. Sau, ca să luăm 

un alt exemplu, dacă ei mărturisesc credința, 

după care se îndepărtează de ea, trebuie să 

părăsești slujirea pastorală… Prin urmare, eu 

nu cred că esența acelor afirmații din 1 Timo-

tei și Tit este să conducă la o demisie în masă 

a păstorilor, ci este de a discerne dacă un băr-

bat are maturitatea și darul de a conduce bine 

o familie. Acesta este sensul pasajului”.11 

 
11 John Piper, „Ar trebui să își continue lucrarea un păstor al cărui copil se dovedește 
a fi necredincios?” (predică la Bethlehem Baptist Church, 15 May 2009). Accesată 
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Cu aceste lucruri în minte, rezultă câteva impli-

cații pe care orice bărbat care are copii trebuie să le ia 

în considerare atunci când își analizează chemarea. 

Concluzia scripturală simplă este că slujirea cre-

dincioasă a unui părinte se poate vedea în general prin 

roadele din viețile copiilor. Copiii pot să ofere o fereas-

tră prin care să se vadă felul cum tatăl își conduce casa 

și, de aceea, ei pot să ajute la cunoașterea de către bise-

rică a chemării lui de a o conduce (1 Tim. 3:5).  

Amintește-ți că lista de cerințe nu este oferită în 

primul rând ca un instrument de evaluare pentru a des-

coperi dacă un bărbat se descalifică, ci mai degrabă pen-

tru a ne arăta către ce lucruri să privim în viețile celor 

care aspiră la lucrarea pastorală.  

...................... 

Slujirea credincioasă a unui        
părinte se poate vedea în general 
prin roadele din viețile copiilor. 

...................... 

Dumnezeu invită la o examinare atentă a copiilor, 

întrucât părinții sunt atât de predispuși să exagereze cu 

privire la cât de bine se descurcă ei. „Probabil că nică-

ieri în altă parte a vieții”, scria Charles Bridges, „nu 

 
pe 28 Ianuarie 2011, la adresa http://www.desiringgod.org/resource-library/ask-
pastor-john/should-a-pastor-continue-in-ministry-if-one-of-his-children-proves-
to-be-an-unbeliever. 
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suntem mai predispuși la a ne înșela singuri, sau atât 

de puțin deschiși să ne lăsăm convinși, ca în domeniul 

slujirii părintești”.12 

În lumina acestor adevăruri scripturale, se contu-

rează un profil de părinte pentru bărbatul chemat la lu-

crare, și acesta va fi caracterizat prin următoarele lu-

cruri în ce privește copiii: 

• Supunere: el trebuie să își conducă copiii așa în-

cât ei să îl urmeze în general, în timp ce sunt 

păstoriți spre credința lor în Mântuitorul. În ge-

neral, ei se conformează standardelor de com-

portament și valorilor pe care el le stabilește 

(chiar dacă aceste lucruri nu trebuie văzute ca 

aplicabile doar copiilor de păstori). 

• Fără a fi acuzați de destrăbălare și neascultare: 

el trebuie să conducă familia astfel încât să își 

manifeste influența în deciziile lor morale, pu-

nând cu înțelepciune înaintea lor binecuvântă-

rile care vin din a fi crescuți într-o casă de păs-

tor. 

• El trebuie să conducă în comunitate. Acest lucru 

este implicat în prezumția Scripturii că biserica 

vede comportamentul copiilor și, corect sau nu, 

va extrage anumite concluzii din acest fapt. 

Aceste pasaje mai implică și că păstorul este 

 
12 Bridges, The Christian Ministry, 166. 
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deschis observațiilor din partea altora cu privire 

la felul cum se comportă familia lui. 

Haideți să fim deschiși: un bărbat chemat nu va 

putea să îi regenereze inima copilului lui, dar el poate 

să construiască o familie în care respectul, ascultarea și 

o orientare către Dumnezeu devin parte din cultura fa-

miliei. Ordinea din acea familie este o mărturie a abili-

tății bărbatului de a celebra și aplica Evanghelia. 

...................... 

Un bărbat chemat... poate să       
construiască o familie în care 

respectul, ascultarea și o              
orientare către Dumnezeu               

devin parte din cultura familiei. 

...................... 

Așa cum biserica nu va fi niciodată perfectă și 

poate fi chiar cauza consternării considerabile a păsto-

rului, în anumite momente, familia păstorului nu este 

imună în fața lucrării păcatului în viața și relațiile din 

interiorul ei.  

Totuși, felul cum un bărbat tratează momentele 

de încercare din familia sa – dacă apelează la ajutor, 

dacă face efort să schimbe situația prin exemplul per-

sonal, dacă se smerește, dacă este gata să se sacrifice de 

dragul altora – acestea vor spune o mulțime de lucruri 

despre abilitatea acelui bărbat de a conduce o biserică. 
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„Cerința cu privire la conducerea bună a familiei sale 

este deosebit de importantă”, spune Vern Poythress, 

„pentru că aceeași înțelepciune și îndemânare necesare 

pentru conducerea sănătoasă a familiei sunt cerute și 

în conducerea bisericii lui Dumnezeu”.13 

CONCLUZIE  

O căsnicie exemplară, o soție care susține și copii 

credincioși – toate se unesc pentru a demonstra un 

semn vital al chemării: o familie chivernisită bine (1 

Tim. 3:4). Nu trebuie ca un bărbat să fie perfect pentru 

a avea o familie bine condusă, dar el trebuie să fie în 

mod cert sârguincios. Parțial, motivul pentru care o 

casă bine condusă este un indicator atât de util, ține de 

faptul că, pentru aceasta, este nevoie de majoritatea tu-

turor celorlalte cerințe și calități pentru a produce acest 

lucru. Este dificil să ai o casă bine condusă atunci când 

îți lipsește stăpânirea de sine, când ești arogant, mâ-

nios, sau dacă ești bețiv. În aceste cazuri, familia se răz-

vrătește, de obicei cu mult timp înainte ca vaporul să 

părăsească portul în călătoria sa. 

Este întrucâtva uimitor că Dumnezeu a conceput 

slujirea creștină astfel încât este cea mai eficientă și cea 

mai înălțătoare față de El când ea izvorăște din și dă 

 
13 Vern Sheridan Poythress, „The Church as Family: Why Male Leadership in the 

Family Requires Male Leadership in the Church,” în Recovering Biblical Manhood 
and Womanhood, eds. Wayne Grudem și John Piper (Wheaton, IL: Crossway, 
2006), 235. 
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mărturie despre viețile noastre de familie. Familia de-

vine semn al chemării.  

Așadar... cum este familia ta?  
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

DAVID MARTIN LLOYD-JONES:                                            

CHEMAT SĂ PREDICE1 

 

Uneori, chemarea la predicare vine cu un preț 

care ar putea să pară mult prea mare. Așa fost situația 

lui David Martin Lloyd-Jones, care s-a luptat cu chema-

rea sa. DMLJ (așa cum este cunoscut de cei care sunt 

nevoiți să îi scrie des numele) s-a născut la Cardiff, în 

Țara Galilor, și a crescut într-o familie de oameni mun-

citori. Băiat fiind, nu l-a interesat nimic altceva decât 

sportul. Pe la vârsta de 13 ani, el a ajuns la concluzia 

inexplicabilă că vrea să se facă doctor. A excelat la 

școală și, până la 17 ani, deja începuse școala medicală 

la un prestigios spital didactic din Londra. Și-a primit 

titlul medical și a fost luat sub coordonarea Lordului 

Horder, medicul regelui și cel mai respectat doctor din 

vremea sa. La o vârstă la care mulți tineri bărbați abia 

dacă se descurcă să își acopere cheltuielile din salariul 

lor, DMLJ se afla pe o traiectorie rapidă și ascendentă 

către o carieră profesională bănoasă și respectată. 

Totuși, pe măsură ce s-a lansat în practica medi-

cală, s-a descoperit confruntat cu condiția sa umană și 

cu boala incurabilă a păcatului, care afectează fiecare 

 
1 Potretul lui Lloyd-Jones este adaptat din lucrarea lui Iain Murray, D. Martyn 
Lloyd- Jones: The First Forty Years (Edinburgh: Banner of Truth, 1982). 
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suflet. Spre surprinderea sa, a descoperit că cea mai 

precisă lupă de diagnostic trebuia să fie folosită pe pro-

pria persoană. La doi ani de la intrarea în cariera me-

dicală, DMLJ a fost adus la sănătate spirituală veșnică 

de către Marele Doctor. 

Lumea în care a pătruns, ca proaspăt creștin, nu 

era un teren fertil pentru Evanghelie. Participarea la 

serviciile bisericii era o parte obișnuită din viețile mul-

tor oameni, dar se limita la atât. Creștinismul devenise 

o religie a faptelor bune, promovând progresul social și 

potențialul omului. Ca tânăr credincios, DMLJ a căutat 

mentorare spirituală, dar nu a găsit niciun credincios 

mai matur în domeniul medical. Lordul Horder a căutat 

să îi arate și să-l învețe tot ceea ce putea să-i ofere pro-

fesia medicală, dar, în final, ceea ce l-a determinat pe 

DMLJ să își piardă apetitul pentru succesul lumesc a 

fost tocmai viața plină de goliciune a celor strălucitori 

și puternici. Acela a fost momentul în care s-a aprins în 

el dorința arzătoare de a-L predica pe Hristos celor 

pierduți. 

Tânărul doctor a început aproape imediat să își 

pună întrebarea dacă nu cumva ar trebui să părăsească 

medicina în favoarea predicării. Vreme de doi ani, o pe-

rioadă de intensă luptă spirituală, el s-a chinuit să afle 

decizia corectă. Chiar dacă cei care au fost cei mai apro-

piați de el au căutat să-l convingă că se afla în cea mai 

bună poziție spirituală și temporară, ca medic creștin, 
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el a luat o hotărâre serioasă de a răspunde chemării sale 

la slujire – dar apoi s-a prăbușit într-o îndoială pro-

fundă, care a fost rezolvată printr-o dedicare înnoită 

față de profesia medicală. 

Dilema chemării, totuși, nu avea să îl părăsească, 

până ce, în final, s-a hotărât să părăsească medicina în 

favoarea amvonului. După doar câțiva ani, DMLJ a măr-

turisit care a fost aspectul cheie al deciziei sale, așa cum 

le-a povestit celor care i-au pus la îndoială corectitudi-

nea deciziei: 

M-am simțit ca și cum le-aș fi spus, „dacă ați 

cunoaște mai mult din lucrarea pe care un 

doctor trebuie să o facă, ați înțelege. Noi ne 

petrecem majoritatea timpului făcându-i pe 

oameni sănătoși din nou, pentru ca ei să se 

întoarcă la păcatele lor!” Am văzut oameni pe 

patul suferinței, le-am vorbit despre sufletele 

lor nemuritoare, și ei au promis lucruri deo-

sebite. Apoi s-au însănătoșit și s-au întors la 

păcatele lor! Am văzut că, de fapt, eu îi ajutam 

pe acești oameni să păcătuiască, și m-am de-

cis că nu mai vreau să fac acest lucru. Vreau 

să vindec suflete. Dacă un om are un trup bol-

nav, dar sufletul lui este drept, el va fi în re-

gulă până la sfârșit. Dar un om care are un 

trup sănătos, dar un suflet ruinat, este într-o 

stare bună vreme de 60 de ani, sau cât poate 

trăi, după care va avea de înfruntat o veșnicie 
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în Iad. A, da! Trebuie uneori să renunțăm la 

acele lucruri care sunt bune, în favoarea celui 

mai bun dintre toate – bucuria mântuirii și a 

înnoirii vieții.2 

Iată lucruri spuse cu logica impecabilă a unui doc-

tor, cu povara emoției unui predicator! David Martin 

Lloyd-Jones a părăsit medicina la vârsta de 27 de ani și 

și-a petrecut următorii 30 de ani ca păstor la Westmin-

ster Chapel din Londra. El a predicat pentru ultima dată 

în anul 1980, trecând în glorie în următorul an, după 

zeci de ani de proclamare credincioasă a Evangheliei. 

Predicile și învățăturile sale pentru predicatori hrănesc 

și astăzi Biserica lui Dumnezeu. 

 

 

 

 

  

 
2 Citat de Murray, D. Martyn Lloyd-Jones, 80. 
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CAPITOLUL 6 

........ 

POȚI PREDICA? 
 

Tommy trecuse la un cu totul alt nivel. Înțepenit 

în spatele sistemului său de percuție Yamaha, de cu-

loare sângerie, format din opt piese și capabil de două 

niveluri de bași, tipul era în al nouălea cer. A stat acolo 

deasupra echipamentelor ca un judecător la Curtea Su-

premă – cu o atitudine regală, poruncitoare, ritmică. 

Eu, însă, eram total uimit. 

Tommy avea doar 12 ani, dar i se permisese să 

poarte benzi absorbante la încheieturi atunci când 

cânta, un simbol clar al aprobării din partea adulților, 

deoarece astfel de elemente vestimentare personale 

erau interzise la școala noastră elementară. Nu aceeași 

regulă i se aplica lui Tommy! Tommy putea să mânu-

iască un băț cu mâna, în timp ce cu cealaltă călărea. 

Atunci când se deplasa către tobă, era aproape violent. 

Tommy părea că atacă toba, ca și cum avea de gând să 

o bată până la inconștiență. 

Pentru mine, la doar 10 ani și tocmai ieșit în lu-

mea imaginii publice, Tommy avea ceva asemănător 
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unei epifanii. În timp ce îl priveam pe Tommy, credeam 

că eram chemat să cânt la tobe. 

După cum am descoperit foarte repede, exista o 

mare problemă cu visul meu: nu aveam simțul ritmului. 

Dar eu am negat lucrul acesta. Când profesorul de mu-

zică a fost suficient de bun cu mine pentru a fi onest, i-

am răspuns folosind toate cunoștințele mele despre Mo-

town și vorbind despre disponibilitatea mea de a mă 

strădui din greu. El a fost răbdător, dar mi-a arătat 

foarte clar că nu era suficient să am o viziune. „Trebuie 

să ai talent pentru cântatul la tobe”, voia el să spună, „iar 

tu nu ai deloc așa ceva”. Mi-am cheltuit următorii doi ani 

căutând să capăt ceva ce n-am avut niciodată. Am încer-

cat să compensez ceea ce îmi lipsea în ce privește talen-

tul exersând cântatul agresiv și dezacordat la tobe. 

Mi se părea că există o potrivire așa de bună: to-

bele și eu. Aveam viziune și motivație. Băieții din trupă 

chiar mă plăceau. Ritmul rămăsese problema mea. Rea-

lismul se înfiripă rareori în viața unui băiat de 10 ani, 

dar am ascultat de vocea lui sensibilă doar pentru o 

clipă, și am înțeles mesajul care mi se transmitea. Dacă 

nu poți să păstrezi ritmul, nici măcar toată dorința din 

lume nu te va putea transforma într-un bun toboșar. 

Dacă te întrebi unde vreau să ajung, hai să îl invi-

tăm pe prințul predicatorilor să facă legătura. „Domni-

lor”, spunea Charles Spurgeon, „dacă nu puteți predica, 
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Dumnezeu nu v-a chemat să predicați”.1 Iată cum sun-

tem trimiși înapoi la întrebarea din titlul acestui capitol. 

...................... 

Dacă nu poți să păstrezi ritmul, 
nici măcar toată dorința din 

lume nu te va putea transforma 
într-un bun toboșar. 

...................... 

Suntem pe punctul de a face o cotitură, așa că ha-

ideți să inspectăm terenul pe care l-am parcurs până 

acum. Am văzut Evanghelia subliniată în această carte. 

Am analizat împreună felul cum Evanghelia ia oameni 

consumați de nebunii, închinători la idoli, morți în pă-

catele lor, și îi transformă în copii ai lui Dumnezeu, uce-

nici și închinători ai Săi – ambasadori ai Împărăției lui 

Dumnezeu. De asemenea, am văzut cum tot ceea ce noi 

înțelegem despre natura chemării la lucrare trebuie în-

rădăcinat în această transformare dinamică ce se pe-

trece prin chemarea pe care Dumnezeu o face în Evan-

ghelie. Acest lucru este magnific. 

Convertirea noastră prin Evanghelie este mai 

mult decât un bilet spre cer. Ea este o experiență cata-

litică. Noi nu doar că am fost „înviați împreună cu Hris-

tos” (Efes. 2:5), dar am fost și mântuiți „pentru faptele 

bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, ca 

 
1 Charles H. Spurgeon, citat de Fred Smith în Learning to Lead: How to Bring Out 
the Best in People (Waco, TX: Word, 1986), 23. 
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să umblăm în ele” (Efes. 2:10). Ai înțeles? Datorită 

Evangheliei, avem o lucrare de făcut. Acest lucru este 

adevărat în mod special pentru bărbații pe care Dum-

nezeu îi cheamă să conducă biserica. Atunci când Dum-

nezeu i-a chemat pe Barnaba și pe Saul la plantarea de 

biserici, El nu i-a chemat la o vacanță spirituală. Dum-

nezeu a fost explicit – era vorba despre lucrare: „Pu-

neți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea 

la care i-am chemat” (F.A. 13:2). 

În următoarele câteva capitole, pe măsură ce vom 

continua să analizăm ce anume este cerut de la bărbatul 

chemat de Dumnezeu, vom trece de la trăsăturile de ca-

racter la abilitățile de lucrare care sunt dovedite într-

un astfel de bărbat, prin harul lui Dumnezeu. În acest 

capitol vom analiza cea mai glorioasă dintre aceste abi-

lități. Bărbatul chemat divin este împuternicit prin har, 

de către Dumnezeu, să conducă prin lucrarea uimitoare 

de predicare. 

ORICE ALTCEVA FACI, PREDICĂ! 

Dacă ar fi să scrii pe o hârtie toate cerințele nece-

sare pentru prezbiteri în Noul Testament, ai ajunge la o 

listă destul de puțin surprinzătoare, deloc lipsită de im-

portanță, și cu siguranță deloc scurtă, însă o listă puțin 

surprinzătoare. Prin asta vreau să spun că aceleași lu-

cruri care sunt așteptate să se manifeste în prezbiteri le 

sunt într-o bună măsură poruncite tuturor creștinilor, în 
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anumite locuri din Scriptură. Dar, mai mult, toate se re-

feră la caracter, cu excepția uneia singure: prezbiterul 

trebuie să fie „în stare să îi învețe pe alții” (1 Tim. 3:2). 

Aceasta este singura abilitate ne-negociabilă enumerată 

printre cerințele pentru prezbiteri. Pavel dezvoltă ceva 

mai mult această cerință, scriindu-i lui Tit „să se țină de 

Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pen-

tru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănă-

toasă, și să îi înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:9). 

Există o mulțime de lucruri pe care păstorul tre-

buie să fie capabil să le facă, dar în mod clar un lucru 

pe care el trebuie să îl poată face este să predice. 

Ambele pasaje își regăsesc sumarizarea în ultima 

epistolă a lui Pavel, scrisă înainte de moartea sa: „Te rog 

fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos 

Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea 

și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul, stăruiește 

asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, în-

deamnă cu toată blândețea și învățătura” (2 Tim. 4:1-2). 

Nu știu situația ta, dar dacă Pavel a vrut să îmi 

atragă atenția către un anunț important, nu cred că pu-

tea să spună ceva mai bine decât: „Te rog fierbinte, îna-

intea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are 

să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția 

Sa”. Cu o astfel de introducere, ați căpătat ceva monu-

mental despre ce avem de discutat aici. 
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...................... 

Biblia stabilește o legătură              
inseparabilă între predicare               

și păstorire. 

...................... 

Despre ce este vorba? Despre predicarea Cuvân-

tului! Aceasta este ceea ce, în ultimă instanță, definește 

lucrarea. Există multe nevoi care necesită atenția unui 

păstor, iar vocile acestora îi solicită timpul, dar priori-

tatea lui este predicarea. La timp și ne la timp, nu con-

tează nimic mai mult decât predicarea.  

Păstorii trebuie să predice neobosit, cu răbdare și 

curaj, achitându-se de însărcinarea lor ca niște admi-

nistratori ai înseși cuvintelor lui Dumnezeu. Congrega-

ția lor este turma, iar ei sunt păstorii. Porunca lui Hris-

tos adresată păstorilor este aceeași pe care i-a dat-o lui 

Petru: „Paște oile Mele” (Ioan 21:17). 

Biblia stabilește o legătură inseparabilă între pre-

dicare (sau învățare) și păstorire. Ca să fii prezbiter, tre-

buie să fii în stare să îi înveți pe alții, și dacă ești prezbi-

ter, atunci trebuie să dai învățătură. Chiar dacă Noul 

Testament nu vorbește nicăieri despre un dar specific de 

„predicare”, propovăduirea publică a Cuvântului lui 

Dumnezeu este o chestiune neîndoielnică,2 plasând 

 
2 Iată câteva exemple de pasaje: Matei 4:17; Marcu 1:14; Luca 4:43; F.A. 14:21-22; 1 
Cor. 1:17-25; 1 Tim. 4:13-14; și 2 Tim. 4:1-4. 
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această îndatorire nobilă de a „propovădui Cuvântul” în 

centrul lucrării pastorale. Acesta este motivul pentru 

care Pavel subliniază predicarea atât de convingător 

când îi scrie lui Timotei, în ultima sa epistolă. 

„Predicarea Cuvântului cu credincioșie”, scria 

John MacArthur, „este cel mai important element al lu-

crării pastorale”. El explică mai departe: 

Mijlocul lăsat de Dumnezeu pentru mântui-

rea, sfințirea și întărirea Bisericii Sale este 

predicarea. Propovăduirea Evangheliei este 

ceea ce conduce la credința mântuitoare în cei 

pe care Dumnezeu i-a ales (Rom. 10:14). Prin 

predicarea Cuvântului vine cunoașterea ade-

vărului care conduce la evlavie (Ioan 17:17; 

Rom. 16:25; Efes. 5:26). De asemenea, predi-

carea îi încurajează pe cei credincioși să tră-

iască în nădejdea vieții veșnice, făcându-i ca-

pabili să îndure suferința (F.A. 14:21-22).3 

Conducerea poporului lui Dumnezeu se face pri-

mordial prin lucrarea publică de predicare. Este foarte 

simplu. Mulți bărbați iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, pot 

să poarte discuții eficiente, pot să articuleze clar doctrine 

sau sunt comunicatori deosebiți. Acești bărbați au un rol 

important de jucat în Biserica lui Dumnezeu, dar harul 

 
3 John MacArthur Jr., „Preaching” în Rediscovering Pastoral Ministry: Shaping Pas-
toral Ministry with Biblical Mandates, ed. John MacArthur Jr. (Dallas, TX: Word, 
1995), 250. 
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lui Dumnezeu pentru păstorire este exprimat prin pute-

rea predicării care aduce adevărul, convinge inimile și 

stârnește credința către Dumnezeu, în virtutea promisi-

unilor Evangheliei. „Orice ai putea cunoaște”, spunea 

Charles Spurgeon, „nu poți fi cu adevărat un predicator 

eficient dacă nu ești în stare să îi înveți pe alții”.4 

Dacă ești chemat să fii păstor sau să plantezi o bi-

serică, ești chemat să predici. Dacă ai fost forțat la 

aceasta sau nu i-ai dat prea multă importanță, a te 

gândi serios la predicare poate să îți spună dacă ai auzit 

chemarea cu adevărat. 

PREDICAREA ÎNSEAMNĂ PROTECȚIE  

Te-ai gândit vreodată la motivul pentru care abi-

litatea de a propovădui cu eficiență Cuvântul lui Dum-

nezeu este atât de importantă pentru păstori? Privește 

la această problemă în felul următor. Dacă te-aș fi în-

trebat, „Care a fost principala problemă a bisericilor 

din Noul Testament?”, cum ai răspunde? A fost vorba 

de vreo moralitate laxă? Vreo lipsă de interes pentru 

lucrurile spirituale? Prea puțin zel evanghelistic? 

Cumva vreun impact anemic asupra societății din jurul 

lor? Răspunsul ar putea să ne surprindă. Este ceva des-

pre care nu vorbim foarte des astăzi, anume învățătorii 

falși și doctrinele false. 

 
4 Charles H. Spurgeon, Lectures to My Students (London: Passmore and Alabaster, 
1877), 28. 
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Crezi acest lucru? În orice epistolă a Noului Testa-

ment, autorul trece în revistă, într-un fel sau altul, pro-

bleme doctrinare. Nu vorbim aici despre chestiuni se-

cundare de teologie, ci despre probleme doctrinare care 

distorsionează sau subminează Evanghelia glorioasă. De 

ce? Pentru că înțelegerea corectă a Evangheliei și prote-

jarea ei sunt cheia pentru o viață neprihănită. 

Păstorii îi protejează pe oameni prin propovădui-

rea și ocrotirea Evangheliei. Ei se asigură în felul acesta 

că Evanghelia nu este niciodată prezumată. Așa cum 

arată D. A. Carson, importanța acestui lucru este capi-

tală: 

O generație de menoniți s-a bucurat de Evan-

ghelie și a crezut că implicația Evangheliei stă 

în anumite angajamente sociale și politice. 

Următoarea generație a presupus că stă pe 

fundamentul Evangheliei și a subliniat ace-

leași angajamente sociale și politice. Genera-

ția de față se identifică cu angajamentele so-

ciale și politice, dar Evanghelia este doar ra-

reori mărturisită, ba chiar a ajuns să fie res-

pinsă. Ea nu mai stă în centrul sistemului de 

credințe a unora care se numesc menoniți.5 

Abandonarea Evangheliei era o problemă în bise-

rica primului secol, și a rămas o problemă de-a lungul 

 
5 Lider menonit citat de D. A. Carson, în lucrarea lui Melvin Tinker, Reversal or 
Betrayal? (Lewes, UK: Berith, 1999), 271. 
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istoriei Bisericii. Ca urmare a acestei amenințări conti-

nue, prezbiterul are datoria „să se țină de Cuvântul ade-

vărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie 

în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, și să îi 

înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:9). Pavel a subliniat 

această cerință prin îndemnurile personale adresate lui 

Tit: „Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învă-

țătura sănătoasă” (Tit 2:1). Învățătura sănătoasă face 

deosebirea între adevăr și eroare. Ea îl înrădăcinează 

pe predicator în adevăr, și înrădăcinează adevărul în 

predicator. 

...................... 

Abandonarea Evangheliei...             
a rămas o problemă de-a                    
lungul istoriei Bisericii. 

...................... 

Predicarea doctrinei sănătoase înseamnă să păs-

trezi Evanghelia clară și în centrul a tot ceea ce spui și 

faci. Bărbatul chemat de Dumnezeu poate să conștien-

tizeze într-o măsură tot mai mare felul cum Evanghelia 

îi afectează viața.  

El conectează în felul acesta împotrivirea, sufe-

rința, căsătoria, banii, copiii, moartea – lucrurile vieții 

- pe toate le conectează la Evanghelie. Atunci când face 

aceasta, Evanghelia este zidită în biserică, iar biserica 

este zidită în Evanghelie. 
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Trist este, totuși, să vedem cum concepția noastră 

culturală cu privire la predicare este preponderent mo-

delată de ceea ce vedem la televizor. Fără îndoială că 

bărbații pe care i-am văzut la televizor, unii dintre ei, 

sunt vorbitori înzestrați. Unii pot să predice – iar prin 

asta vreau să spun că este greu să-mi dezlipesc ochii de 

la ei. Dar dacă privești mai atent la felul în care cuvin-

tele lor sunt atent alese, pronunțate, la cadența și volu-

mul lor, nu-ți ia prea mult timp să conștientizezi că o 

prezență magnetică la televizor nu are efect mai de-

parte de atât. Un predicator are nevoie mai mult decât 

să-și prezinte mesajul. El are nevoie de conținut. Are 

nevoie de Evanghelie. 

Fraților, nu vă gândiți că simpla abilitate de a pre-

zenta învățătura sănătoasă, de a o argumenta de la am-

von și de a o exemplifica în viața reală ar fi totul. Evan-

ghelia nu este doar conținut. Ea este un conținut care-L 

descoperă pe Isus Hristos. Dacă putem predica adevăru-

rile într-o modalitate în care îi lasă pe oameni indiferenți 

față de Mântuitorul, care nu umple Evanghelia de înțeles 

și semnificație, atunci nu predicăm Evanghelia. Nu pro-

clamăm adevărul în plinătatea lui. Noi ducem mai de-

parte „mărețul lucru”, spunea Calvin, pentru care liderii 

sunt „puși deoparte în slujba Bisericii, astfel ca ei să re-

prezinte Persoana Fiului lui Dumnezeu”.6 

 
6 John Calvin, comentariu la Ioan 3:29, citat de Charles Bridges, The Christian Mi-
nistry (London: Seeley and Burnside, 1830), 15. 
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CUM SUNT FĂCUȚI PREDICATORII 

Ai avut vreodată un GPS cu un semnal slab? Al 

meu este de acest fel. Sau mă urăște. Sau este posedat. 

Am fost chemat de curând să vorbesc la o întâlnire de 

seară. Mi-am înregistrat cu atenție adresa exactă în 

GPS și am urmat vocea calmă care mă ghida prin mul-

țimea de străzi din acest oraș necunoscut. Ultima co-

mandă m-a condus la un teren viran într-o parte gre-

șită a orașului, unde nu aveam decât să mă holbez la o 

mașină abandonată, care fusese incendiată. Atunci 

când l-am sunat pe un frate care se afla la locul de în-

tâlnire, m-a informat că mă aflam la 25 de minute de 

el. Era ca și cum aș fi auzit acel GPS răzând de mine. 

Așa că i-am tras una. De ce nu? Sunt puține lucruri mai 

lipsite de utilitate ca un GPS care greșește destinația. 

Din fericire, așa cum o să descoperim, chemarea de 

a planta o biserică sau de a o păstori ne oferă un traseu 

mult mai clar. Chemarea de a fi păstor este o chemare de 

a predica. Dacă ești chemat, pregătește-te ca Dumnezeu 

să te transforme într-un predicator. Acest proces poate fi 

antrenant, dar nu va fi lipsit de efort. În 1910, episcopul 

William A. Quail a fost întrebat dacă predicarea este „arta 

de a produce o predică și de a o rosti”. Răspunsul lui a fost 

următorul: „Nu, nu asta este predicarea. Predicarea este 

arta de a crea un predicator și de a-l pune la lucru”.7 

 
7 Citat în Darrell W. Johnson, The Glory of Preaching: Participating in God’s Tran-
sformation of the World (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2009), 172. 
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Dacă Dumnezeu creează acest lucru în tine, pre-

gătește-te de călătorie. Anumite dorințe se vor stârni în 

inima ta, iar circumstanțele vor apărea într-un fel în 

care nu ți-ai planificat niciodată. Iată câteva lucruri pe 

care Dumnezeu le va face în tine și le va cere de la tine, 

dacă El vrea să te facă predicator. 

Studiază sârguincios 

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu 

ca un om încercat, ca un lucrător care n-are 

de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cu-

vântul adevărului” (2 Tim. 2:15). 

Pavel îi spune lui Timotei să își dea toată silința 

în mânuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a mânui 

Cuvântul cum se cuvine, trebuie să-l studiem bine. Che-

marea pune studiul Scripturii în capul listei lucrurilor 

pe care păstorul trebuie să le facă. 

Cred că un motiv pentru care Pavel face din 

aceasta o prioritate ține de faptul că studiul nu este ni-

ciodată o chestiune inerent atrăgătoare. Nu-ți trimite 

un SMS ca să-ți facă o invitație la o cafea. Studiul nu-ți 

umple căsuța de e-mail cu oferte cărora să nu le poți 

rezista, și nu îți bate la ușă zilnic. Dacă nu cauți tu stu-

diul, el nu te va căuta. Iar singura cale de a studia con-

secvent este să înveți să iubești studiul – să îți dorești 

studiul atunci când orice altceva în lucrare îți captează 

atenția. 
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Pentru a cultiva o dorință durabilă de a studia, 

trebuie să ne construim o bibliotecă. Gândește-te la o 

bibliotecă teologică ca și cum ar fi o „universitate de 

învățători”, dedicați să te ajute să îți dai toate silințele 

pentru mânuirea Cuvântului adevărului. Alege-ți cu 

atenție cărțile din bibliotecă, înclinând cel mai mult în 

favoarea celor care au rezistat testului timpului. Con-

sultă-le regulat și nu doar colecta cărți, ci citește-le. 

Orice păstor care crede că are tot ce îi trebuie pentru a 

mânui Biblia se va descoperi cândva inevitabil în acea 

categorie de oameni „rușinați”, despre care Pavel îl 

avertizează pe Timotei. Iată de ce le-am spus întot-

deauna păstorilor aspiranți că trebuie să citească pen-

tru a putea conduce. 

Lectura hrănește. Ea ne deschide sufletele față de 

o lungă linie de sfătuitori. Ești nemulțumit? Stai alături 

de Thomas Watson și lasă-l să îți diagnosticheze starea. 

Te simți gol? Citește-l pe Edwards și vei fi împlinit. Te 

simți nedreptățit? Citește biografia lui Spurgeon și ca-

pătă perspectivă. Ești într-o dilemă? Lasă-l pe B. B. War-

field să deslușească lucrurile complicate cu o claritate te-

ologică și biblică pătrunzătoare. Și nu trebuie să îi citești 

doar pe autorii care au trecut în veșnicie. Gândește-te la 

faptul că există autori în viață care vor fi citiți încă un 

secol după noi. Dar, pentru asta, noi nu trebuie să aștep-

tăm 100 de ani. Dacă îi citim acum, ne vom hrăni astfel 

ca, la rândul nostru, să îi putem hrăni pe alții. 
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Unul dintre ultimele sfaturi ale lui Pavel către Ti-

motei a fost acesta: „Când vei veni, adu-mi... cărțile, 

mai ales pe cele de piele” (2 Tim. 4:13). Atunci când lu-

crurile care comportă studiul se regăsesc în cuvintele 

finale ale acelui bărbat, vei ști că studiul a devenit im-

portant pentru el. Dacă ai auzit chemarea la lucrare, 

acest lucru va fi important și pentru tine. 

Fii gata să suferi 

Luther spunea că un teolog este caracterizat de 

trei lucruri: oratio (rugăciunea), meditatio (meditarea) 

și tentatio (suferința).8 Cred că același lucru poate fi 

spus despre predicator. Descrierea pe care Pavel o face 

lucrării n-ar putea vreodată să fie reflectată într-un afiș 

sau reclamă a vreunui seminar teologic: „Suntem încol-

țiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea 

cumpănă, dar nu deznădăjduiți; prigoniți, dar nu pără-

siți; trântiți jos, dar nu omorâți” (2 Cor. 4:8-9). Cu 

toate acestea, eu cred că cea mai izbitoare este conclu-

zia pe care el o trage: „Astfel că, în noi lucrează moar-

tea, iar în voi viața” (2 Cor. 4:12). Este destul de uimi-

tor, dar Pavel pare să concluzioneze că există anumite 

beneficii transmise corintenilor ca urmare a suferințe-

lor lui. Suferința l-a poziționat spiritual în locul în care 

 
8 Oratio, meditatio, tentatio faciunt theologum – aceasta era o temă frecventă pen-

tru Luther. De exemplu, în prefața la ediția Wittenberg a scrierilor lui Luther 
(1539), el arată că în Psalmul 119 descoperim „trei reguli, prezentate amplu de-a 
lungul întregului Psalm. Acestea sunt Oratio, Meditatio, Tentatio”. 
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a putut fi un lider mai bun, o voce mai mângâietoare. 

„Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâ-

ierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, 

suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin 

faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi” (2 Cor. 

1:6). El vorbește aici despre o mulțime de mângâieri. 

Mai important, el vorbește despre un principiu de con-

ducere care vine odată cu chemarea. Este ca și cum am 

aplica Romani 8:28 la păstori: Dumnezeu face ca sufe-

rința păstorilor să lucreze spre binele poporului Său. 

John Piper este cu mult mai clar în acest aspect 

decât aș putea să fiu eu vreodată, așa că iată cum ex-

primă el această idee: 

Dumnezeu nu irosește niciodată darul suferin-

ței (Filip. 1:29). El este dat lucrătorilor Săi așa 

cum El știe mai bine, iar scopul Lui este conso-

larea și mântuirea poporului Său. Niciun fel de 

suferință pastorală nu este lipsită de sens. Ni-

ciun pic de durere pastorală nu este lipsită de 

scop. Nicio împotrivire nu este absurdă și fără 

sens. Orice durere de cap își are ținta ei divină 

în mângâierea sfinților, chiar și atunci când 

noi ne simțim cei mai inutili.9 

Iată concluzia: mângâierea vine prin predicarea 

făcută de un bărbat în suferință. Așadar, Dumnezeu va 

 
9 John Piper, “Brothers, Our Affliction Is for Their Comfort,” in The Standard, De-
cember 1982, 28–29. 
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rândui încercări care să te ajute să păstorești și să pre-

dici. Știu, cu greu vei atinge o culme a celebrității în lu-

crare. Peste toate acestea, unde scrie în fișa postului unui 

inginer, „Obiectivul slujbei: a suferi cu scopul îmbunătă-

țirii îndemânării inginerești”? Dar tocmai aceasta este 

slujirea rânduită de Dumnezeu pentru păstori. 

Mai vrei să te implici în lucrare? 

Fii vigilent 

„Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra în-

vățăturii pe care o dai altora: stăruiește în aceste lu-

cruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți 

și pe cei ce te ascultă” (1 Tim. 4:16). Veghează la viața 

ta. Fii atent la învățătura ta. Persistă în aceste lucruri, 

astfel încât tu și cei care îți sunt dați spre păstorire să 

fiți mântuiți. 

Extraordinar. Acest lucru ridică cu siguranță șta-

cheta. Există oarecum o legătură între perseverența bi-

sericii și auto-examinarea mea persistentă. În fapt, 

auto-examinarea mea trebuie să se facă nu doar cu pri-

vire la viața mea, ci și cu privire la învățătura pe care o 

dau. Dă-mi voie să o spun iar – extraordinar! 

Chemarea la slujire este o chemare la veghere. 

Noi ne evaluăm propriile persoane, evaluăm propria în-

vățătură, îi invităm pe alții să ne evalueze și ne bucu-

răm de cercetarea pe care biserica ne-o face. Dacă, așa 

cum spunea Socrate, „Viața lipsită de cercetare de sine 
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nu merită trăită”, atunci lucrarea trebuie să fie acea vi-

ață superioară. 

...................... 

Dacă te lupți în interiorul tău          
cu gândurile despre chemare, în-
cepe  punându-ți anumite între-
bări care să îți cerceteze inima. 

...................... 

Iată sugestia mea. Dacă te lupți în interiorul tău 

cu gândurile despre chemare, începe punându-ți anu-

mite întrebări care să îți cerceteze inima. Invită-i pe al-

ții în viața ta și cere-le să vegheze asupra ta. Cere-i păs-

torului tău oportunități de a predica, după care solicită-

i evaluarea. Găsește o cale prin care alții să te ajute să 

veghezi asupra învățăturii tale. 

De exemplu, când am slujit în bisericile Sovereign 

Grace, aveam un instrument denumit e-5, care ne ajuta 

să măsurăm abilitățile unui bărbat care dorește să plan-

teze o biserică. Litera „e” are sensul de esențial, așa că 

acest instrument se referea la cinci cerințe esențiale. 

Care credeți că este prima și cea mai importantă dintre 

ele? Ați ghicit – predicarea! Dar instrumentul acesta de-

vine foarte specific în anumite aspecte ale predicării, 

lucru care ne ajută să o măsurăm prin intermediul ex-

perienței celui care o ascultă. Aruncă o privire la com-

ponentele ei, enumerate mai jos. 
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• Elementul Evanghelie: Predicarea acelui bărbat 

îi îndreaptă pe oameni către Evanghelie? 

• Elementul Biblie: Are el o înclinație pentru doc-

trină? Explică competent Scriptura? 

• Elementul nerăbdare: Sunt oamenii încântați 

atunci când aud că el este planificat să predice? 

• Elementul oameni: Comunică el într-o modali-

tate care îi ajută pe oameni? Spun oamenii că el 

înțelege și aplică Scriptura la problemele cu care 

ei se confruntă? 

• Elementul coeziune: Sunt mesajele sale clare și 

ușor de urmărit? 

• Elementul oaspeți: Sunt vizitatorii înclinați să se 

întoarcă și să îl audă din nou predicând? Pre-

zintă predicile sale Evanghelia într-un fel clar 

pentru cei necredincioși? 

Există, desigur, și alte elemente, dar vi le-am ofe-

rit pe cele esențiale. 

Dacă nu ai multe oportunități să predici, poți ex-

plora felul cum acest tip de instrument se poate aplica 

atunci când conduci un studiu biblic sau o întâlnire de 

rugăciune. Ești acela care conduce închinarea? Cum 

predici când faci comentarii între cântări? Poți să te 

gândești la aceste lucruri și dacă ceea ce faci este o lu-

crare personală sau de consiliere. 
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POPORUL LUI DUMNEZEU ARE                                        

NEVOIE DE PREDICATORI 

Astăzi se poate vedea în terenul de lucrare nevoia 

disperată de bărbați care pot să își organizeze gândurile 

și să comunice învățătura în modalități care să reflecte 

gloria lui Dumnezeu și să stârnească simțăminte cores-

punzătoare. Dumnezeu cheamă bărbați care pot să 

transmită cuvintele Lui – bărbați care folosesc cu înde-

mânare limba, la fel cum un doctor alege, cu înțelep-

ciune, cel mai bun tratament, după ce a studiat boala 

pacienților lui. În predicare, învățare sau consiliere, 

acești bărbați vor fi capabili să prezinte Cuvântul lui 

Dumnezeu simplu, clar, pe înțelesul tuturor, convingă-

tor și practic. Ei sunt, dincolo de orice, ambasadorii lui 

Dumnezeu, iar ambasadorii sunt obligați să transmită 

eficient mesajul Celui care i-a trimis. 

Predicatorul Cuvântului lui Dumnezeu îi va 

atrage pe oameni și le va arăta pe Dumnezeu. „A fi ca-

pabil să adune o congregație”, spunea Charles Chaney, 

„este pecetea chemării unui bărbat”.10 Iar ceea ce face 

ca o congregație să se adune în jurul unui astfel de lider 

chemat este predicarea eficientă. Acest fenomen – 

strângerea și întoarcerea oamenilor către a auzi pre-

zentarea Cuvântului de către noi – constituie o validare 

biblică și o testare în timp a chemării noastre. Din acest 

 
10 Charles L. Chaney, Church Planting at the End of the Twentieth Century (Carol 
Stream, IL: Tyndale, 1993), 227. 
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motiv, prin harul lui Dumnezeu, biserica îți va pune ur-

mătoarea întrebare directă, ție și oricărui bărbat care 

poate fi chemat de Dumnezeu la lucrare: Ești în stare 

să predici? 

RESURSE SUPLIMENTARE DE STUDIU  

Christ-Centered Preaching, Bryan Chapell 

The Supremacy of God in Preaching, John Piper 

Between Two Worlds, John R. W. Stott 

Preaching and Preachers, David Martyn Lloyd-Jones 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

JAMES MONTGOMERY BOICE:                                          

UN PĂSTOR LA ORAȘ1 

 

James Montgomery Boice a fost un păstor chemat 

să slujească la oraș. Născut în Pittsburgh în 1938, Boice 

avea 30 de ani când a intrat în prima sa slujbă pastorală 

la Tenth Presbyterian Church din Philadelphia. Deși era 

un teolog prin educație, el a dorit să-și investească viața 

în lucrarea pastorală. El nu și-a considerat chemarea la 

biserica prezbiteriană ca o punte de lansare pentru o 

altă lucrare, ci ca un angajament față de oamenii pe 

care era chemat să îi slujească. 

Păstorirea în mediul urban cerea un bărbat dor-

nic să construiască o biserică pentru viitor, fără a uita 

de trecutul ei. El a înțeles poziția sa într-o tradiție deo-

sebită de predicare și conducere la Tenth Presbyterian. 

Totuși, el a ajuns la biserica aceasta într-o vreme când 

Philadelphia se afla în declin economic și social. Mem-

brii vechi ai bisericii părăseau orașul în favoarea bise-

ricilor mai sigure din suburbii. Sub păstorirea lui Boice, 

biserica și-a construit un zid spiritual de apărare. Ea a 

creat lucrări pentru a ajunge cu Evanghelia la populația 

 
1 Portretul lui Boice a fost realizat folosind informații de pe website-ul Tenth Pres-
byterian Church www.tenth.org, ACE www.alliancenet.org, și monergism.com, 
www.monergism.com/thethreshold/articles/bio/jamesmboice.html. 
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urbană diversă. Biserica a devenit astfel locul unde cei 

săraci căpătau îndurare, studenții găseau părtășie, oa-

menii de afaceri viziune, cei abuzați refugiu, iar cei 

pierduți auzeau Evanghelia. Sub conducerea lui, s-au 

adăugat alte oi la turmă, iar acestea au fost îngrijite. 

Boice spunea cândva: „Vreme de 150 de ani, această bi-

serică a predicat Cuvântul lui Dumnezeu… Această lu-

crare nu este încheiată. Ea trebuie să continue să fie fă-

cută generație după generație”.2 

Păstorirea în mediul urban cerea, de asemenea, un 

bărbat dedicat adevărului și apărării lui. Boice nu doar 

că a protejat zidul de apărare al bisericii, dar el a tran-

sformat în același timp biserica într-o fortăreață a învă-

țăturii sănătoase și a fidelității biblice. Atunci când de-

nominația bisericii s-a îndepărtat de credința creștină is-

torică, el și-a condus biserica spre o afiliere nouă, pro-

ductivă. El a devenit o portavoce cunoscută în toată lu-

mea pentru proclamarea clară și profundă a adevărului 

în lumea postmodernă, scriind comentarii centrate pe 

Evanghelie și lucrări de teologie pastorală, și devenind 

unul dintre fondatorii Alliance for Confessing Evangeli-

cals. Boice știa că lucrarea pastorală însemna mai mult 

decât a crede adevărul. Ea însemna apărarea adevărului 

pe care îl crezi. Sau, așa cum scria el, „problema nu este 

 
2 „A Long History”, This People, This Place, Tenth Presbyterian Church, accesată pe 
13 Decembrie 2011, www.tenth.org/index.php?id=334&no_cache=1&tx_bddbflvvi-
deogallery_pi[video]=1. 
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doar ce poziție adoptăm noi, ci de ce avem această pozi-

ție”.  

În final, lucrarea pastorală în mediul urban cerea 

un bărbat care să trăiască învățătura sa înaintea oame-

nilor pe care îi slujea. În primăvara anului 2000, Boice 

a aflat că era diagnosticat cu cancer și că nu mai avea 

decât câteva săptămâni până la moarte. Iubindu-și con-

gregația până la sfârșit, el s-a ridicat într-o duminică și 

a împărtășit ceea ce Dumnezeu îi arătase în fața morții:  

Dacă ar fi să meditez la ceea ce se petrece 

acum, din punct de vedere teologic, aș subli-

nia două lucruri. Unul este suveranitatea lui 

Dumnezeu. Aceasta nu este ficțiune. Am vor-

bit aici mereu despre suveranitatea lui Dum-

nezeu. El este în controlul lucrurilor. Când as-

tfel de evenimente se petrec în viețile noastre, 

ele nu sunt accidentale. Nu este ca și cum 

Dumnezeu a uitat cumva ce se petrece pe pă-

mânt, sau că I-ar fi scăpat ceva din mâini… 

Dumnezeu face toate lucrurile în acord cu 

voia Sa. Întotdeauna am spus acest lucru. 

Dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult este 

un lucru care se adaugă suveranității lui 

Dumnezeu. Este posibil, nu-i așa, să Îl consi-

derăm ca suveran, și totuși indiferent? Dum-

nezeu se află în controlul lucrurilor, dar Lui 

nu-I pasă. Dar nu acesta este adevărul. Dum-

nezeu este nu doar în control, El este și bun. 
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Orice face El, este bine. Iar ceea ne spune Ro-

mani 12, versetele 1 și 2, este că noi avem opor-

tunitatea, prin înnoirea minților noastre, adică 

a felului în care gândim despre aceste lucruri, 

să deosebim care este voia lui Dumnezeu. Dar 

apoi ni se spune că avem de-a face cu „voia Lui, 

cea bună, plăcută și desăvârșită”. Este această 

voie bună, plăcută și desăvârșită pentru Dum-

nezeu? Da, evident, dar sensul este că ea este 

bună, plăcută și desăvârșită și pentru noi. Dacă 

Dumnezeu face ceva în viața ta, ai schimba 

acest lucru? Dacă l-ai schimba, l-ai face rău. N-

ar mai fi un lucru bun. 

Așadar, aceasta este modalitatea în care vrem 

să acceptăm ceea ce se petrece cu noi, voia lui 

Dumnezeu, și să mergem mai departe – și 

cine știe ce va face Dumnezeu pe viitor?3 

Pentru a fi păstor, trebuie să te dedici oilor. Învă-

țătura ta va fi învățătura lor atunci când o vei trăi îna-

intea lor. Și, odată cu aceasta, cine știe ce va face Dum-

nezeu? 

  

 
3 „Dr. Boice’s Testimony”, Tenth Presbyterian Church, accesată pe 13 Decembrie 
2011, www.tenth.org/index.php?id=364. 
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........ 

POȚI SĂ PĂSTOREȘTI? 
 

Pescarul era acum păstor. Din punct vedere social 

și economic, turma lui Petru devenise mult mai mare, 

dar acest lucru chiar nu conta. Chemarea era clară, per-

sonală, de negreșit, făcută de Mântuitorul însuși. Petru 

nu avea să uite niciodată… nu putea să uite vreodată. 

Evenimentele din acea singură săptămână fuse-

seră cu totul cataclismice. Unele dintre evenimente fu-

seseră atât de zdrobitoare, încât doar Dumnezeu putea 

să îl țină în picioare. Isus, Acela despre care Petru măr-

turisise, „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” 

(Matei 16:16), fusese crucificat chiar înaintea ochilor 

lor. El murise dezbrăcat și țintuit pe o cruce – torturat, 

însângerat, abandonat, singur, fără prieteni. 

Petru era devastat. Trăise un adevărat coșmar. 

Dumnezeu venise, Dumnezeu iubise, Dumnezeu murise. 

Ce urmează acum? Nu mai putea merge nici înainte, dar 

nici înapoi. Petru era blocat într-o stare ciudată, între ru-

șine și disperare. Acele câteva zile fuseseră pentru el ca și 

cum ar fi trăit într-o barcă lovită de furtună din toate păr-

țile, luptând să stea la suprafață, împotriva loviturilor 
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vinovăției. Nopțile – ei bine, nici nu putea vorbi despre 

ele. Erau prea întunecate ca să poată fi descrise în cu-

vinte. 

Petru, stânca, acela care își anunțase curajos loia-

litatea și fidelitatea, „Doamne, cu Tine sunt gata să 

merg chiar și în temniță și la moarte” (Luca 22:33), eșu-

ase lamentabil. Indiferent cum ar fi încercat el să se jus-

tifice, adevărul era inevitabil. Mințise ca să-și salveze 

pielea, și aceasta de trei ori. 

Mai apoi s-a petrecut ceea ce era de necrezut: ves-

tea învierii. Isus cel crucificat se ridicase dintre morți, 

venise la ei, binecuvântându-i cu pace, dar nu îi vorbise 

încă lui Petru.  

Ce ar fi putut să îi spună Mântuitorul celui mai 

nebun dintre ucenicii Lui? 

Răspunsul a venit într-o dimineață. Petru L-a gă-

sit pe Isus pregătind micul dejun. Creatorul tuturor lu-

crurilor frigea pește. Toți au mâncat fără să vorbească. 

După toate cele petrecute, poate că nu exista speranță 

pentru un laș ca Petru.  

Apoi Isus a rupt tăcerea, spunând: „Simone, fiul 

lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?… Paște 

mielușeii Mei!” Apoi din nou, „Paște oițele Mele”. Și ia-

răși, „Paște oile Mele” (Ioan 21:15-17). Negreșit, Petru 

fusese iertat. Petru fusese chemat. Pescarul avea să de-

vină păstor. 
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TU ȘI FRATELE 

Cineva s-ar putea întreba dacă Petru ar fi pierdut 

din memorie această conversație după 30 de ani. În 

condițiile în care norii persecuției se adunau, stârniți 

de nebunia lui Nero, creștinii dispersați din Asia Mică 

aveau nevoie de speranță. Ei urmau să aibă parte de 

suferință. Aveau nevoie de păstori. Mânat de Duhul 

Sfânt, Petru le-a scris: 

Îi sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care 

sunt un prezbiter ca și ei, un martor al pati-

milor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi 

descoperită: Păstoriți turma lui Dumnezeu 

care este sub paza voastră, nu de silă, ci de 

bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru 

un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu 

ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la 

împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și 

când Se va arăta Păstorul cel mare, veți că-

păta cununa care nu se poate vesteji, a slavei” 

(1 Petru 5:1-4). 

Dacă avem ceva de învățat din acest pasaj, este 

următorul lucru: chemarea nu are de-a face în primul 

rând cu ceea ce noi trebuie să facem, ci cu ceea ce Dum-

nezeu a făcut în Hristos și cu ceea ce El le oferă acelora 

chemați să conducă Biserica Sa. 

Cu acestea în minte, avem nevoie de o verificare cu 

privire la lucrurile pe care suntem chemați să le facem. 
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Așa că pregătește-te pentru o întrebare care va descoperi 

în mare măsură dacă ai înțeles sensul întregii călătorii 

despre care vorbim aici: Poți să păstorești? Hai să ne în-

toarcem la Petru, ca să explorăm ce presupune acest lucru 

cu adevărat. 

CUM POT ȘTI DACĂ POT PĂSTORI? 

Pentru unii oameni, cuvântul „păstor” le readuce 

în minte imaginea unor picturi de la grădinițele biseri-

cii. Păstorul ține în brațe un miel, în timp ce soarele 

apune în spatele lui, în splendoarea sa. Sau stă sprijinit 

în toiagul său de păstor, privind de la distanță o pășune 

colorată cu carioci verzi. El este portretizat cu ochi al-

baștri și păr lung, cu privire serioasă și îmbrăcat într-o 

robă imaculată.  

Dar când Petru folosește termenul „păstor”, citito-

rii din acea vreme își puteau imagina un lucrător adevă-

rat la stână. Un astfel de om este la datorie 24 de ore din 

24 și 7 zile din 7, păzind pășunea, aducând înapoi oile 

rătăcite, dând primul ajutor, punând la loc oasele rupte 

și asigurându-se că oile sunt în siguranță și bine hrănite. 

Un astfel de bărbat lucrează din greu, se murdărește, și 

chiar știe cum să lovească folosindu-și toiagul. 

Când Petru le spune prezbiterilor să „păsto-

rească turma lui Dumnezeu”, el are în minte toate 

aceste lucruri. Un păstor al copiilor lui Dumnezeu este 

responsabil să îngrijească de ei. El este responsabil să 
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îi hrănească folosind Cuvântul lui Dumnezeu în predi-

carea sa, în consiliere și chiar în conversațiile de zi cu 

zi. El este responsabil să protejeze oile de învățătorii 

mincinoși, de otrava doctrinelor false și de influența 

lumii. Există un motiv bine întemeiat pentru care ex-

presia „păstor” este metafora cea mai proeminentă fo-

losită în Scriptură pentru descrierea rolului acestuia. 

„Responsabilitatea fundamentală a liderilor bisericii”, 

spunea Tim Witmer, „este să păstorească turma lui 

Dumnezeu”.1 Succesul tău în lucrare este întotdeauna 

legat de bunăstarea spirituală a congregației. Dar, 

pentru a face bine acest lucru, este nevoie să începi 

prin a cunoaște ce presupune aceasta. 

În următoarele câteva pagini ne vom uita la felul 

cum Petru descrie „păstorirea turmei lui Dumnezeu”. 

Pentru câtva timp, ne vom opri la capitolul 5 din prima 

epistolă a lui Petru, dar cred că vei putea observa că tot 

ceea ce vorbim aici este înrădăcinat în textul biblic. 

Te vei îngriji? 

„Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza 

voastră” (1 Petru 5:2). Această poruncă adresată prezbi-

terilor constituie un imperativ ciudat – te face să simți 

că Dumnezeu ia cu totul în serios acest lucru. „Păstoriți 

turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră” (1 Petru 

 
1 Timothy Z. Witmer, The Shepherd Leader: Achieving Effective Shepherding in Your 
Church (Phillipsburg, NJ: P&R, 2010), 2. 
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5:2). Niciun bărbat chemat nu poate să treacă repede 

peste acest verset. El vorbește aici despre un lucru im-

portant, despre ceva urgent. Așadar, dacă crezi că ești 

chemat, deschide-ți urechile și ascultă. 

Ce înseamnă să îngrijești de turma lui Dumne-

zeu? Înseamnă supraveghere din toată inima și cu tot 

zelul. În capitolele anterioare am discutat despre a fi 

exemple pentru turmă, așa că haideți să trecem la alte 

porțiuni ale acestui text. Expresia „slujind ca veghetori” 

(lit. ESV) este, de fapt, un singur cuvânt în limba greacă 

- episkopeo. El are sensul literal de „a veghea asupra 

cuiva”, și include ideea de îngrijire sau supraveghere 

sârguincioasă. În cartea sa, intitulată Shepherds After 

My Own Heart, Timothy Laniak definește aceasta ca „o 

atenție vigilentă la amenințările care pot să disperseze 

sau să distrugă turma”.2 Păstorul este un gardian bine 

pregătit, gata să fie folosit de Marele Păstor pentru ghi-

darea și protejarea turmei Sale. 

Imaginează-ți că țara ta ar fi invadată de o armată 

ostilă creștinismului. Acum gândește-te că ai fi păstorul 

bisericii care ar avea de înfruntat persecuție – iar lucrul 

acesta li se întâmplă unor slujitori ai lui Dumnezeu chiar 

acum, când tu citești aceste rânduri. Pentru a-L onora cu 

adevărat pe Marele Păstor și pentru a sluji turmei Sale, 

vei avea nevoie să fii mai mult decât disponibil și să ai 

 
2 Timothy Laniak, Shepherds After My Own Heart: Pastoral Traditions and Leader-
ship in the Bible (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2006), 233. 
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dar. Va trebui să slujești „de bunăvoie, așa cum vrea 

Dumnezeu” (1 Petru 5:2, NTR). Păstorul nu fuge atunci 

când se ivește pericolul. El nu are unde să se ducă, într-

un sens pământesc, ci are la dispoziție resursele neli-

mitate ale lui Dumnezeu ca să facă ceea ce un păstor 

trebuie să facă în orice circumstanță, pentru că „așa 

vrea Dumnezeu”.  

...................... 

Păstorul... are la dispoziție              
resursele nelimitate ale lui     

Dumnezeu ca să facă ceea ce                
un păstor trebuie să facă în              

orice circumstanță. 

...................... 

Păstorirea înseamnă dragoste. Practic vorbind, 

păstorirea înseamnă să iubești oamenii. Nu poți să iu-

bești lucrarea și să fii deranjat de oameni. Chemarea la 

lucrare pastorală este o chemare la a iubi turma. 

Martin Lloyd-Jones spunea că „una este să îți 

placă să predici, dar cu totul altceva este să îi iubești pe 

cei cărora le predici”.3 Un bărbat chemat de Dumnezeu 

să conducă turma Lui iubește ambele, și ambele sunt 

esențiale însărcinării sale. Studiul și reflectarea cerute 

 
3 D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching and Preachers (Grand Rapids, MI: Zondervan, 

1971), 92, citat în Irvin A. Busenitz, „Training for Pastoral Ministry”, în Rediscove-
ring Pastoral Ministry: Shaping Pastoral Ministry with Biblical Mandates, ed. John 
MacArthur Jr. (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1995), 131–32. 
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de la un păstor nu au ca scop să îl transforme într-un 

șoarece de bibliotecă. Dimpotrivă, studiul trebuie să-l 

conducă la o hrănire mai eficientă a bisericii. El trebuie 

să aibă capacitatea elementară de a comunica inima și 

dragostea lui Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu.  

Iar această dragoste trebuie să fie bine înrădăci-

nată. Cu două zile înaintea Crăciunului, ziarul USA To-

day a prezentat un articol editorial dedicat ciobanilor 

din zilele noastre. Articolul descria felul cum sute de 

ciobani din Peru sunt aduși la lucru în America în fie-

care an. Acești oameni sunt niște muncitori cu adevărat 

robuști. Ei știu cum să se lupte cu o pumă pentru a 

scăpa o oaie, și castrează un berbecuț în stilul lor care 

ni se pare antic. Din fericire, păstorii din bisericile 

noastre sunt scutiți de unele lucruri pe care ciobanii le 

fac, dar dragostea pe care o manifestă necesită adesea 

o dârzenie similară. 

Atunci când o oaie se rătăcește de turmă, un păs-

tor bun se va duce după ea cu o dragoste care dovedește 

credincioșie. Uneori, fraților, un păstor trebuie să sa-

crifice admirația pe care turma i-o acordă pentru a-și 

manifesta dragostea. Oamenii atrași în capcana păca-

tului vor „susținere” și „să fie înțeleși”, ceea ce în lumea 

noastră înseamnă de regulă libertatea de a face ceea ce 

își doresc, indiferent de poruncile Cuvântului lui Dum-

nezeu. A iubi oamenii înseamnă să ne pese suficient de 

ei încât să fim parte din procesul de disciplinare pe care 
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Dumnezeu îl face – întotdeauna cu smerenie și îndu-

rare, dar ferm dedicați slavei lui Dumnezeu. Uneori, 

pentru a salva un suflet de la moarte, este nevoie de o 

dragoste fermă din partea unui păstor tandru. Chema-

rea la păstorire este o chemare la a manifesta o dra-

goste biblică solidă. 

Păstorirea mai înseamnă și să facem legătura între 

grija purtată de noi față de turmă și Marele Păstor. Bise-

rica locală îmbibă păstorii în problemele vieții. Gân-

dește-te la tainele experienței omenești - cuplul fără co-

pii care tocmai a trecut prin a treia pierdere de sarcină, 

noul credincios aflat încă sub influența unei dependențe 

de o viață, capul de familie care lucra din greu și care 

tocmai și-a pierdut slujba și păcătosul aflat pe patul mor-

ții care se confruntă cu certitudinea judecății. Acestea nu 

sunt lucruri din filme, ci realitatea de zi cu zi! 

În acele momente de disperare, cine este trimis să 

călăuzească poporul lui Dumnezeu prin văile inexplica-

bile, ca să bea din râurile providenței și ale bunătății lui 

Dumnezeu? Cine ne va aminti că Marele Păstor este un 

Păstor bun (Ioan 10:11)? Nimeni altcineva decât păstorii 

bisericii. Ce manifestare glorioasă a harului lui Dumnezeu 

trebuie să fie o slujire specială pentru îngrijirea noastră 

în perioadele de încercare și suferință! Departe de reflec-

toarele din conferințele și mass-media creștină, păstorii 

dedicați trudesc în obscuritate, îngrijind de sufletele copi-

ilor lui Dumnezeu. Ei conectează oile la Marele Păstor. 
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Pentru mine, acest lucru a schimbat substanțial 

lucrurile în viață de-a lungul ultimilor 30 de ani, de fi-

ecare dată când încercările și dificultățile au lovit asu-

pra noastră.  

Creșterea adolescenților, neputințele fizice, dez-

acordurile în căsnicie, problemele din lucrare – și astea 

sunt doar problemele din ultima lună! Dacă nu ar fi fost 

îndemânarea păstorilor plini de dragoste, care m-au în-

dreptat către Marele Păstor și către adevărul Evanghe-

liei Sale, Cel care împlinește sufletul, nu știu ce s-ar fi 

ales de mine. Dar, mulțumită grijii păstorilor mei, Îl iu-

besc acum pe mai profund Dumnezeu și aplic Evanghe-

lia mai mult în viața mea. 

Vei conduce? 

Nu confundați lucrurile. Păstorirea înseamnă con-

ducere, și conducerea înseamnă păstorire.4 Este imposi-

bil să veghezi asupra turmei (1 Petru 5:2), dar să nu con-

duci. Totuși, conducerea este adesea ca un pahar gol – îl 

poți umple cu orice definiție dorești. Ce înseamnă ca un 

păstor să fie dăruit pentru a conduce? Cum știi dacă ai 

acest dar? În primul rând, hai să ne amintim că totul, 

adică și conducerea, începe cu harul lui Dumnezeu. Te-

zaurul harului lui Dumnezeu este descoperit în cele mai 

extraordinare locuri, iar unul dintre acestea se găsește 

 
4 „Una dintre principalele metafore prin care autorii biblici au conceptualizat con-
ducerea este cea de păstorire”, cf. Laniak, Shepherds After My Own Heart (Downers 
Grove, IL: InterVarsity, 2006), 21. 
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în darul de conducere. Dumnezeu le dă har anumitor 

bărbați sub forma unei abilități de a cârmui biserica. 

Pavel ne învață în Romani 12 că „avem felurite 

daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul pro-

orociei să-l întrebuințeze” (Rom. 12:6). Apoi el vorbește 

despre o listă de diferite daruri și ne spune cum să le 

folosim bine. În această afirmație este inclusă și urmă-

toarea propoziție: „cine cârmuiește, să cârmuiască cu 

râvnă” (Rom. 12:6-8).  

Darul este cel de conducere, iar încurajarea pe 

care Pavel o dă este să ne folosim de acest dar „cu 

râvnă”, sau „cu sârguință”, așa cum traduc alte versi-

uni. Chiar dacă Dumnezeu a împărțit darurile Sale tu-

turor persoanelor din biserică, El le-a dat anumitor oa-

meni darul de conducere. Acești bărbați trebuie identi-

ficați, apoi încurajați să conducă cu râvnă. 

Dar cum arată acest dar de conducere în lucrarea 

pastorală?  

Dați-mi voie să vă prezint anumiți „factori de con-

ducere” pe care i-am observat în bărbații care își poartă 

bine haina de păstor. Nu încerca să te evaluezi cu note 

în aceste daruri, căci ele cresc de-a lungul timpului, 

adesea în directă proporție cu pregătirea pentru anu-

mite însărcinări. Ele te pot ajuta să îți folosești mai bine 

punctele tari și slăbiciunile, atunci când le pui la lucru 

în conducerea pastorală. 
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• Factorul „predicarea ca instrument de condu-

cere”: Poți stabili o „dietă” de predici pentru bi-

serică, lucru care să ofere direcție și să hră-

nească sufletele. 

• Factorul „urmează-l”: Oamenii vorbesc despre 

impactul pe care îl ai asupra vieților lor. Alte 

persoane care au daruri își doresc să se inspire 

din viața ta. 

• Factorul „rezolvă”: Atunci când vezi o nevoie sau 

o problemă, te gândești la soluții și acționezi. 

• Factorul „poți vedea”: Poți vedea imaginea de 

ansamblu și poți avea siguranță pentru viitor. 

Iar atunci când vorbești cu alți oameni, ei văd 

acest lucru. 

• Factorul „ordine din haos”: Înțelegi valoarea 

planificării, organizării și a eficienței. Viața ta 

nu arată ca un pat nearanjat. 

• Factorul „mobilizează trupele”: Știi că cea mai 

bună cale pentru a avea un impact real nu este 

să faci totul de unul singur. Îți place să pui oa-

menii în locurile unde ei pot fi eficienți și rodi-

tori. 

• Factorul „învață să conduci”: Nu ești mulțumit 

cu ceea ce știi. Studiezi ca să crești în înțelep-

ciune. 
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• Factorul „ambiție sfântă”: Nu ești interesat să te 

ascunzi de provocări. Vrei să faci tot ceea ce poți 

pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. 

Am fost cândva implicat în închiderea unei bise-

rici din mediul urban, după aproape cinci ani de când 

fusese înființată. Biserica se bucurase de relații serioase 

de părtășie și de învățătură plină de pasiune, dar înce-

puse să stagneze. Semnele cruciale ale vitalității nu mai 

erau acolo. Nimeni nu era ignorant cu privire la nevoia 

de biserici în mediul urban și la provocările plantării 

lor, iar decizia de a o aduce înapoi în biserica de unde 

fusese trimisă era una zdrobitoare pentru toate persoa-

nele, inclusiv pentru mine. Dar, prin toate acestea, am 

văzut prezența Domnului într-un fel minunat, manifes-

tată chiar și prin smerenia plantatorului acelei biserici. 

Uitându-se înapoi la istoria plantării acelei biserici, el a 

putut recunoaște că nu avusese suficiente abilități de 

conducere ca plantator de biserică, pentru a o păstori 

cu adevărat. 

Acest adevărat erou a fost suficient de realist pen-

tru a conștientiza că limitările în darul de conducere 

pot crea limitări pentru biserică. În loc să se agațe ego-

ist de scaun, el a privit cu smerenie la faptul că lipsa sa 

de abilitate în conducere putea fi semnul că Dumnezeu 

îl scotea din lucrarea de plantare de biserică. De aceea, 

el și-a și pus întrebările corecte. La câțiva ani după 

aceea, el a fost implicat din nou în lucrarea pastorală, 
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slujind într-o echipă în care darurile sale au putut fi în-

floritoare, iar slăbiciunile sale au fost compensate de 

abilitățile altora. 

Vezi că ai nevoie de o echipă? 

„Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt 

un prezbiter ca și ei, ... făcându-vă pilde turmei” (1 Pe-

tru 5:1, 3). Lucrarea nu era un loc izolat pentru Ted. 

Proiectul de plantare de biserică era demarat și mergea 

bine. Viziunea care alimentase rugăciunile sale ani la 

rând se împlinea acum peste tot în jurul său. Era ocu-

pat, și toți aveau nevoie de el. Dar Ted avea să experi-

menteze ceva la care nu se așteptase niciodată. Era sin-

gur. Era un fel ciudat de singurătate. Căsătoria îi mer-

gea bine, iar lui îi plăcea să petreacă timp cu familia sa. 

Dar atunci când a fost desemnat păstor, lucrurile s-au 

petrecut ca și cum ar fi pășit într-o cameră izolată. Vor-

bea cu oamenii toată ziua, îi ajuta, îi călăuzea, îi încu-

raja – și cu siguranță că auzea cuvinte de apreciere din 

partea lor. Dar existau poveri pe care trebuia să le ducă, 

lucruri care îi fuseseră încredințate și pe care trebuia 

să le păzească, temeri cu care trebuia să se lupte – lu-

cruri pe care nimeni altcineva nu le putea înțelege cu 

adevărat; nici soția sa, nici prietenii săi și nici liderii din 

lucrarea sa. Lui Ted îi plăcea să fie păstor, dar dacă ar 

fi fost onest, ar fi recunoscut că i se părea un lucru obo-

sitor. Niciodată nu se gândise că lucrarea avea să i se 

pară atât de… izolată.  
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Este trist că există o mulțime de astfel de păstori 

care ajung să fie înghițiți în singurătatea lucrării pasto-

rale. Unii bărbați trec eroic prin aceasta, ca niște sol-

dați, descoperind harul lui Dumnezeu de-a lungul mul-

tor ani de izolare. Dar, tragic, mult prea mulți bărbați 

sinceri și cu dar eșuează în lucrare, într-o anumită mă-

sură din cauza izolării. Unii se împiedică apucând pe 

drumul imoralității sau experimentează devastarea 

unei căsnicii zdruncinate, iar studiile arată că 75% din-

tre bărbații care cad în comportament sexual nepotrivit 

„au indicat că fuseseră singuri și izolați”.5 Dar o mul-

țime de bărbați pur și simplu renunță în tăcere, conti-

nuându-și viața în alt domeniu. 

Poate că te gândești, „Ok, Dave, am înțeles. Mă 

voi asigura că slujesc într-o biserică cu o echipă pas-

torală. Așadar, nu voi fi singur”. Poate… sau poate nu. 

Se pare că un alt motiv important pentru care bărbații 

părăsesc lucrarea este că ei ajung să fie obosiți de com-

petiția cu alți lideri din biserică.6 Așa că, iată-te, gata 

să plonjezi în lucrarea pastorală, și tocmai ce am văzut 

că există pericole atât când vrei să faci lucrarea de 

unul singur, cât și când te bucuri de ajutorul unei 

echipe. Care este alternativa la acestea – clonarea? Eu 

 
5 Ralph C. Wood, în „Why Pastors Leave Parish Ministry”, o analiză pentru The 
Christian Century Foundation a cărții Pastors in Transition: Why Clergy Leave Lo-
cal Church Ministry de Dean B. Hoge și Jacqueline E. Wenger. Wood citează statis-

tici raportate de Hoge și Wenger. Analiza sa a fost accesată pe 7 Aprilie 2011, la 
adresa www.religion-online.org/ showarticle.asp?title=3319. 
6 Wood, „Why Pastors Leave Parish Ministry”. 
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cred că Petru ne oferă răspunsul, dacă suntem dornici 

să îl vedem. Într-un cuvânt, este vorba despre plurali-

tate. Dacă nu ești familiarizat cu acest cuvânt, citește 

mai departe. Pluralitatea este doar o modalitate de a 

descrie dovezile biblice că, în Noul Testament, condu-

cerea bisericii era o experiență de echipă.7 În limbajul 

secolului 21, conceptul este cunoscut ca lucru în echipă. 

...................... 

În Noul Testament,                        
conducerea bisericii era                         
o experiență de echipă. 

...................... 

Dar unde vedem acest lucru în 1 Petru 5? Dacă ci-

tești cu atenție textul din acest capitol, nu poți să ratezi 

să înțelegi învățătura fundamentală pe care Petru o 

transmite păstorilor, fără să vezi în ea conceptul de plu-

ralitate. El se adresează prezbiterilor, adică la plural. În 

fapt, prezbiterii din Noul Testament sunt întotdeauna 

tratați la plural,8 cu excepția situației când Petru se re-

feră la sine când se adresează acestora, folosind expre-

sia „prezbiter împreună cu ei” (1 Petru 5:1, lit. ESV). 

Lucrarea lui Petru este alăturată lucrării celorlalți, care 

trebuie să fie „exemple” pentru turmă (1 Petru 5:3, lit. 

ESV). În Noul Testament, situația ideală a bisericilor 

 
7 Alexander Strauch, Biblical Eldership (Littleton, CO: Lewis & Roth, 1995), 37. 
8 Cu excepția situației când textul se referă la un prezbiter anume (1 Tim. 5:19; 1 
Petru 5:1), Noul Testament folosește întotdeauna pluralul. 
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era că ele aveau mai mulți lideri. În fapt, nu sunt sigur 

că poți aplica cu responsabilitate învățăturile lui Petru 

ca păstor, sau orice alt pasaj din Noul Testament legat 

de lucrarea de păstorire, ca și cum aceasta ar fi o lu-

crare făcută de unul singur. Așa cum spunea un comen-

tator, „bisericile apostolice par să fi avut în general o 

pluralitate de prezbiteri”.9  

În cartea sa Biblical Eldership, Alexander Strauch 

afirma că, „la nivelul bisericii locale, Noul Testament 

mărturisește clar în favoarea unui model consecvent de 

conducere pastorală pluralistă”.10  

Evident, eu înțeleg că pot exista perioade când un 

bărbat să trudească singur în lucrarea bisericii locale. 

Anumiți plantatori de biserici experimentează sigur 

acest lucru. Dacă aceasta este situația ta, inima mea se 

îndreptă către tine și te asigur de tot respectul meu. N-

am de gând să spun că există o anumită modalitate în 

care o biserică trebuie guvernată pentru a face posibilă 

lucrarea în echipă. Am văzut lucrarea în echipă făcută 

în biserici cu diferite structuri de organizare. La mijloc 

nu este chestiunea structurilor. Este vorba despre a re-

cunoaște cu smerenie că bărbații au nevoie de comuni-

tate pentru a conduce bine, iar biserica are nevoie de o 

 
9 J. L. Reynolds, „Church Polity or the Kingdom of Christ”, în Polity: Biblical Argu-
ments on How to Conduct Church Life (A Collection of Historic Baptist Documents), 

Mark E. Dever, ed. (Washington, DC: Center for Church Reform; Nine Marks Mi-
nistries, 2001), 349. 
10 Strauch, Biblical Eldership, 37. 
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comunitate de lideri.11 Așa cum îmi spunea cândva un 

prieten, „înțelepciunea unei echipe este mai bună decât 

geniul unui singur om”.  

Dacă ar fi fost să scriu o carte despre conducerea 

bisericii, m-aș fi lansat într-un studiu detaliat al măr-

turiei biblice în favoarea pluralității prezbiterilor. Dar 

apoi cred că ai putea să adormi. Așa că, dacă ești în că-

utarea unui remediu pentru o mică narcolepsie, iată câ-

teva lucruri la care să te gândești. Făcută bine, lucrarea 

în echipă asigură următoarele: 

• Un loc pentru bărbații cu diverse daruri, unde 

să contribuie la conducerea bisericii cu darurile 

individuale; 

• Suport relațional pentru păstori, în ciuda încer-

cărilor inevitabile și a ispitelor din lucrare; 

• O multitudine de sfătuitori pentru deciziile im-

portante; 

• Protecție împotriva dominației unuia sau a doi 

oameni cu personalitate puternică; 

• Flexibilitatea de a folosi persoanele din biserică 

pentru a asigura potrivirea cu nevoile în schim-

bare din biserică; 

 
11 Wayne Grudem a spus: „Păstorul bisericii va fi unul dintre prezbiteri (parte din 
corpul de prezbiteri dintr-o biserică reformată), egal în autoritate cu ceilalți prez-

biteri. Acest grup are autoritatea de conducere peste biserica locală” (subl.), cf. 
Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1994), 925–26. 



CAPITOLUL 7. POȚI SĂ PĂSTOREȘTI?  199 

 

• Perspectiva multigenerațională pentru biserică, 

atunci când tinerii bărbați și veteranii stau îm-

preună la aceeași masă a responsabilităților.  

Fraților, nu veți dori să faceți lucrarea fără alți 

bărbați sau în competiție cu alți bărbați. Aceasta ar fi 

rețeta pentru dezastru. Lucrarea este și așa suficient de 

dificilă. De ce să îți asumi o povară pe care Dumnezeu 

nu vrea să o porți de unul singur? 

Dacă tu consideri că ai primit o chemare de la Ma-

rele Păstor să îngrijești de copiii Lui, trebuie să te gân-

dești chiar din această clipă la necesitatea biblică a unei 

lucrări de echipă. Pune-ți viața în comunitate încă de pe 

acum, astfel încât mai apoi echipa să se asambleze ușor. 

Nu face alegeri care să te conducă la izolarea lui Ted. A 

trăi izolat și singuratic este rezervat prizonierilor, nu 

păstorilor. 

Îl vei păstra pe Isus prioritar? 

Petru avea multe lucruri în minte atunci când, el 

însuși „martor al suferințelor lui Hristos și părtaș al 

gloriei care va fi descoperită”, îi îndeamnă pe acești 

prezbiteri să „păstorească turma lui Dumnezeu” (cf. 1 

Petru 5:1-2, ESV). El trebuie să trateze problemele cu 

grijă și cu autoritate. Trebuie să ofere claritate cu pri-

vire la motivațiile corecte pentru slujire. Trebuie să le 

ofere ajutor credincioșilor în suferință sau care ur-

mează să sufere. Petru cunoaște foarte bine terenul. 
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Noi însă nu putem să abordăm acest pasaj – și nu pu-

tem să înțelegem ce înseamnă să fii un păstor – fără să 

observăm de unde începe el și unde se încheie. Am tra-

tat deja unele dintre aceste lucruri, dar merită să le re-

luăm. Dacă este să rămâi cu un lucru din acest pasaj, 

trebuie să înțelegi aceasta: pentru Petru, păstorirea are 

de-a face cu Hristos. 

„Martor al suferințelor lui Hristos și părtaș al glo-

riei care va fi descoperită”. Evident, Petru făcea referire 

la autoritatea sa unică de a le vorbi prezbiterilor. Învi-

erea lui Lazăr, noaptea din Grădina Ghetsimani, ares-

tarea și crucificarea lui Hristos – Petru văzuse toate 

aceste lucruri! Fiind principalul jucător printre primii 

12 ucenici, el avusese un rol unic de însoțitor al lui Hris-

tos și martor ocular al suferințelor Lui. 

Dar mai este ceva. Petru Îl văzuse pe Hristos în 

toată gloria Lui. Suferințele lui Hristos, revenirea Sa, 

răsplătirea dată de El – toate acestea îndreptau privirile 

către un Mântuitor magnific, crucificat și înviat în slavă. 

Hristos este Marele Păstor care îngrijește de toate oile 

Sale. El este Cel mai mare, și nicio păstorire nu se poate 

face decât sub autoritatea Lui și datorită Lui. 

Domnilor, Petru este un model pentru fiecare ge-

nerație de păstori. Oamenii vor suferi și vor trebui să 

audă vocea păstorilor lor pământești amintindu-le de 

grija Marelui Păstor. Dacă ești chemat la lucrare, tre-

buie să îți amintești că Hristos este Marele Păstor, nu 
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tu. Rolul nostru este să aducem mărturie pentru El. Așa 

cum spunea Edmund Clowney, „Petru și-ar pregăti co-

legii prezbiteri să își aducă mărturia prin a se oferi 

exemple ale Evangheliei în viețile lor”.12  

...................... 

Oamenii vor suferi și vor trebui 
să audă vocea păstorilor lor       
pământești, amintindu-le de 

grija Marelui Păstor. 

...................... 

Atunci când vei intra în lucrarea pastorală, îți vei 

dori să ajuți oamenii. Și probabil că vei avea o mulțime 

de gânduri cu privire la nevoile lor. Dar, crede-mă, nu tu 

ești cel care deține ceea ce ei au nevoie cu adevărat. Ceea 

ce tu ai este Hristos. Fă o prioritate din suferințele Sale 

și din gloria Lui! Cuplul acela căsătorit, aflat în conflict, 

are nevoie de la tine tocmai de acest lucru. La fel și 

mama aceea singură, care se luptă să le facă față celor 

doi adolescenți. La fel, tatăl care tocmai a fost diagnosti-

cat de cancer. Așa că, urmează exemplul lui Petru. Atunci 

când îndemni oamenii aflați în suferință sau în slujire, 

amintește-ți de Mântuitorul. Adu mărturie înaintea lor 

vorbind despre suferințele Lui, vorbind splendid despre 

revenirea Sa pentru a-i câștiga, consiliindu-i cu îndrăz-

neală, vorbindu-le despre puterea Lui de a-i schimba. 

 
12 Edmund Clowney, The Message of 1 Peter, (Downers Grove, IL: InterVarsity, 
1988), 198. 
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ÎNTOTDEAUNA PĂSTOR, NICIODATĂ SINGUR 

Eram cândva la o conferință de plantare de bise-

rici, când un veteran al lucrării a făcut câteva observații 

interesante; el a vorbit despre cele patru mii de biserici 

noi care sunt deschise în fiecare an în Statele Unite, un 

lucru încurajator. Apoi el a observat că șapte mii de alte 

biserici își închid porțile în fiecare an. Aproape o mie 

cinci sute de păstori părăsesc lucrarea în fiecare lună – 

adică un total de optsprezece mii pe an. Doar zece la 

sută dintre păstori mai rămân în lucrare până la vârsta 

de 65 de ani.13 

La o altă conferință asemănătoare, un bărbat și-a 

descris experiența recentă în plantarea bisericii, într-

un oraș american de mărime medie. În decursul primi-

lor săi 5 ani de lucrare, 25 de alte biserici au fost des-

chise în aceeași zonă. Douăzeci și cinci! Următoarele 

cuvinte ale acelui bărbat au trimis însă un sentiment 

înfiorător în acea încăpere. După doar câțiva ani, bise-

rica sa era singura care încă mai exista. 

Pe când auzeam aceste cuvinte, îmi puneam în-

trebarea: Ce s-a întâmplat, oare, cu toți acei păstori? 

Serios, ce s-a întâmplat cu acei bărbați care aparent ar-

deau de nerăbdare și dorință să slujească? Poate, ca și 

Ted, s-au descoperit singuri și și-au pierdut zelul. Poate 

că problemele turmei au fost prea mari pentru credința 

 
13 Paul Johnson, (predică, Covenant Fellowship Church, Glen Mills, PA, October 16, 
2004). 
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lor. Poate că împotrivirea membrilor i-a îndepărtat din 

lucrare. Poate că au conștientizat că darurile lor nu for-

mează mixul potrivit pentru slujba în care s-au impli-

cat. Trag nădejde că ei sunt acum implicați într-o lu-

crare în care să aducă roade, potrivită pentru ei. 

În orice caz, mă întristează când văd că bărbații 

pierd bisericile și bisericile pierd bărbați, și asta pentru 

că Petru ne amintește că, într-o zi, Marele Păstor va sosi 

și le va da cununi de slavă slujitorilor Săi credincioși (1 

Petru 5:4). Nimic nu este mai important în păstrarea 

bărbaților în lucrare decât să ne amintim că Mântuito-

rul va reveni! Până atunci, bărbații trebuie să stea în 

picioare și să fie pregătiți să răspundă acestei întrebări: 

Poți să păstorești? 

RESURSE SUPLIMENTARE DE STUDIU 

Shepherds After My Own Heart, Timothy Laniak 

The Shepherd Leader, Timothy Z. Witmer 

Instruments in the Redeemer's Hands, Paul David Tripp 

The Reformed Pastor, Richard Baxter 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

CHARLES SPURGEON:                                                                      

IUBIREA FAȚĂ DE CEI PIERDUȚI1 

 

Poți să spui o mulțime de lucruri despre un băr-

bat, judecând după ceea ce îl face fericit. Tot așa, poți 

spune ce îl face fericit pe un slujitor, judecând după lu-

crurile care îl pasionează cel mai mult. Atunci când vine 

vorba de Charles Spurgeon, este destul de evident ce 

anume îl făcea fericit – lucrarea predicării. Evident, căci 

predicile sale tipărite însumează peste 20 milioane de 

cuvinte! Se estimează că ar fi predicat în decursul vieții 

sale la circa 10 milioane de oameni, inclusiv unei adu-

nări de peste 23000 de suflete prezente la o singură 

predică! El este autorul creștin cel mai publicat din is-

torie, și aproape orice lucru care este publicat cu nu-

mele lui este o predică. Nu este de mirare că a fost de-

numit „Prințul predicatorilor”.  

Dar Spurgeon nu a fost mânat doar de dorința sim-

plă de a predica. Ceea ce l-a condus la amvon, la întâlni-

rile cu nenumărați oameni și la lucrarea de pregătire a 

slujitorilor prin colegiul său de păstori, la plantarea de 

 
1 Portretul lui Spurgeon este adaptat după lucrarea lui Lewis Drummond, intitulată 
Spurgeon: Prince of Preachers (Grand Rapids, MI: Kregel, 1992), și după articolul 

lui Tom Ascol, „A Lesson from Spurgeon on Evangelism” din Founders Journal (pu-
blicat de Founders Ministries SBC), Nr. 33 (www.founders.org/journal/fj33/edito-
rial.html; accesat la 7 Aprilie 2011). 
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biserici și lansarea oamenilor în misiune, a fost o dorință 

arzătoare: Spurgeon îi iubea pe cei pierduți! 

Iată dovezi în acest sens. Unul dintre biografii lui a 

sumarizat lucrarea lui Spurgeon în felul următor: 

Predicarea lui Spurgeon a fost evaluată, scri-

erile lui au fost analizate, spiritul lui filantro-

pic a fost luat în considerare, iar implicarea 

sa politică a fost sumarizată. Cu toate acestea, 

ceea ce a dominat lucrarea sa a fost rolul de 

păstor și evanghelist. Evanghelizarea a fost 

inima a tot ceea ce el a căutat să facă. Fie prin 

predicarea de la amvon, fie prin discuțiile in-

dividuale, Spurgeon a fost întotdeauna un 

evanghelist. Multitudinea de fațete ale lucră-

rii sale evanghelistice a izvorât din pasiunea 

sa arzătoare pentru câștigarea sufletelor.2 

La fel vorbește despre el și un istoric baptist, ci-

tându-l chiar pe Spurgeon: 

Dacă nu vedem continuu convertiri printre 

noi, toate congregațiile noastre ar trebui să își 

ridice strigătul înaintea lui Dumnezeu. Dacă 

predicarea noastră nu mântuiește niciodată 

un suflet și nu vedem vreo probabilitate să se 

întâmple aceasta, nu I-am aduce oare mai 

multă glorie lui Dumnezeu ca fermieri sau co-

mercianți? Ce onoare poate să primească 

 
2 Stephen Nichols, citat de Drummond în Spurgeon: Prince of Preachers, 29. 
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Domnul de la niște predicatori inutili? Duhul 

Sfânt nu este cu noi și nu suntem folosiți de 

Dumnezeu pentru scopurile Sale pline de har, 

dacă sufletele nu sunt înviate la viață ce-

rească. Fraților, putem să tolerăm să fim inu-

tili? Putem rămâne mulțumiți, când suntem 

sterpi?3 

Unii, mai cinici, ar putea spune: „Da, dacă aș avea 

darul lui Spurgeon, aș putea să predic cu ușurință și să 

mă aștept să văd convertiri”. Dar Spurgeon a făcut o 

deosebire între darul predicării și dragostea pentru cei 

pierduți. Unul este un dar dat spre a fi folosit în slujire, 

iar celălalt o motivație la slujire.  

Așa cum spunea el cândva, „mai degrabă aș fi mij-

locul pentru mântuirea unui suflet de la moarte, decât 

să fiu cel mai mare orator de pe fața pământului”.4 Che-

marea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Spurgeon, așa 

cum este cazul oricărui predicator, era aceea de a căuta 

sufletele pierdute din jurul lui. Predicarea nu este al-

tceva decât mijlocul harului, pus la dispoziția lui. 

Fraților, dacă aspirați să îl copiați cumva pe prin-

țul predicatorilor, nu vă uitați în primul rând la amvo-

nul lui sau la programele sale. Uitați-vă la pasiunea lui. 

Iată ce spunea Spurgeon:  

 
3 Citat de Tom Ascol, în „A Lesson from Spurgeon on Evangelism”. 
4 Citat de Drummond, Spurgeon: Prince of Preachers, 29. 
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Dacă este ca păcătoșii să fie condamnați, cel 

puțin să nu îi lăsăm să meargă în Iad decât 

peste trupurile noastre. Și dacă este ca ei să 

piară, să piară cu brațele noastre agățate de 

picioarele lor, implorându-i să nu se ducă 

acolo. Și dacă trebuie ca Iadul să fie umplut, 

cel puțin să fie umplut în timp ce noi ne ru-

găm și nu lăsăm nici măcar un păcătos să pi-

ară acolo neavertizat și fără să ne fi rugat 

pentru el!5 

 

  

 
5 Citat de Tom Ascol, „A Lesson from Spurgeon on Evangelism”. 
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CAPITOLUL 8 

........ 

ÎI IUBEȘTI PE CEI 
PIERDUȚI? 

 

„Nu ne interesează”, au spus ei. „Faceți bine și 

plătiți”. Am fost șocat.  

De fapt, nu mi-au vorbit exact așa, dar cu sigu-

ranță că așa am perceput eu. Scrisoarea de la bancă 

spunea că trebuie să încep să plătesc imediat împrumu-

tul pentru studii, dar eu eram încă fără slujbă și 

aproape falit – nu aveam niciun ban. Le-am scris îna-

poi, cerându-le să aibă milă de mine. Mi-au răspuns ci-

tând o clauză din contract. Indiferent dacă trăiam vre-

muri grele sau nu, era responsabilitatea mea să încep 

să scriu cecuri către bancă. Poate că eu eram confuz, 

dar contractul era clar. Tocmai începusem un alt fel de 

educație. Studiază bine termenii contractului înainte să 

îl semnezi. Șah! 

Ai fost surprins când ai citit titlul capitolului? 

Poate că te gândești, „Da, Dave, credeam că în acest ca-

pitol vei vorbi despre lucrarea pastorală. Ce legătură 

are evanghelizarea cu asta? Hai să mergem înapoi la 
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chestiile pastorale, și spune-mi cum aș putea să predic 

precum Spurgeon”. Dacă tot ceea ce vrei este să predici 

precum Spurgeon, asta este ușor de făcut. Tot ce îți tre-

buie este un creier de geniu, care să pună teologia în 

limbaj simplu, și să îi atașezi un limbaj aproape supra-

natural. Așa că… uită de predicarea precum Spurgeon. 

Chiar și el ar prefera să te gândești la evanghelizare. 

...................... 

O chemare la lucrare escortează 
bărbatul dincolo de limitele  
confortabile ale comunității       

bisericii. 

...................... 

O mulțime de bărbați care se gândesc la chemare 

au în minte slujirea de păstor, pentru că, în mintea lor, 

își spun, O, nu, nu evanghelizare! Dar biserica este al-

cătuită din oameni evanghelizați și ei trebuie să vină de 

undeva. Evanghelia este pentru orice persoană, ceea ce 

înseamnă că chemarea de a fi păstor nu limitează aria 

de lucrare la cei mântuiți.  

Așa că, dacă ești chemat să predici Evanghelia, 

ești chemat să interacționezi cu oameni care nu sunt 

părtași ei. Aceasta este înțelegerea. Și, la fel ca împru-

mutul meu, acești termeni nu sunt negociabili. O che-

mare la slujire este o chemare la trudă printre cei 

pierduți. 
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În ultimul capitol al epistolei sale finale, Pavel îl 

îndeamnă pe Timotei: „Fă lucrul unui evanghelist” (2 

Tim. 4:5). Pavel prezenta aici termenii lucrării pasto-

rale eficiente înaintea lui Timotei și a tuturor celor care 

aveau să vină după el. Această poruncă inevitabilă stă 

prinsă între chemarea de a predica, cea de a fi sănătos 

în învățătură și cea de a împlini lucrarea. O chemare la 

lucrare escortează bărbatul dincolo de limitele confor-

tabile ale comunității bisericii. Este o chemare la lucra-

rea Evangheliei în lume. 

Păstorul Mark Dever, un exemplu al acestei trude 

de păstor și evanghelist, la fel ca orice alt păstor adevă-

rat, prezintă clar această chemare: 

Știu că, în general, când cineva intră în lu-

crare doar pentru că îi place să lucreze numai 

cu creștinii și să facă lucruri în biserică, pro-

babil că acea persoană nu este chemată. Cel 

care este în mod obișnuit cel mai bun, este cel 

care se face destul de util într-un mediu de 

lucrare necreștin, dar care este dornic, de 

dragul Împărăției, să fie chemat „în spatele li-

niilor”, ca să spunem așa, pentru a-și petrece 

viața hrănindu-i pe cei care sunt în prima li-

nie a lucrării. Ca păstor, mă aflu într-o poziție 

deopotrivă privilegiată și frustrantă. Este 

frustrantă prin aceea că, în realitate, mă 

bucur mult de oportunitățile de a petrece 

timp cu prietenii, rudele și vecinii necreștini. 
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Pentru că sunt păstor, trebuie să fiu intențio-

nal în a crea astfel de oportunități. Dar poziția 

mea este în egală măsură una privilegiată, prin 

faptul că mă întâlnesc cel puțin săptămânal cu 

câteva sute de oameni și lucrez pentru a-i 

echipa să răspândească Evanghelia înaintea 

prietenilor și a familiilor lor în decursul săptă-

mânii care le stă înainte. A fi un slujitor al Cu-

vântului este o chemare care își are prețul ei în 

ce privește oportunitățile personale de evan-

ghelizare, dar care, de asemenea, oferă opor-

tunități deosebite de a-i încuraja pe alții.1 

Pavel cuprinde toate aceste aspecte în patru cu-

vinte: fă lucrul unui evanghelist. Există suficientă greu-

tate în aceste cuvinte. Haideți să deschidem cutiuța și 

să vedem ce se află înăuntru.2 

FĂ... 

Bun cuvânt. Fă. Este un verb plin de acțiune și in-

tenție. În limba greacă, el ia aici forma unei porunci, 

insistând ca viziunea noastră asupra chemării să se 

transforme în acțiune în direcția misiunii. Mie îmi place 

aceasta, întrucât ia evanghelizarea și pe bărbatul che-

mat, și le conectează printr-o poruncă ce îndeamnă la 

lucru. Și exact de asta am nevoie: o călăuzire concretă 

 
1 Mark Dever, Dear Timothy (Cape Coral, FL: Founders, 2004), 158–59. 
2 Îi sunt recunoscător lui Ed Stetzer pentru un mesaj pe care l-am auzit de la el 
asupra acestui pasaj. Deși conținutul acestui capitol nu este extras din mesajul lui 
Ed, organizarea lui este. 
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care să îmi spună încotro să merg. Da, rugăciunea pen-

tru cei pierduți este importantă. Fiecare păstor ar tre-

bui să se roage pentru acești oameni, dar nu la aceasta 

se referă porunca din pasajul nostru. Noi suntem che-

mați să facem ceva. A alcătui strategii despre cum ar 

putea să fie biserica mai evanghelistică este în egală 

măsură important, dar nu despre aceasta vorbim aici. 

Porunca nu se referă la consiliere, lecturi sau conferințe 

despre evanghelizare. Este mai simplu decât atât. Tot 

ce trebuie este să facem.  

Trebuie să recunosc că mă simt mult mai conforta-

bil să „fac” alte lucruri pastorale. Pentru mine, aproape 

orice altceva în afara evanghelizării este mult mai ușor. 

Vizitele sunt mai ușoare, consilierea este mai ușoară, con-

ducerea este mai ușoară, vorbitul despre abstinență îna-

intea tinerilor este mai ușor.  

Dar când vine vorba de a face evanghelizare, este 

uimitor cum trinitatea păgână - lumea, firea pământească 

și diavolul – își dau mâna pentru a mi se împotrivi în 

această lucrare. Observați însă că textul nu spune, „simte 

lucrarea unui evanghelist”, nici „gândește-te la lucrarea 

unui evanghelist”, nici „afirmă…”, nici „încurajează” și cu 

siguranță nici „evită lucrarea unui evanghelist”. Nu, ci 

textul spune clar „fă lucrarea unui evanghelist”. Orice al-

tceva transformă bărbatul chemat într-o legumă. Și, mul-

țumesc frumos, deja sunt suficient de mulți dintre noi în 

această stare. 
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A face implică a merge. A face lucrarea de evan-

ghelizare pune păstorii în mișcare. Ea cuplează păsto-

rul la Marea Trimitere prin scoaterea lui din biserică și 

punerea lui în circulație. 

În decursul războiului civil din Anglia, trupele lui 

Oliver Cromwell treceau printr-o criză de metale care să 

ajute eforturile din război. Cromwell și-a trimis soldații 

să caute prin în țară, căci aveau nevoie să strângă canti-

tățile suficiente de metal. În final, trimișii lui s-au întors 

spunându-i că singurele locuri unde se mai găseau me-

tale erau statuile sfinților din biserici. Cromwell a răs-

puns într-un fel care a rămas celebru: „Ei bine, topiți 

sfinții și puneți-i în circulație”.3 Și așa au făcut. 

...................... 

A face lucrarea de evanghelizare 
pune păstorii în mișcare. 

...................... 

Aceasta este o imagine a ceea ce eu cred că Dum-

nezeu intenționează să facă cu orice păstor. El înmoaie 

inima unui bărbat umplând-o de dragoste pentru cei 

pierduți, și îl pune în circulație pe sfântul chemat. Ca 

urmare, ceva minunat se întâmplă: când le împărtă-

șește Evanghelia celor necredincioși, el începe să vadă 

lumea diferit. Nevoile devin reale. Căderea omului este 

 
3 Michael P. Green, ed., Illustrations for Biblical Preaching (Grand Rapids, MI: Ba-
ker, 1989), 62. 
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conștientizată. Compasiunea curge împreună cu propo-

văduirea. Evanghelia devine conectată la lumea reală 

din afara biroului pastoral. 

Dumnezeu Și-a trimis Fiul la noi. Dumnezeu tri-

mite păstorii în lume. Dacă nu vrei să le vestești oame-

nilor Evanghelia, probabil că nu ești chemat să fii păs-

tor. Păstorii fac lucrarea de evanghelizare. 

Dacă predicarea este o prioritate pastorală – și este 

– atunci împlinirea lucrării de evanghelist se regăsește 

în predicarea noastră. Aici este locul unde cei pierduți 

vin către noi. Dumnezeu iubește lumea atât de mult, în-

cât îi împinge pe unii să ajungă la serviciul de închinare 

de duminica. Ei stau acolo, fără să se simtă confortabil, 

fiind dezorientați și temători ca nu cumva să facă vreo 

greșeală protocolară în fața unui grup atât de mare de 

oameni religioși. Dar sunt acolo, punând voluntar timpul 

lor la dispoziția ta, suficient timp încât să audă ceea ce ai 

de spus. Dar ce vor auzi ei de la tine?  

Predicarea evanghelistică este parte din împlini-

rea lucrării de evanghelist. Aceasta nu înseamnă că fie-

care mesaj le este destinat celor pierduți și că trebuie 

să înceapă și să se finalizeze cu un apel către aceștia. 

Nu pot să-mi imaginez o modalitate mai bună de a 

pierde oile decât devenind un păstor care nu îi vorbește 

niciodată turmei! A predica evanghelistic înseamnă 

ceva mult mai roditor. Înseamnă ca bărbatul chemat să 
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își dedice timpul pregătirii mesajelor nu pentru întâl-

niri, ci pentru oameni. Majoritatea ascultătorilor lui vor 

fi mântuiți, dar unii nu.  

Vocea unui bun păstor va atinge cu mesajul ei de-

opotrivă biserica și lumea. De la comentariile lui de în-

ceput până la momentul când face aplicațiile textului din 

care a predicat, el recunoaște prezența celor necredinci-

oși și caută portițe de intrare cu Evanghelia în sufletele 

lor. El nu face niciodată compromisuri, ci prezintă ade-

vărul, dar face acest lucru într-o modalitate care îi 

spune, „înțeleg viața și luptele tale”. Dacă acest lucru 

sună dificil, este pentru că într-adevăr este dificil. Dar un 

bărbat chemat are capacitatea să facă acest lucru. Mai 

mult decât atât, el are porunca să facă această lucrare. 

LUCRUL... 

Iată un cuvânt interesant ales de Pavel: lucrul. 

Cuvântul din limba greacă tradus aici înseamnă simplu 

a lucra! Activitate, trudă, inițiativă – toate acestea sunt 

incluse în acest termen. Altfel spus, asemenea acelei ex-

periențe pe care am avut-o cu rechinii de la bancă, in-

tențiile bune nu ne scutesc de a lucra. Evanghelizarea 

trebuie să se manifeste în felul în care trăim și facem 

lucrare. 

A face lucrul de evanghelist trebuie să fie o prio-

ritate pentru noi. Pentru păstori, aceasta înseamnă des-

tul de mult. Haideți să fim onești. Păstorii îngrijesc de 
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turmele lor. Ei nu sunt înclinați în mod natural să pri-

vească în afara turmei. Dar Domnul știe că există sufi-

ciente probleme în interiorul turmei pentru ca un păs-

tor să rămână ocupat. Pentru majoritatea păstorilor, 

aceasta înseamnă că trebuie să își facă o prioritate din 

ceea ce niciodată nu pare să iasă în evidență în viețile 

lor. Așa stau lucrurile și în cazul meu. 

...................... 

Străduiește-te să ieși din cutiuța 
ta, să cultivi relații cu oamenii, 

să fii prezent în comunitate. 

...................... 

Eu mă trezesc în fiecare dimineață alături de soția 

mea creștină și-mi conduc mașina creștină către un bi-

rou creștin plin de creștini. Am o sumedenie de întâlniri 

cu alți creștini, în care vorbim despre felul cum creștinii 

pot să îi ajute mai bine pe creștini. Mă așez în fața com-

puterului meu creștin și scriu mesaje creștine către alți 

creștini. Singurul lucru care m-ar putea așeza în fața 

unor necredincioși ar fi un incendiu devastator al biro-

ului meu, lucru care ar trimite la clădirea noastră o 

mulțime de pompieri necredincioși.  

Sau, aș putea să fac lucrul unui evanghelist. Să mă 

străduiesc să ies din cutiuța mea, să lucrez pentru a cul-

tiva relații cu astfel de oameni, să lucrez pentru a fi pre-

zent în comunitate, să fac lucrul unui evanghelist! Iată 
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frumusețea acestei porunci. Ea ne deschide ochii către 

exteriorul vieților noastre și ne așază în poziția de a fi 

exemple pentru biserică. 

Anul trecut am participat la niște lecții la colegiul 

din localitatea mea. Motivul pentru care am făcut acest 

lucru a fost că am vrut să văd lucrurile la care se gândesc 

oamenii pierduți din zilele noastre. Așa că am ajuns să 

stau chiar în spatele unei tinere care s-a prezentat ca 

atee și lesbiană. Nu cred că avem de-a face cu multe per-

soane de acest fel la întâlnirile prezbiterilor. M-am bu-

curat sincer să o întâlnesc. Am vorbit cu ea despre Evan-

ghelie. Dar asta a implicat lucrare. Încă mă întreb oare 

ce le-a spus prietenilor ei despre mine. 

Dar noi nu trebuie doar să ne ajustăm prioritățile 

personale. Noi clădim o biserică având priorități bi-

blice. Păstorii evanghelistici își construiesc biserici 

echilibrate.  

Ce înseamnă asta? Iată modalitatea în care expri-

măm acest lucru la biserica Four Oaks Community 

Church, unde păstoresc acum: „Four Oaks există pen-

tru a prețui, crește și proclama Evanghelia lui Isus Hris-

tos”. Prețuirea este dimensiunea verticală, creșterea 

este dimensiunea interioară, iar proclamarea este cea 

exterioară. O biserică sănătoasă deține un amestec al 

acestor trei componente, fără a permite ca vreuna dintre 

ele să domine în mod absolut biserica. „Trebuie să fim 

atenți”, spunea Grudem, „la orice încercare de a reduce 
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scopul bisericii la doar una dintre aceste trei dimensi-

uni, și să spunem că aceea trebuie să fie ținta noastră 

primordială”.4 

Unul dintre lucrurile pe care le-am încercat în bi-

serica unde am păstorit anterior a fost să facem lucra-

rea de evanghelizare în orice sferă a lucrării în care am 

slujit. De exemplu, membrii echipei pastorale care 

aveau responsabilități de consiliere au stabilit ca prio-

ritate de top în ceea ce fac să discearnă oportunitățile 

evanghelistice. Biserica a susținut această prioritate a 

evanghelizării. Nu era un lucru neobișnuit ca un păstor 

să sune un membru cu care avea o întâlnire și să îi 

spună: „Putem să reprogramăm întâlnirea noastră? Am 

acum o oportunitate, dacă aș putea valorifica timpul de 

astăzi, să mă întâlnesc cu cineva care nu-L cunoaște pe 

Isus”. Și n-am auzit pe cineva să răspundă: „Hei, un 

moment. Eu sunt membru al bisericii! Situația mea tre-

buie să fie prioritară!” Păstorii mergeau de asemenea, 

în mod regulat, în localitate, în anumite zone, unde oa-

menii se adunau, doar pentru a le împărtăși Evanghe-

lia. Aceștia erau pașii mici pe care îi făceam pentru a 

împlini lucrarea de evangheliști. 

Există un ultim lucru pe care aș vrea să-l subli-

niez aici. Să presupunem că ești păstorul unei biserici 

care crește. Dar, pe măsură ce vorbești cu oamenii, 

 
4 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2000), 868. 
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descoperi că este dificil să dai peste cineva convertit 

de curând. Biserica ta crește, dar nu se adaugă oameni 

care să vină din lume. Așadar, de unde vin noii tăi 

membri din biserică? Probabil că s-au mutat de la bi-

serica de pe strada următoare. 

Studiile arată că majoritatea creșterii înregistrată 

în biserici provine din schimbul de sfinți – adică din 

mutarea credincioșilor dintr-o biserică în alta. Eu nu 

spun că oamenii credincioși neatașați – și sunt o mul-

țime astăzi în astfel de situații – nu pot constitui o țintă 

legitimă pentru plantatorii de biserici și pentru strate-

giile de creștere. Dar atunci când proiectele de plantare 

de biserică sau bisericile deja înființate cresc pe seama 

altor biserici care predică Evanghelia, oare înaintează 

cu adevărat Împărăția lui Hristos? În cartea sa, Stealing 

Sheep, William Chadwick observa: „Această deplasare 

a sfinților dintr-o congregație în alta ucide biserica”.5 Și 

dă-mi voie să vorbesc despre lucruri reale aici. Dacă îți 

construiești biserica pe seama membrilor alteia, într-o 

zi tu vei fi cel părăsit pentru proiectul de biserică al al-

tuia. 

Dar prin cultivarea și promovarea unei etici a lu-

crării față de cei pierduți (dimensiunea exterioară), 

vom construi biserici stabile, în care creșterea va in-

clude și noi convertiri. Atunci când lucrarea pastorală 

 
5 William Chadwick, Stealing Sheep: The Church’s Hidden Problem with Transfer 
Growth (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2001), 10. 
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include evanghelizarea, succesul bisericii locale va fi 

dat de convertiri. Cei care studiază aceste lucruri vă vor 

spune că, dacă vreți să aveți impact în zona voastră, 

atunci trebuie să existe minim un sfert din creșterea 

voastră de pe urma convertirilor.6 Nu știu cum măsoară 

ei aceste lucruri, dar ce am putea pierde dacă am face 

din asta o țintă pentru noi? Nimic altceva, decât poate 

puțin timp liber. 

Păstorii australieni Colin Marshall și Tony Payne 

ne amintesc că „evanghelizarea stă în centrul lucrării 

pastorale. Lucrarea nu are de-a face doar cu a trata 

crize și probleme imediate, sau cu numărul de clădiri 

ori reformarea structurilor bisericești. Ea constă în 

esență în pregătirea sufletelor pentru moarte”.7 

UNUI EVANGHELIST 

„Evanghelist: acela care aduce vești bune; folosit 

de cei care proclamă Evanghelia”8. Definiții ca aceasta 

sunt de ajutor pentru lucrare, întrucât ele funcționează 

ca o poruncă. Noi nu doar facem ceva, și nu doar lu-

crăm. Noi avem o anume lucrare. Suntem cei care adu-

cem, ducem sau proclamăm Evanghelia. Acest lucru 

 
6 Notă a lui Aubrey Malphurs în Planting Growing Churches for the 21st Century: A 
Comprehensive Guide for New Churches and Those Desiring Renewal (Grand Ra-

pids, MI: Baker, 1998), 64. 
7 Colin Marshall și Tony Payne, The Trellis and the Vine: The Ministry Mind-Shift 
that Changes Everything (Kingsford, Australia: Matthias Media, 2009), 107. 
8 Joseph Thayer, „2229 εὐαγγελιστής,” Thayer’s Greek-English Lexicon of the New 
Testament (June 1996), citat în Bibleworks, 8th ed. CD-ROM, version 1.0 (Bible-
works LLC, 2004). 
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poate suna evident de la sine, dar merită subliniat. 

Evanghelistul nu este doar un om în mișcare, care face 

fapte bune sau care spune povești moralizatoare, înăl-

țătoare. El este un purtător al unui mesaj specific: 

Evanghelia. 

...................... 

Trăiește ca și cum ai fi în fiecare 
clipă a vieții tale la doar un         

cuvânt distanță de o întâlnire 
care îi schimbă viața cuiva. 

...................... 

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să fii păstor și să 

umbli în lume în această calitate? În anumite denomina-

ții tradiționale, ar trebui să porți o haină care îi spune 

oricăruia că lucrezi pentru Dumnezeu, sau cel puțin asta 

cred că semnifică.  

Eu nu port o astfel de haină. Uneori pun pe mine o 

jachetă. Îmbrăcat astfel, pot să-mi trăiesc întreaga viață 

din afara bisericii fără să semnalez în vreun fel că port 

cu mine cel mai important mesaj din istoria universului. 

Iar dacă mă gândesc la mine ca la un păstor al turmei 

mele, pot să fiu convins că, orice fac în afara bisericii, 

este timpul meu privat. Dar a face lucrarea unui evan-

ghelist înseamnă a trăi în interiorul și în exteriorul bise-

ricii ca și cum aș fi în fiecare clipă a vieții mele la doar 

un cuvânt distanță de o întâlnire care îi schimbă viața 

cuiva. 
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Dacă n-ai nicio idee despre cum să faci acest lu-

cru, ia-ți drept model un păstor care face lucrul unui 

evanghelist. Mie îmi place să îl privesc pe prietenul meu 

Jim. Jim și cu mine am slujit în aceeași echipă pastorală 

vreme de peste 15 ani. Un lucru pe care-l avem în co-

mun este obiceiul de a mânca în oraș. Totuși, felul cum 

noi privim această experiență este destul de diferit. 

Pentru mine, a merge la un restaurant are un scop evi-

dent: nu regret ce mi-am ales din meniu. Dar asta nu 

este valabil pentru Jim. Pentru el, prânzul se tran-

sformă într-o experiență în comunitate. El se strecoară 

printre mesele din restaurant dând mâna cu oamenii, 

vorbind cu ei și mângâind copilașii. Dacă restaurantele 

ar organiza alegeri, Jim ar fi primar pe viață. Când eu îi 

vorbesc chelnerului, am două întrebări: „Care este cel 

mai bun fel de mâncare pe care îl pregătești?” și „Poți 

să faci porția mai mare?”, dar cred că, dacă n-aș fi pre-

zent, Jim ar uita să își comande mâncare. El este prea 

preocupat să vorbească cu chelnerul, interesându-se de 

viața personală a acestuia, de starea sufletului lui și de 

orice fel de motive de rugăciune. Când pleacă, el lasă în 

mod obișnuit o invitație la biserică și, poate, lansează și 

planuri pentru o vacanță împreună. Și, mai mult ca si-

gur, acel chelner trebuie să fi auzit de la Jim ceva despre 

Mântuitorul – ceva care ar putea să-l salveze de la Iad. 

Da, sunt convins că Jim s-ar comporta în felul 

acesta indiferent dacă ar fi păstor sau nu. Dar îmi place 
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felul cum Jim este bucuros să folosească faptul că este 

păstor pentru a se implica în discuții cu cei necredinci-

oși. Lui îi place că poate să îi cerceteze, și se pricepe 

bine să le dezarmeze concepțiile greșite. El consideră că 

oportunitatea pe care o are de a vorbi despre ce în-

seamnă să fii păstor este o ușă imensă deschisă către a 

vorbi despre Mântuitorul lui. 

Mulți cred că Jim este doar un om curajos și, de 

aceea, este și eficient. Dar el clarifică faptul că lucrarea 

de evanghelist implică adesea prezența fricii. Iată ce 

spune el: 

Obișnuiam să cred că, dacă voi continua să fac 

evanghelizare, voi ajunge cumva în situația în 

care temerile să dispară. Dar nu aceasta a fost 

experiența mea, cel puțin nu în ultimii 21 de 

ani, și mă îndoiesc că lucrul acesta se va 

schimba. Am învățat că evanghelizarea nu are 

de-a face cu dispariția tuturor temerilor. Am 

fost temător de fiecare dată când mi-am des-

chis gura pentru a mărturisi Vestea Bună. Dar 

am învățat și că evanghelizarea are de-a face 

cu depășirea temerilor mele și cu mărturisi-

rea Evangheliei în ciuda incertitudinilor. Noi 

suntem chemați să propovăduim Vestea Bună 

și să lăsăm rezultatele în seama lui Dumne-

zeu. Și ce privilegiu este să propovăduim cea 

mai bună veste pe care lumea a auzit-o vreo-

dată! 
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Eu nu sunt exact ca Jim, dar cu siguranță că Îi 

mulțumesc lui Dumnezeu pentru el. El lucrează din răs-

puteri pentru a-și depăși temerile și a asculta de Dum-

nezeu. El se străduiește să facă lucrul unui evanghelist. 

PREGĂTEȘTE-TE 

Poate că te gândești că ești chemat să fii păstor, dar 

te simți cumva slab în acest domeniu, al evanghelizării. 

Dar cum ai putea să te pregătești ca să începi „lucrul”? 

Spune istoria convertirii tale. N-am întâlnit vreun 

evanghelist care să nu fi fost profund afectat de propria 

convertire. El își amintește adesea toate detaliile ei. 

Vestea Bună rămâne glorioasă în inima sa. Acest lucru 

mă inspiră, pentru că păstorii trebuie să-și amintească 

de propria convertire. Nu vorbesc aici despre relatarea 

propriei mărturii de convertire. Stârnește-ți dragostea 

pentru cei pierduți amintindu-ți că și tu ai fost pierdut 

cândva. Te afli în posesia Veștii Bune, iar oamenii au 

nevoie să o audă. Tot ceea ce lipsește este un punct de 

legătură. 

Caută oportunități. Tu nu ai vrut să auzi Vestea 

Bună până ce Dumnezeu, în mod suveran, ți-a deschis 

inima față de ea. Dar cine poate spune că persoana de 

lângă tine, cu care vorbești, nu ar fi exact în situația în 

care ai fost tu, atunci când ai auzit pentru prima dată 

mesajul mântuirii? Amintește-ți că Dumnezeu ne-a 

creat în Hristos Isus pentru faptele bune care sunt deja 
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pregătite (Efes. 2:10). Nu este minunat acest lucru? 

Oportunitățile sunt deja acolo pentru cei care fac lucra-

rea de evanghelist. 

Construiește relații. La fel ca atunci când ne-ar 

plăcea să avem acea mărturie a convertirii instantanee 

pregătită pentru a o prezenta prietenilor într-o întâl-

nire de casă, cel mai mare impact pe care îl putem avea 

se va manifesta totuși prin semănarea cu răbdare, pu-

țin câte puțin, a semințelor Evangheliei, chiar în rutina 

vieții. Oamenii pe care îi vedem săptămână de săptă-

mână — ei sunt ogorul nostru. Nu trebuie doar să le co-

municăm adevărul, ci și să îi iubim. Felul în care noi îi 

abordăm trebuie să fie la fel de plin de har după cum 

este vestea pe care le-o ducem. Găsește un bărbat che-

mat de Dumnezeu, și vei descoperi o rețea de necredin-

cioși cu care el are relații. 

MARELE OBIECTIV:                                                    

CÂȘTIGAREA SUFLETELOR 

Charles Spurgeon a pregătit bărbați pentru lu-

crare. Cândva, el a ținut o lecție la colegiu, intitulată 

„Despre convertire, ca scop al nostru”. Gândește-te la 

felul cum cuvintele sale de mai jos se potrivesc în vizi-

unea ta pentru lucrarea pastorală: 

Marele nostru obiectiv, glorificarea lui Dum-

nezeu, este atins în principal prin câștigarea 

sufletelor. Trebuie să vedem suflete care se 

nasc din Dumnezeu. Dacă nu se petrece acest 
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lucru, strigătul nostru trebuie să fie acela al 

Rahelei: „Dă-mi copii, sau mor”. Dacă nu câș-

tigăm suflete, ar trebui să plângem ca acel 

fermier care nu vede roade ale muncii sale, ca 

pescarul care se întoarce acasă cu plasa goală, 

sau ca vânătorul care a umblat degeaba peste 

tot … Ambasadorii păcii nu trebuie să înce-

teze să plângă cu amar câtă vreme păcătoșii 

nu plâng pentru păcatele lor.9 

Dacă aceste cuvinte ale lui Spurgeon reflectă emo-

țiile autentice pe care le-ai experimentat într-o anumită 

măsură privind în jurul tău în lume, atunci bucură-te că 

harul lui Dumnezeu a început deja să modeleze în tine o 

inimă pentru cei pierduți. Iar dacă cei trei pași pregăti-

tori pe care tocmai i-am menționat – mergi cu mărturia 

ta, caută oportunități de evanghelizare, construiește re-

lații cu cei necredincioși – sună în mintea și inima ta ca 

și cum ar fi obiceiuri pe care te simți chemat să le cauți, 

acest lucru merită exprimarea celei mai profunde recu-

noștințe din partea ta față de Dumnezeu. Toate aceste 

lucruri pot fi o dovadă importantă în a stabili dacă ai 

fost chemat în lucrarea Evangheliei, pe când te lupți în 

sinea ta cu această întrebare: Îi iubești pe cei pierduți? 

RESURSE SUPLIMENTARE DE STUDIU  

The Gospel and Personal Evangelism, Mark Dever 

 
9 Charles H. Spurgeon, Lectures to My Students (London: Passmore and Alabaster, 
1877), 180. 
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The Heart of Evangelism, Jerram Barrs 

Marks of the Messenger, J. Mack Stiles 

Evangelism and the Sovereignty of God, J. I. Packer 

Salvation to the Ends of the Earth, Andreas J. Kosten-

berger, Peter T. O'Brien 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

JOHN BUNYAN: O CHEMARE                                                      

CONFIRMATĂ DE BISERICĂ1 

 

Totul a început cu un mic grup, adunat în jurul lui 

John Gifford, aflat pe patul de moarte. El fusese păsto-

rul credincios al unei mici congregații, care a încercat 

să supraviețuiască în niște vremuri incerte. Acum, el își 

dădea ultima suflare, căutând să fie credincios până la 

sfârșit față de turma sa. Printre ultimele sale cuvinte a 

fost și acest îndemn: „Petreceți mult timp înaintea Dom-

nului când vă veți alege păstorul”. 

În toată această vreme, ochii lui erau îndreptați 

asupra unui tânăr din adunare. Ținta privirilor lui Gif-

ford era un credincios convertit de câtva timp, dar ceva 

mai necioplit. Nimic din viața acestui tânăr nu indica 

faptul că el ar fi fost potrivit pentru lucrarea Domnului. 

Era un simplu tinichigiu și voia să rămână în acea stare. 

Dar Dumnezeu avea alte planuri cu John Bunyan. 

Aproape în ciuda situației sale, a fost pus în situația în 

care i-au ieșit în cale oportunități în urma cărora măr-

turia sa publică a produs roade remarcabile. Biserica lui 

a observat acest lucru. Bunyan povestește: 

 
1 Portretul lui Bunyan este adaptat după cartea sa Grace Abounding to the Chief of 
Sinners (Collected Works, Vol. 8, Ages Digital Library), și după lucrarea lui Frank 
Mott Harrison, John Bunyan (Edinburgh: Banner of Truth, 1964). 
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La aproape cinci sau șase ani după ce am fost 

născut din nou, ajutat să văd nevoia și prețul 

lui Isus Hristos, Domnul nostru, și făcut capa-

bil să îmi dedic sufletul în mâna Lui, unii din-

tre cei mai de seamă sfinți dintre noi, și aș 

spune cei mai capabili de judecată și sfințenie 

a vieții, au considerat că Dumnezeu m-a so-

cotit vrednic să înțeleg câte ceva din voia Sa, 

exprimată în Cuvântul Lui Sfânt și binecu-

vântat, și că mi-a dat priceperea, într-o anu-

mită măsură, să exprim ceea ce eu văd în Cu-

vânt, înaintea altora, spre zidirea lor. Astfel, 

ei și-au exprimat dorința, cu toată insistența, 

ca să mă ridic la anumite întâlniri ale bisericii 

și să spun un cuvânt de îndemn înaintea adu-

nării.2 

Biserica l-a testat cu înțelepciune pe tânărul pre-

dicator, dându-i oportunități să predice. Chiar dacă a 

fost încurajat continuu de congregație, Bunyan era, în 

cel mai bun caz, un slujitor ezitant. Dar John a citit într-

o zi cuvintele lui Pavel din 1 Corinteni 16, îndemnându-

i pe cei care au dar să se dedice slujirii sfinților. Aceste 

cuvinte au dat greutate încurajării din partea bisericii, 

convingându-l pe Bunyan să se oprească din fuga lui de 

chemare: 

Prin acest pasaj am putut să văd că Duhul 

Sfânt nu a intenționat niciodată ca oamenii să 

 
2 Bunyan, Grace Abounding to the Chief of Sinners. 
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aibă daruri și abilități pe care să le îngroape 

în pământ, ci mai degrabă le-a poruncit și i-a 

stârnit să le folosească, și i-a îndemnat pe cei 

care erau capabili și gata să și facă acest lucru. 

Așadar, chiar dacă m-am văzut cel mai ne-

vrednic dintre toți sfinții, totuși, cu mare frică 

și cutremur la vederea slăbiciunilor mele, m-

am apucat de lucrare și am făcut-o conform 

cu darul meu și în măsura credinței mele, 

predicând binecuvântata Evanghelie pe care 

Dumnezeu mi-a arătat-o în sfântul Cuvânt al 

adevărului.3 

Bunyan și-a început lucrarea prin identificarea și 

îndemnul din partea unei congregații mici, care trebuia 

să își caute constant locuri unde să se întâlnească. Atunci 

când persecuția din timpul Angliei restauraționiste a lo-

vit și zonele rurale, micuța și fragila turmă a început să 

se întâlnească pe ascuns, iar bărbatul despre care Gif-

ford spera că va îngriji de ea a ajuns la închisoare. 

Bunyan a stat vreme de 12 ani în închisoarea din 

Bedford. Totuși, așa cum știm acum, el era un întemni-

țat extraordinar de ocupat. În timpul acestei perioade, 

el și-a scris autobiografia, intitulată Grace Abounding 

to the Chief of Sinners și, bineînțeles, cartea Pilgrim's 

Progress (Călătoria Creștinului). El n-a scris din închi-

soare pentru a-și umple timpul cu ceva sau pentru a-și 

 
3 Ibid. 
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cumpăra astfel libertatea. Dimpotrivă, el a scris pentru 

că Dumnezeu îl chemase la lucrare, biserica îi afirmase 

chemarea, și nu avea de gând să lase ca un lucru mă-

runt, precum persecuția, să îl oprească să facă ceea ce 

era chemat. El a scris pentru a păstori – iar Biserica lui 

Dumnezeu a fost hrănită prin lucrarea lui, din zilele 

respective și până astăzi.  

 

 

  



233 

CAPITOLUL 9 

........ 

CINE ESTE DE ACORD CU 
CHEMAREA TA? 

 

Îți amintești povestea mea din capitolul 1? Iată-

mă, un tip cu o grămadă de zel și cu un sentiment cres-

când că trebuie ca, într-un fel, într-o zi, să fiu implicat 

în lucrare. Nu aveam niciun fel de școală sau pregătire. 

Aveam doar o ambiție intensă de a predica Biblia. Era 

dorința mea suficientă? 

Între timp, înapoi acasă... ei bine, tocmai ce voiam 

să rezolv o mulțime de probleme – să îmi construiesc o 

căsătorie, să am o slujbă, să-mi plătesc împrumutul din 

facultate și să îmi potrivesc șosetele în fiecare dimineață. 

Pe lângă asta, aveam de-a face cu o mulțime de oameni 

care îmi spuneau că vedeau ceva potențial în mine pentru 

lucrarea pastorală. Și nici măcar nu erau mama mea... 

Completa cumva acest lucru secvența mea de lansare că-

tre chemarea pastorală? Ce ar trebui să fac de acum îna-

inte? Să contactez o organizație misionară? Să caut un se-

minar biblic? Să fac un pas prin credință și să încep o bi-

serică? Sau exista altceva, un alt lucru pe care să-l caut? 
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Dacă ai citit până aici, este posibil să ai sentimen-

tul că Dumnezeu face o lucrare în inima ta. Poate că ai 

parte de un anume fel de chemare. Așa că, trebuie să 

vorbim acum despre ce să faci cu ea. 

TREI FUNII ÎMPLETITE 

Când privesc la Scriptură, când analizez un pic is-

toria Bisericii și când observ ce se petrece cu bărbații 

care intră în lucrarea pastorală, văd că există trei funii 

împletite care leagă acel bărbat de chemarea sa. Fiecare 

funie în parte îi întărește chemarea. Acestea trei sunt: 

chemarea interioară, pregătirea și confirmarea lui de 

către alții – cele trei funii împletite ale chemării. Aces-

tea nu constituie trei pași consecutivi, ci mai degrabă 

sunt trei aspecte independente care vin împreună, în 

providența lui Dumnezeu, pentru a ajuta chemarea în 

a-și găsi împlinirea. 

Funia nr. 1 - Chemarea interioară  

Întreabă-l pe orice bărbat implicat în lucrare des-

pre felul cum a ajuns acolo, și vei vedea că va avea o 

istorie de povestit despre lucruri care s-au petrecut în 

interiorul lui. Uneori este vorba despre o experiență 

momentană, când aceștia primesc ceea ce Spurgeon 

descrie drept „o tânjire, o dorință de a propovădui Cu-

vântul”.1 În cazul altora, ea este un fel de chemare lină, 

 
1 Charles H. Spurgeon, Lectures to My Students (London: Passmore and Alabaster, 
1877), 25. 
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venind aproape pe nesimțite, până când, într-o zi, acel 

bărbat se trezește descoperind chemarea care și-a ocu-

pat locul în inima lui ca un oaspete neașteptat. 

Mare parte a acestei cărți a tratat chemarea inte-

rioară. Am văzut deja felul cum chemarea unui bărbat 

la lucrare este împletită cu chemarea lui la mântuire. 

Totul începe acolo – la trezirea noastră, definirea iden-

tității noastre și transformarea noastră. Este cel mai 

important lucru care i se petrece oricărui credincios. 

Dar anumiți credincioși sunt chemați la conducerea po-

porului lui Dumnezeu. Există ceva ce ei primesc de la 

Dumnezeu care, am putea spune, îi face să dorească să 

păstorească poporul lui Dumnezeu și să predice Cuvân-

tul lui Dumnezeu.  

Chemarea interioară implică darurile, caracterul, 

abilitatea de predicare, inima dedicată îngrijirii altora 

și o dragoste pentru cei pierduți. Pentru ca un bărbat 

să fie chemat la lucrare, acest sentiment intern al che-

mării trebuie să fie convingător și continuu, și să ră-

mână așa câtă vreme el se află în lucrare. 

Funia nr. 2 - Pregătirea 

Ok, aceasta este una importantă. Este atât de im-

portantă încât îi vom dedica ultimul capitol al cărții. De 

ce? Pentru că trebuie să cunoști ce trebuie să faci în de-

cursul acestor luni sau ani, timp în care vei duce cu tine 

o chemare interioară, dar vei aștepta confirmarea. 
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Pregătirea înseamnă cu mult mai mult decât o 

simplă omorâre a timpului. Cu toții avem această ten-

dință de a crede că o dorință interioară trebuie să își 

găsească împlinirea imediat – ca și cum am apăsa pe 

accelerație și am demara. Și dacă alte persoane se în-

tâmplă să recunoască ceva în noi? Apăsăm pedala până 

la capăt, și suntem atenți la polițiști. Dar nu evităm lu-

minile galbene și semnele de avertizare cu privire la 

pregătire. 

Eu am avut o chemare interioară cu mult timp îna-

inte ca oricine altcineva să o vadă. Da, m-am gândit une-

ori că le-a luat ceva timp să o recunoască! În final, am 

primit ceva încurajări de la alții – Dumnezeu să-i bine-

cuvânteze! Dar ei încurajau pe cineva care era mai de-

grabă... mmm, nedezvoltat. (Observatorii mai atenți ar 

fi putut spune „mândru” sau „nepriceput”, dar haideți să 

mergem înainte folosind termenul „nepregătit”.) 

Dar știi ceva? Sunt atât de bucuros că nu am aler-

gat imediat prin ușile care păreau să se deschidă de 

timpuriu în viața mea de creștin. Și cred că la fel de fe-

riciți sunt cei asupra cărora mi-aș fi impus eul nepre-

gătit. 

Poate că poți înțelege asta din proprie experiență. 

Poate că înțelegi cu smerenie că ai nevoie de pregătire. 

Ajungem în curând și acolo. Dar înainte de asta, trebuie 

să discutăm despre harul de a avea parte de confirma-

rea exterioară. 
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Funia nr. 3 - Confirmarea exterioară  

Aceasta este tema pe care o vom trata preponde-

rent în capitolul de față. Ca să dau o definiție simplă, 

confirmarea exterioară este procesul de evaluare prin 

care biserica locală confirmă chemarea lui Dumnezeu 

pentru un bărbat. Gândește-te la ea în felul acesta: un 

sentiment personal al chemării nu este niciodată sufi-

cient pentru a pune un bărbat în lucrare. Sentimentul 

subiectiv al chemării trebuie validat obiectiv. Evaluarea 

externă este acea funie esențială care leagă biserica de 

tine în siguranță. 

DE CE ESTE NEVOIE DE CONFIRMARE? 

De ce este nevoie de acest fel de evaluare și vali-

dare din partea altora? În primul rând, pentru că este 

un principiu biblic. Biblia ne prezintă exemple minu-

nate și diverse ale felului cum confirmarea exterioară 

își împlinește rolul.  

Înainte de a începe să citești despre Moise și să ca-

uți scântei în orice tufiș, ridică-ți un pic privirea – atenție 

să nu te ghidezi prea mult din exemplele Vechiului Tes-

tament, precum cele ale lui Moise, David și ale profeților, 

care și-au primit chemarea direct de la Dumnezeu, pen-

tru scopuri particulare în planul de răscumpărare. 

Dar încă putem să extragem lucruri importante 

din viețile lor. De-a lungul istoriei poporului Israel, a 

existat o practică de ungere și recunoaștere publică a 
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celor chemați. Prin acestea, se recunoștea înaintea tu-

turor că Dumnezeu chema un bărbat să împlinească 

planurile Sale. Până și Isus S-a supus botezului, lucru 

care dovedește că botezul Lui a fost un moment al con-

firmării lucrării Sale publice. La sfârșitul acesteia, în di-

ferite feluri, Isus Își trimite ucenicii să facă lucrarea 

Evangheliei – ceea ce se poate observa în special prin 

discursurile Sale din Ioan 13–17 și din Marea Trimitere 

(Matei 28:18-20). Astfel, atunci când ucenicii s-au tran-

sformat în prima generație de plantatori de biserici, ei 

au lucrat având o convingere profundă că au fost tri-

miși de Cineva. Ceea ce putem învăța din acest model 

biblic este că o chemare interioară care stârnește sufle-

tul este validată printr-o confirmare externă. 

...................... 

Chemarea interioară care             
stârnește sufletul este validată 
printr-o confirmare externă. 

...................... 

Această întrețesere a chemării interioare și a 

confirmării exterioare este clarificată în una dintre 

puținele cărți care tratează lucrarea pastorală și care 

intră în categoria celor ce trebuie neapărat citite de 

orice bărbat care se consideră chemat. The Christian 

Ministry a lui Charles Bridges se află în topul listei 

mele de astfel de cărți. Bridges a fost un păstor angli-

can care și-a dat mâna cu Charles Spurgeon, J. C. Ryle 
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și alți bărbați curajoși ai lui Dumnezeu, pentru a construi 

biserici evanghelice serioase în perioada victoriană a An-

gliei. Cartea The Christian Ministry abundă în idei pro-

funde pentru păstori, în toate aspectele vieții de lucrare. 

În ceea ce privește chemarea, Bridges vorbește clar, ex-

plicând cu atenție atât aspectul subiectiv – „dorința pen-

tru lucrare” – cât și aspectul obiectiv – „potrivirea pen-

tru slujire”:2 

Autoritatea noastră derivă de la Dumnezeu și 

de la biserică – adică, originată de Dumnezeu, 

și confirmată prin intermediul bisericii. Che-

marea exterioară este o trimitere primită din 

partea bisericii și recunoscută de biserică, 

după rânduiala sfântă de la început. Nu 

aceasta îl califică pe slujitor, ci ea îl acredi-

tează, căci Dumnezeu l-a calificat intern și l-a 

făcut capabil pentru împlinirea ei. Această 

chemare exterioară nu face altceva decât să 

comunice o autoritate oficială.  

Chemarea interioară constituie vocea și pute-

rea Duhului Sfânt, dirijând voința și judecata, 

și dându-i bărbatului respectiv calificările 

personale. Cu toate acestea, ambele chemări, 

chiar dacă sunt în mod esențial deosebite în 

caracterul și sursa lor, sunt indispensabile 

pentru împlinirea trimiterii noastre.3 

 
2 Charles Bridges, The Christian Ministry (London: Seeley and Burnside, 1830), 91–92. 
3 Ibid. 
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Bridges ne îndreaptă atenția către acțiunea suve-

rană a lui Dumnezeu atât în ce privește chemarea inte-

rioară cât și în cea exterioară. Asta nu înseamnă că che-

marea interioară vine de la Dumnezeu, iar cea exteri-

oară de la oameni. Nu, căci Dumnezeu lucrează prin oa-

meni în ambele cazuri. În chemarea interioară, Dum-

nezeu lucrează prin agentul omenesc al voinței și jude-

cății noastre. În chemarea exterioară, El lucrează prin 

agentul uman al bisericii Sale. 

CINE CONFIRMĂ? 

Cine oferă confirmarea aceasta exterioară? Ea 

vine din două surse. 

În primul rând, de la liderii bisericii 

Confirmarea implică examinare: „trebuie cerce-

tați întâi” (1 Tim. 3:10). În fapt, Pavel vorbește despre 

această condiție preliminară pentru diaconi, dar ea tre-

buie însușită în aceeași măsură pentru prezbiteri. Iată 

de ce există cerințele pentru prezbiteri în epistolele 

pastorale. Dacă vrei să plantezi o biserică sau să o păs-

torești, adu-ți cu tine un creion. Ai un test de dat. 

Testarea este administrată de cei care au această 

autoritate – cel puțin așa stăteau lucrurile la liceu pe 

vremea mea. Evident că mi-ar fi plăcut să fiu testat de 

colegii mei elevi. Cu siguranță că asta m-ar fi pus pe 

panoul de onoare. Dar am fost uimit de felul de modă 
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veche în care profesorii dădeau teste. De ce profesorii? 

Exista această idee ciudată că profesorii erau cumva 

mai calificați decât tipi ca noi, care dormeam în clasă și 

care consideram tezele drept pedepse. Acum, însă, am 

înțeles ideea, și are de-a face cu un aspect important al 

înțelegerii chemării tale. Confirmarea exterioară tre-

buie să vină de la cineva calificat. 

Acest principiu poate fi văzut la lucru în biserica 

din Antiohia, un model pentru biserica din primul se-

col. Atunci când Dumnezeu îi cheamă pe Barnaba și pe 

Saul, El îi vorbește întregii echipe de conducere a bise-

ricii, spunându-le: „Prieteni, fiți atenți aici! Puneți-i de-

oparte pe aceștia doi pentru lucrarea la care i-am che-

mat” (F.A. 13:2, versiunea mea).  

...................... 

Dedicarea lor față de lucrare a 
fost o punere deoparte, sfântă, de 
către ceilalți lideri, nu rezultatul 

ambițiilor proprii. 

...................... 

Interesant este că El nu le vorbește direct lui Bar-

naba și lui Pavel, ci le vorbește celorlalți despre cei doi. 

Ceilalți lideri erau chemați să îi confirme și să îi trimită 

pe cei doi bărbați. Haideți să îl punem deoparte pe Pavel 

pentru o clipă, care își primise chemarea interioară 

completă odată cu arătarea lui Hristos față de el. Dar 

cum stau lucrurile cu Barnaba? Până în acest moment, 
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știm că el era un bărbat credincios în biserică. Era unul 

dintre cei care știau cum să încurajeze, de unde își trage 

și numele. Barnaba își demonstrase deja dedicarea dă-

ruind generos pentru cauza Evangheliei (F.A. 4:36-37). 

El este de asemenea un bărbat curajos, cu discernă-

mânt, recunoscând chemarea din viața lui Pavel, atunci 

când alții nu au făcut lucrul ăsta, și fiind dornic să îi 

stea alături (F.A. 9:26-27). În Faptele Apostolilor 11:22-

24, descoperim că el este „un om de bine, plin de Duhul 

Sfânt și de credință”. Este evident că el avea lucrurile 

care îl calificau să predice, dar nu cunoaștem cu adevă-

rat ce poziție oficială avea el în lucrare. 

Așa ajungem în capitolul 13 din cartea Faptelor 

Apostolilor. Chemarea unuia dintre ei este pronunțată, 

dar el a lucrat într-o relativă obscuritate. Chemarea ce-

luilalt este descoperită în slujire, încetul cu încetul, de-

a lungul timpului. Atât Pavel cât și Barnaba s-au poziți-

onat în așa fel încât să fie cunoscuți, evaluați și echipați, 

supunându-se conducerii lăsată de Dumnezeu. Barnaba 

fusese trimis la Antiohia de către biserica din Ierusalim. 

Saul fusese adus de Barnaba în Antiohia. Amândoi au 

trudit alături de alți lideri în biserica locală. Ei nu erau 

niște apostoli autoproclamați, în căutare de „sponsori” 

sau de „parteneri de lucrare”. Acțiunile lor anterioare 

fuseseră făcute preponderent ca parte a etapei de pre-

gătire și în slujire față de biserica de care aparțineau. 

Atunci când au fost confirmați în lucrare, erau niște 
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bărbați cunoscuți. Dedicarea lor față de lucrare a fost o 

punere deoparte, sfântă, de către ceilalți lideri, nu rezul-

tatul ambițiilor proprii. Ei L-au onorat pe Dumnezeu și 

au slujit biserica așteptând confirmarea exterioară a 

chemării lor interioare. Acesta devine apoi modelul pen-

tru Biserica Noului Testament: prezbiterii sunt chemați 

de Dumnezeu și confirmați de liderii bisericii locale.4 

În al doilea rând, de către biserica însăși  

Gândește-te la ceea ce am învățat deja din 1 Timo-

tei 3 și Tit 1. Dumnezeu dă calități specifice care să ser-

vească drept semne ale chemării. Totuși, într-un sens 

real, întreaga biserică este parte a procesului de confir-

mare. Tu trăiești și slujești printre oameni care te cunosc 

și au opinii despre tine. Dacă ești un sfânt înaintea prez-

biterilor și un nesuferit pentru toți ceilalți, șansele tale 

de confirmare sunt microscopice. Evident, scopul nu 

este să trăiești o viață sfântă ca să poți sluji. Esența este 

să îți trăiești viața iubindu-L pe Dumnezeu și pe ceilalți 

într-o modalitate care îi va afecta din ce în ce mai mult 

pe oameni, așa cum un păstor trebuie să îi influențeze. 

Haideți să fim mai specifici. Uită-te la doar câteva 

dintre cerințele din aceste pasaje biblice: un păstor tre-

buie să fie fără reproș (1 Tim. 3:2; Tit 1:6-7), respectabil 

 
4 Țineți minte că 1 Timotei este scrisă mai întâi lui Timotei în calitatea sa de lider. 

În mod asemănător, lui Tit i s-a cerut să identifice și să pună prezbiteri. Viitorul 
bisericii se reazemă pe selecția, pregătirea și confirmarea prezbiterilor viitori de 
către lideri (1 Tim. 5:22; 2 Tim. 2:2). 
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(1 Tim. 3:2), blând (1 Tim. 3:3), bine văzut de cei din 

afară (1 Tim. 3:7) și ospitalier (Tit 1:8). Aceste calități 

implică prin definiție evaluarea celorlalți oameni. În 

fapt, singura modalitate de a aplica cu adevărat aceste 

pasaje situației chemării tale este aceea de a solicita pă-

rerea bisericii cu privire la ele. 

Confirmarea din partea celor calificați  

Un sentiment personal al chemării, chiar dacă 

este vital, nu este niciodată suficient pentru a propulsa 

un bărbat în lucrare. Trebuie să existe confirmare, și 

asta nu doar din partea celor care au responsabilitatea 

și autoritatea să o dea, ci și din partea membrilor bise-

ricii. Ei au nevoie să te poată vedea într-o zi ca păstor 

al lor. Așa că întrebarea este: Cine ocupă acea poziție în 

viața ta care îți poate da confirmarea? Dacă nu știi răs-

punsul la această întrebare, te afli în pericolul lui Sisco. 

Fă cunoștință cu Reverendul Cassidy, sau, cum îl 

denumesc prietenii lui, Sisco. Sisco este un lucrător li-

cențiat la Universal Life Church (ULC), care se laudă cu 

peste 17 milioane de membri în întreaga lume. Conform 

datelor ULC, Sisco este acum calificat să oficieze la 

nunți, înmormântări și botezuri.  

Cu toate acestea, ceremoniile de botez sunt un pic 

mai grele, pentru că Reverendul Sisco Cassidy are o 

frică incurabilă de apă.  
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Acest lucru ți s-ar putea părea ciudat, dacă n-ai 

ști că dragul Reverend Cassidy este o pisică! Se pare că 

stăpânul aparent plictisit și cinic al lui Sisco a văzut un 

anunț publicitar al ULC, care căuta lideri pentru a des-

chide o nouă congregație. Aparent preocupat de poten-

țiala lipsă de slujitori, stăpânul și-a sponsorizat pisica 

și, astfel, Sisco a devenit, în scurtă vreme, ordinat ca 

slujitor în mișcarea ULC, cu toate drepturile cuvenite. 

Am înțeles că, la scurtă vreme după aceasta, Sisco s-a 

apucat și de golf.  

Lucrarea lui Sisco nu este atât de bizară pe cât 

pare. Am avut un prieten păstor care mi-a povestit des-

pre un cuplu care voia să se căsătorească, dar biserica 

nu era dispusă să le oficieze ceremonia. Întrucât ei nu 

voiau să meargă pe calea cerută de biserică, pur și sim-

plu l-au pus pe tatăl miresei să-și obțină o ordinare on-

line, și astfel el le-a oficiat ceremonia. 

Calea pe care stăpânul a stabilit-o pentru Sisco 

este ușoară, dar nu este biblică. Chemarea ta la lucrare 

trebuie confirmată de oameni calificați. Charles Bridges 

observă cu înțelepciune că „eșecul în lucrare” poate 

avea ca punct de plecare momentul când acel bărbat s-

a lansat în ea. Bridges întreabă: „A fost chemarea la slu-

jirea sacră făcută clară în contextul bisericii și în acord 

cu voia lui Dumnezeu?”5 

 
5 Bridges, The Christian Ministry, 90 (subl.). 
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CE ÎNSEAMNĂ ASTA PENTRU TINE? 

De ce este atât de importantă confirmarea exteri-

oară a chemării? Ce lucru bun aduce – pentru tine per-

sonal și pentru poporul lui Dumnezeu? 

Ești protejat 

Rolul bisericii în confirmarea chemării protejează 

poziția de lucrător de ambițiile corupte, dar face chiar mai 

mult decât atât. Confirmarea exterioară îi dă acelui bărbat 

siguranța că nu se înșeală cu privire la cerințele sale pen-

tru slujire.6 Ea îi permite să se lanseze în autoritatea aces-

tei slujiri, după ce deja a dovedit ce trebuia, eliberându-se 

astfel pentru a face lucrarea de slujire, în loc să facă o lu-

crare de strângere a admirației și susținerii oamenilor. 

Mai mult, ea stabilește o relație sigură între oameni și li-

deri. Oricine este implicat în aceasta știe că există o eva-

luare exterioară și o relație de supunere și supraveghere 

a liderilor, și cunoaște care este răspunsul bisericii față de 

acei lideri. Bărbatul chemat de Dumnezeu poate atunci să 

„meargă înainte în părtășia și sub călăuzirea bisericii”.7 

 
6 Teologul baptist J. L. Dagg (sec. al XIX-lea) a susținut că niciun bărbat care nu a 

fost singur în a crede că Dumnezeu l-a ales pentru lucrare „nu are vreun motiv să 
considere că se amăgește”. Dagg a adăugat că, dacă cei care „Îl onorează pe Dum-
nezeu și iubesc sufletele oamenilor” nu recunosc cerințele lucrării unui bărbat, 

atunci acel bărbat „are motiv suficient să suspecteze că lucrarea lui de fapt nu 
există”. Citat de Brian Croft în Test, Train, Affirm, and Send into Ministry: Recove-
ring the Local Church’s Responsibility in the External Call (Leominster, UK: Day 

One, 2010), 51. 
7 G. Campbell Morgan, The Acts of the Apostles, ed. D. Stuart Briscoe (Grand Rapids, 
MI: Revell, 1988), 242. 
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Biserica lui Dumnezeu este protejată 

Gândește-te la lucrul următor: chemarea mea nu 

este a mea, ci este chemarea lui Dumnezeu în folosul 

Bisericii Sale. Așadar, nu este vorba doar despre noi 

aici, ci despre viețile acelora pe care îi conducem, sau 

cel puțin încercăm să-i conducem. A pune la amvon pe 

cineva care nu este nici calificat și nici nu are daruri 

pentru a se afla acolo, echivalează cu un dezastru total. 

Spurgeon a înțeles cu siguranță acest lucru. Iată ce scria 

el: „Este o tragedie înfricoșătoare ca un bărbat să-și ra-

teze chemarea, inclusiv pentru biserica față de care el 

se impune, căci greșeala lui implică o suferință foarte 

mare”.8 

Mult prea mulți bărbați au făcut această greșeală 

serioasă. Să luăm exemplul lui T.J. Convertirea lui T.J. a 

fost atât de dramatică, încât el a presupus în mod natural 

că Dumnezeu avea planuri mari cu el. Fiind un bărbat 

puternic, cu o personalitate impunătoare, era cel mai ca-

pabil om pentru a fi la fel de productiv în lucrarea voca-

țională ca în firma sa. Sau cel puțin așa credea el. La bi-

serică, modalitatea expresivă și opiniile ferm prezentate 

au fost în mod obișnuit considerate ca dovadă a unei che-

mări la predicare, deși realitatea era alta. Prietenii au în-

ceput să-l încurajeze să planteze o biserică. 

 
8 Charles H. Spurgeon, citat de John MacArthur Jr. în Rediscovering Pastoral Minis-
try: Shaping Pastoral Ministry with Biblical Mandates (Nashville, TN: Thomas Nel-
son, 1995), 103–104. 
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Timpul a trecut și T.J. a devenit frustrat, deranjat 

de faptul că nu i s-a cerut oficial să planteze o biserică. 

Liderii denominației sale nu păreau să îi aprecieze darul 

sau nu știau cum să folosească stilul său de conducere. 

Între timp, păstorii lui au observat anumite deficiențe în 

familia sa. Cu toate acestea, apelurile lor s-au lovit de 

niște urechi astupate. T.J. credea că ei nu voiau să-l ajute 

și că erau prea înguști în felul în care îl evaluau. El își 

dorea impact, pe când ei insistau asupra procesului. 

...................... 

Nu a putut să înțeleagă nicio-
dată ce fusese greșit în legătură 
cu echipa, dar nici nu s-a stră-

duit vreodată să înțeleagă. 

...................... 

În final, T.J. a părăsit biserica și s-a înscris în 

școala biblică, finalizând programul într-un timp re-

cord. După absolvire, s-a alăturat unei biserici din oraș, 

unde a crescut. Cu toate acestea, au existat probleme de 

la început. Grupul de bază a fost întotdeauna o colizi-

une de personalități care niciodată nu au putut să for-

meze o echipă. T.J. nu a putut să înțeleagă ce fusese 

greșit la echipă, dar nici nu s-a străduit vreodată să în-

țeleagă. El era atras mult mai mult de proiecte decât de 

oameni. 

În ce privește întâlnirile de duminică, mesajele 

aveau tendința de a fi lungi – T.J. avea atât de multe de 
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spus! Totuși, oaspeții, care veneau rar, se întorceau din 

ce în ce mai rar, dacă se mai întorceau. Atunci când au 

fost întrebați de ce, ei aveau să facă aluzie la lucruri le-

gate de predicator, care li se păreau greșite.  

În curând, presiunile unice ale lucrării de plan-

tare de biserică au scos la iveală fisurile din mariajul lui 

T.J. Conflictele de acasă deveniseră mai frecvente și mai 

intense. Soția lui începuse să manifeste semne de deze-

chilibru emoțional. Zvonurile au început să fie circule, 

echipa de bază s-a răsfirat, oamenii au plecat, finanța-

rea s-a subțiat și, în final, T.J. a cedat și el. Era obosit, 

mânios și tot ce a vrut a fost să plece. Acum este agent 

imobiliar și refuză să meargă la orice fel de biserică. 

Există sute de istorii tragice ca aceasta – mărturii 

ale ambiției nestăvilite. Ambiția unor oameni precum 

T.J. minimizează contribuția altora. Ea pretinde dreptul 

de auto-determinare și auto-ungere, ceea ce definește 

chemarea cuiva într-un fel unilateral. Înarmați cu do-

rință, inteligență și ambiție, mult prea mulți oameni 

trag concluzia egoistă că acestea sunt singurele lucruri 

pe care Dumnezeu le cere de la ei. Biblia ne învață exact 

pe dos. Așa cum se întreba Oswald Sanders, „N-ar tre-

bui ca lucrarea să dicteze omul, și nu omul lucrarea?”9 

AI NEVOIE DE CEILALȚI 

 
9 Oswald Sanders, citat în lucrarea lui Henry Blackaby și Richard Blackaby, Spiri-
tual Leadership: Moving People on to God’s Agenda (Nashville, TN: Broadman, 
2001), 88. 
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Există oameni suficient de apropiați de tine pen-

tru a vedea dacă ai darul, cerințele și caracterul pentru 

a aspira la lucrarea pastorală? 

Dumnezeu a configurat Trupul Său în așa fel încât 

niciunul dintre noi nu poate să perceapă pe deplin di-

mensiunea sau harul darurilor noastre. Dumnezeu a fă-

cut acest lucru intenționat, așa încât să fim dependenți 

unii de alții. Avem nevoie de ceilalți pentru a înțelege 

direcția și importanța chemării noastre. Acest lucru a 

fost exprimat minunat de Charles Spurgeon, atunci 

când el a acceptat chemarea de a păstori biserica New 

Park Street din Londra, la vârsta de doar 20 de ani: 

Nu am căutat să vin la voi, căci eram slujitor 

într-o adunare necunoscută, dar plină de dra-

goste. N-am solicitat niciodată avansarea. 

Prima scrisoare de invitație primită de la dia-

conii voștri a sosit fără ca eu să o solicit, și am 

tremurat la ideea de a predica în Londra. N-aș 

putea înțelege cum s-a ajuns aici, și chiar acum 

sunt plin de uimire văzând la lucru providența 

minunată a lui Dumnezeu. Îmi doresc să mă 

dedic în mâinile Dumnezeului legământului 

nostru, a cărui înțelepciune călăuzește toate 

lucrurile. El să aleagă pentru mine și, atât cât 

pot judeca, aceasta este alegerea Lui.10 

 
10 Charles H. Spurgeon, citat în lucrarea lui Lewis Drummond, intitulată Spurgeon: 
Prince of Preachers (Grand Rapids, MI: Kregel, 1992), 200. 
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...................... 

Găsește o modalitate să te apro-
pii de oameni atât de mult încât 
ei să poată fi parte din aventura 

confirmării tale exterioare. 

...................... 

Apreciind valoarea unei chemări exterioare, băr-

batul chemat se pune într-o poziție, ca și Spurgeon, de 

a fi „plin de uimire văzând la lucru providența minu-

nată” a lui Dumnezeu. Bărbatul chemat le spune cre-

dincioșilor și liderilor din jurul lui: „voi avea încredere 

în evaluarea voastră mai mult decât am în propria eva-

luare. Mă voi încrede în faptul că Dumnezeu îmi va 

vorbi nu doar mie, ci și prin intermediul vostru. Și îmi 

voi supune convingerile cu privire la traiectoria mea 

acelui proces de evaluare din partea voastră – știind că, 

atunci când este complet, voi putea vorbi mult mai clar 

și mai puternic decât aș putea bizuindu-mă pe orice 

convingere care ar veni din mine”. 

Dacă mă uit în urmă cu 26 de ani, la acea perioadă 

a chemării din viața mea, văd mult mai clar azi cum 

Dumnezeu a lucrat planul Lui perfect, la timpul Lui, de 

asemenea perfect. Aceasta nu înseamnă că n-am avut 

de dus lupte. Puțini bărbați sunt scutiți de experiența 

incertitudinii. Lupta cu incertitudinea este parte din 

acest pachet. Totuși, în Dumnezeu nu există lucruri in-
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certe. El este Autorul chemării noastre. El întrețese fu-

niile chemării interioare, ale pregătirii și confirmării, și 

te pregătește astfel pentru a naviga pe ape pentru care 

nu primești o hartă dinainte.  

Așa că, dacă te simți singur, cu un sentiment al 

chemării, verifică-ți deodorantul. Indiferent care ar fi 

gândirea ta cu privire la eclesiologie și conducerea bi-

sericii, trebuie să fii în măsură să găsești o modalitate 

de a te apropia de oameni atât de mult încât ei să poată 

fi parte din aventura confirmării tale exterioare.  

Umblând pe acest drum către lucrare, începem să 

descoperim că Dumnezeu vrea să ajungem la destinație 

învățând lecții valoroase, necesare pentru o lucrare efi-

cientă. Ele sunt lecții care implică încrederea în Dum-

nezeu. Ele fac biserica noastră mai importantă decât lu-

crarea mea. 

Iată de ce, în cazul oricărui bărbat care ar putea 

fi chemat la lucrarea Evangheliei, ar trebui să ne între-

băm: Cine este de acord cu chemarea? 

RESURSE SUPLIMENTARE DE STUDIU 

The Christian Ministry, Charles Bridges 

Test, Train, Affirm, and Send into Ministry, Brian Croft 

Called to the Ministry, Edmund P. Clowney 
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PORTRETE ALE CHEMĂRII  

JOHN NEWTON: VALOAREA AȘTEPTĂRII1 

 

Gânduri și Cercetări Diverse asupra unui Subiect 

Important – sună ca un eseu ce trebuie făcut la facultate, 

poate chiar unul plictisitor. Totuși, în cazul de față nu 

avem de-a face cu niște notițe întâmplătoare, ale unei 

minți curioase, rătăcind printre niște teme teoretice. 

Este vorba despre un jurnal de șase săptămâni de cerce-

tare serioasă și istovitoare a inimii – studiul de sine al 

unui bărbat disperat să audă vocea lui Dumnezeu. 

John Newton era la vârsta de 32 de ani. Trăise 

deja o viață din plin, privind în față moartea de nenu-

mărate ori și făcând lucruri atât de crude, pe care ma-

joritatea oamenilor nu și le-ar fi putut imagina vreo-

dată. Dar acum ajunsese în fața altui lucru. Convertit 

de doar șase ani, recent retras din afacerea groaznică a 

comerțului cu sclavi, Newton nu putea să nu se întrebe 

dacă nu cumva era chemat la lucrare. El a ieșit din 

această perioadă de șase săptămâni de pauză deplin 

convins că era chemat la slujirea Evangheliei. Singurele 

întrebări pe care le avea erau: unde și cum. Newton era 

mai în vârstă decât majoritatea aspiranților, aproape 

 
1 Portretul lui Newton este adaptat după lucrarea lui Jonathan Aitken, intitulată 
John Newton: From Disgrace to Amazing Grace (Wheaton, IL: Crossway, 2007) și 
după Letters of John Newton (Edinburgh: Banner of Truth, 2007). 
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toți intrând în viața clericală direct de pe băncile școlii. 

Mai mult, calea tradițională pentru orice bărbat era să 

solicite ordinarea în Biserica Angliei. Cu toate acestea, 

existau și oportunități noi care se deschideau în afara 

bisericii oficiale – atrăgătoare, dar lucrări indepen-

dente riscante.  

Calea lui Newton către lucrare a fost presărată cu 

obstacole de la bun început. Primul a fost unul destul 

de usturător. Oamenii cărora Newton credea că trebuie 

să li se alăture (anglicanii) nu îl doreau. Cu toate aces-

tea, el nu a simțit nicio chemare către cei care îl doreau 

(independenții).  

Răspunsul lui Newton la chemarea sa s-a dovedit 

a fi o perioadă de 6 ani de așteptare în incertitudine și 

împotrivire din partea altora. A căutat sfatul acelora 

care îl cunoșteau bine, inclusiv soția și familia. Acești 

sfătuitori l-au ajutat, convingându-l că viziunea sa pen-

tru lucrare ar fi împlinită cel mai bine în biserica ofici-

ală. Astfel, el s-a străduit dând nenumărate teste și for-

mulând cereri de ordinare, dar era constant respins. 

Motivele erau ciudate – ba că nu fusese la școlile co-

recte, ba că era prea „entuziast”, ba că trecutul lui pă-

cătos nu era potrivit pentru un om care să îmbrace ha-

ina preoțească. 

Acestea fiind spuse, Newton a fost respins de șase 

ori de la lucrarea pe care a căutat să o facă. Tot ce mai 

trebuia să facă era să aștepte. El a manifestat încredere 
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în Dumnezeu și îndârjirea unui bărbat care înfruntase 

lucruri mult mai grele decât discriminarea. Așa că a tre-

cut la perioada de așteptare: „Pentru moment, trebuie 

să rămân în starea în care mă găsesc și să mă străduiesc 

să fiu pe cât de util pot în viața privată, până ce voi pu-

tea vedea mai departe”.2 

Dumnezeu a folosit acel timp de așteptare pentru 

a solidifica un bărbat care nu era nici pe departe atât de 

stabil pe cât își închipuia el, după cele șase săptămâni 

de izolare când s-a gândit la chemarea sa. După mulți 

ani, într-o scrisoare adresată unui tânăr bărbat aflat 

într-o situație asemănătoare, Newton vorbea astfel des-

pre valoarea așteptării în viața sa:  

Este foarte dificil să ne înfrânăm în limitele 

prudenței, atunci când zelul nostru este fier-

binte, când sentimentul dragostei lui Hristos 

este din plin în inimile noastre și o compasi-

une profundă pentru păcătoșii care pier este 

gata să ne împingă să ne avântăm mult prea 

devreme în lucrare – dar „cel ce se încrede nu 

se va grăbi” (Isaia 28:16, lit. ESV). 

Aproape cinci ani m-am aflat sub această con-

strângere. Uneori mă gândeam că trebuie să 

predic, chiar dacă mă aflam pe stradă. Am as-

cultat la orice lucru care părea plauzibil și la 

multe alte lucruri care nu erau așa. Domnul 

 
2 Citat de Aitken în John Newton, 159. 
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mi-a presărat calea cu spini, dar a umplut-o 

cu har fără să îmi dau seama. Altfel, dacă aș 

fi fost lăsat după capul meu și aș fi lucrat după 

puterea mea, n-aș fi fost vreodată în stare să 

mă plasez într-o astfel de sferă a utilității ca 

aceea în care El a găsit plăcere să mă conducă 

la timpul pe care El l-a găsit potrivit. 

Pot vedea acum clar că, la momentul când eu 

am vrut să intru în lucrare, chiar dacă inten-

ția mea era, sper, bună în esență – totuși mă 

supraestimam și nu aveam acea judecată spi-

rituală și experiență necesare pentru o slujire 

atât de măreață.3 

Timpul bine petrecut l-a pregătit pe Newton pen-

tru „o slujire atât de măreață”. Newton a ajuns să înțe-

leagă că o perioadă de așteptare este parte din calenda-

rul perfect al lui Dumnezeu.

  

 
3 Extras dintr-o scrisoare datată 7 Martie 1765. John Newton, Voice of the Heart, ed. 
Jay P. Green Sr. (Lafayette, IN: Sovereign Grace, Inc., 2001), 137–38. 
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CAPITOLUL 10 

........ 

ÎN TIMP CE                                            
TU AȘTEPȚI 

 

Stai așezat în cinematograf, pierdut în această 

saga care umple ecranul dinaintea ta. O mână îți este 

îngropată în cutia cu popcorn, iar cealaltă blocată ca un 

clește pe o cutie de Coca-Cola. Nu mai ești așezat pe 

scaunul tău, ci ai fost transportat în interiorul scenei – 

pilotând nava spațială prin galaxii necunoscute sau du-

când acea mașină veche printre străzile orașului, urmă-

rit de băieții răi, la doar câțiva pași în urma ta. Cum 

rămâne cu acel tip de pe scara aceea întunecată, care dă 

impresia că urmează să fie ucis cu toată cruzimea? Te 

afli chiar în spatele lui. Tot ce poți auzi este sunetul 

respirației lui – dar este a lui sau a ta? 

Dintr-o dată, sună un telefon mobil. În câteva se-

cunde, îți dai seama că această experiență nu este parte 

din film, ci este telefonul tău. Știind că te afli în perico-

lul de a fi distrus cu sânge rece de vecinii tăi de cinema-

tograf, iei telefonul, oprești sonorul televizorului, și te 

uiți să vezi cine te-a sunat. Dintr-o dată, îți dai seama 

că este apelul pe care îl așteptai – de la compania care 
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urma să te înștiințeze dacă ai primit slujba, sau de la fata 

de la adunare, care vrea să îți spună dacă este interesată 

să te întâlnești cu ea la o cafea. Dar acum tu ești într-un 

cinematograf întunecat și nu poți răspunde la telefon. 

Uneori, poți primi un apel telefonic care ar putea 

să îți schimbe viața. Este apelul corect, ești persoana 

potrivită – dar, în anumite circumstanțe, nu poți răs-

punde. Numărul este corect, persoana este cea corectă, 

dar momentul este nepotrivit. 

Trebuie să aștepți. 

PARADOXUL PREGĂTIRII 

Am subliniat în această carte că forța care stă în 

spatele chemării de a planta sau păstori izvorăște din 

gândirea și intenția unui Dumnezeu atotcunoscător, 

atotînțelept și suveran.  

În ciuda abordării noastre mult prea frecvente a 

spiritualității, una centrată pe noi, Dumnezeu nu are 

nevoie de noi. Pentru nimic. El este suficient în Sine, 

fără a avea nevoie de ceva în afara propriei Persoane 

pentru a exista și a fi mulțumit. Dacă El nu a avut ne-

voie să ne creeze de la început, cu siguranță că nu are 

nevoie de noi nici ca lideri. Și totuși, în harul Său, Dum-

nezeu cheamă bărbați, unul câte unul, ca să planteze bi-

serici și să păstorească poporul Lui. Așadar, unde te afli 

tu în această chestiune a chemării? 
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Cred că ești în unul din cele două situații posibile. 

Citind această carte, ai fost stimulat în viziunea ta pen-

tru lucrarea pastorală, și privești înainte către „ce ur-

mează de acum?” Chemarea ta pare clară, ca sunetul 

unui clopoțel într-o dimineață liniștită de iarnă. Dar mai 

există un grup, unul care a fost cumva întristat de 

această carte. Cei ce fac parte din acest grup au văzut 

cumva lucruri mai clare apropiindu-se de ei, dar apropi-

erea lor nu este îmbucurătoare, pentru că pare să ridice 

obstacole în calea visului lor. Dacă ești între aceștia, 

poate că te-ai simțit chemat să păstorești sau să plantezi 

o biserică, dar acum nu te-ai ales decât cu mai multe în-

trebări despre calificarea și chemarea ta. 

...................... 

Dumnezeu nu dă niciodată o 
chemare (sau să rețină una!) fără 
să aibă un plan bun în spatele ei. 

...................... 

Indiferent în care tabără te afli, vreau să folosesc 

acest capitol final pentru a te păstori. Vreau să îți ofer 

anumite lucruri practice pe care să le faci pentru a 

merge către chemare. Dar, mai important, vreau să îți 

dau credința că planul cel bun al lui Dumnezeu se va 

împlini, indiferent de circumstanțe. 

Vezi tu, Dumnezeu nu dă niciodată o chemare 

(sau să rețină una!) fără să aibă un plan bun în spatele 
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ei. Întrucât El este un Dumnezeu bun, toate planurile 

Sale sunt bune. Toate chemările au limite – limite în ce 

privește darurile, sfera de acțiune, oportunitățile și 

timpul. Așadar, scopul acestui capitol este să îți conso-

lideze credința în bunătatea și înțelepciunea abundentă 

a lui Dumnezeu, care potrivește perfect bărbatul pentru 

misiune. Limite versus totul. Limite în lucrarea pasto-

rală sau în afara ei! 

Așadar, ce ai de făcut acum? Un singur cuvânt: 

pregătește-te! 

Excelent, Dave. Bine spus. Mulțumesc pentru sfat! 

Mulți bărbați se miră de ce Dumnezeu le dă o do-

rință atât de puternică pentru lucrare, dar nu deschide 

imediat o ușă pentru împlinirea ei. Îmi place să le reco-

mand să interpreteze acea dorință ca pe un mandat de a 

se pregăti. Nu este ca o permisiune de a-ți părăsi slujba 

sau de a planta o biserică, cel puțin nu acum. Este o che-

mare de a-ți pregăti sufletul, viața și mintea pentru bucu-

riile și rigorile lucrării. „Cea mai mare și mai dificilă pre-

gătire”, spunea George Herbert, „este cea interioară”.1 

Pregătirea pentru lucrare poate fi percepută ca un 

paradox. Dumnezeu te cheamă să începi acum, luând 

asupra ta anumite sarcini pe care nu le-ai face în mod 

necesar în afara chemării. În același timp, Dumnezeu te 

 
1 George Herbert, citat de Charles Bridges, The Christian Ministry (London: Seeley 
and Burnside, 1830), 62. 
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cheamă să aștepți – să îți pui încrederea în El pe par-

cursul lunilor sau anilor care vin, timp în care El te pre-

gătește pentru lucrarea pastorală. Într-un fel, acționezi 

și aștepți în același timp. 

Cum faci aceste două lucruri? În acest capitol vom 

explora cum să acționăm și cum să așteptăm în același 

timp. La fel de important este că vom vedea cum îi pot 

sluji aceste etape bărbatului care conștientizează în ul-

timă instanță că nu este chemat la lucrarea pastorală.  

ÎNCEPE ACUM 

Un bărbat care aude o chemare nu este niciodată 

un om care stă liniștit. Un semn cheie al chemării este 

o ambiție sfântă canalizată către acțiune. Iată de ce, ca 

lider responsabil pentru cântărirea aspectelor legate de 

chemarea exterioară, nu privesc doar la cine este acel 

om și ce ar putea să facă el în viitor. Dimpotrivă, privesc 

și la ceea ce face deja. Acest lucru mă ajută să măsor 

gradul aspirației și al dorinței lui – „Dacă râvnește ci-

neva să fie episcop, dorește un lucru bun [o slujire no-

bilă, lit. ESV]” (1 Tim. 3:1). 

Fraților, există o mulțime de lucruri pe care le pu-

teți face chiar acum pentru a vă pregăti pentru slujire. 

Iată câteva idei de început. Pentru fiecare dintre ele, am 

inclus anumite acțiuni specifice pe care le puteți face. 

1. Fii cinstit în legătură cu dorințele tale. Dacă as-

piri la slujirea de prezbiter, spune-i asta păstorului tău. 
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Dacă nu ai un păstor, găsește o biserică bună și intră în 

contact cu păstorul ei. Nu este un lucru smerit să rămâi 

tăcut cu privire la visurile tale. Nu ești o Maria care să 

„păstrezi toate acestea în inima” ta (Luca 2:51). Este de 

departe mult mai avantajos să îți împărtășești aceste vi-

suri. Evaluarea făcută de alte persoane va avea loc în mod 

sigur. De ce să nu începi această etapă încă de pe acum? 

...................... 

Fraților, există o mulțime                      
de lucruri pe care le puteți face 
chiar acum pentru a vă pregăti 

pentru slujire. 

...................... 

Un pas practic: Folosind unele dintre lucrurile din 

această carte, scrie-i păstorului tău și împărtășește-i 

sentimentul chemării tale și dorința ta pentru o lucrare. 

Invită-l la un prânz pentru a discuta specific părerea lui 

despre scrisoarea ta. 

2. Roagă-te. Te rogi consecvent pentru chemarea 

ta? 

Un pas practic: Pune deoparte timp regulat pentru 

rugăciune, poate chiar momente de retragere înaintea 

Domnului, în care să îți poți întări simțământul chemării 

și să îl așezi pe altar înaintea Domnului. 

3. Începe să slujești. Chemarea este descoperită în 

mijlocul slujirii. Un bărbat tânăr, chemat, dorește adesea 
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să își găsească imediat un rol care să se potrivească da-

rurilor sale. Dar, în această etapă, chemarea nu este o 

garanție pentru exersarea darurilor tale, ci este o invi-

tație să fii slujitor oriunde este nevoie de tine. Ești che-

mat să le predici maselor? Foarte bine – implică-te în 

lucrarea cu copiii. Acesta este un loc excelent de unde 

să începi. 

Un pas practic: Mergi înaintea liderilor bisericii 

tale și spune-le: „unde are biserica noastră nevoie mai 

mare de ajutor?” Apoi fă acel lucru. Slujirea în obscuri-

tate poate să ajute mai mult la conturarea unui viitor 

lider decât zeci de ani de slujire în bătaia reflectoarelor, 

în poziția ideală. 

4. Dacă ești student, caută o slujire vocațională. Tre-

cerea directă de la colegiu la lucrarea full-time este excep-

ția, nu regula. Nu presupune că ai nevoie de o diplomă 

care să te conecteze direct de lucrare. 

Un pas practic: Fii un student disciplinat și echi-

librat. Caută excelența și cufundă-te în oportunitățile 

de slujire care vin odată cu viața de student. Nu te as-

cunde în grupul tău creștin, ci implică-te în campus ca 

martor pentru Hristos.  

Învață să evaluezi și să cauți oportunitățile din 

perspectivă biblică. Alege pe cineva despre care crezi că 

este un om smerit, care îi influențează pe alții, și pune-

i o mulțime de întrebări. 
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5. Caută consiliere și evaluare. Cauți consecvent 

înțelepciunea bărbaților care te cunosc și care știu sen-

timentul chemării tale? 

Un pas practic: Continuă să îl inviți pe păstorul 

tău la o masă – în felul acesta îl vei invita să observe 

constant viața ta personală. De asemenea, cultivă relații 

de părtășie și dare de socoteală cu bărbați înțelepți, mai 

în vârstă decât tine. 

6. Studiază. Îți adâncești teologia printr-un studiu 

sistematic al învățăturii sănătoase și al teologiei biblice? 

Un pas practic: Cere o listă de cărți pentru studiu 

din partea păstorului tău. Schițează-ți apoi un plan ca 

să finalizezi acel studiu și dă-l păstorului tău, astfel în-

cât el să te urmărească. 

7. Maturizează-te. Cum se potrivește în prezent 

viața ta calităților unui prezbiter, așa cum sunt ele 

prezentate în 1 Timotei și Tit? Care sunt aspectele în 

care trebuie să crești? 

Un pas practic: Caută să dai socoteală constant și 

să fii corectat de cei care îți sunt apropiați. Dacă ești 

căsătorit, începe cu soția ta. Așa cum spunea Wayne 

Grudem, „nu este opțional ca viețile [păstorilor] să fie 

exemple pentru alții; este o cerință”.2 

 
2 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1994), 916. 
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8. Pune-ți familia în ordine. Calea către lucrarea 

pastorală este adesea o cale care presupune sacrificii. 

Poate că vei fi nevoit să trăiești o viață flexibilă și mo-

destă. Ești pregătit să faci sacrificii pentru a-ți împlini 

chemarea? Cunosc o mulțime de bărbați, de exemplu, a 

căror abilitate de a acționa atunci când se ivește o opor-

tunitate a fost blocată de faptul că sunt îndatorați la 

bănci. De asemenea, ar trebui să te îngrijești de soția ta 

atunci când explorezi chemarea la lucrarea. Amintește-

ți de discuția noastră anterioară cu privire la acest as-

pect – dacă ești chemat, ea trebuie să fie de acord cu 

tine și să aibă încredere în tine. Dacă ea nu agreează, 

atunci pregătirea pentru lucrare poate însemna să iei 

aminte la rezervele ei, luând în considerare cu atenție 

reținerile sale și răspunzând observațiilor ei. 

Un pas practic: Scapă de orice fel de datorii poți, 

și rămâi fără credite. Dacă ești căsătorit, asigură-te că 

chemarea ta este un subiect deschis de conversație cu 

soția ta, ea având mereu posibilitatea să facă observații. 

Examinează cu atenție orice îngrijorări sunt prezentate 

de ea. Discută orice obiecții cu prietenii de încredere și 

cu un păstor înțelept. 

9. Perseverează cu răbdare. Ești dedicat așteptării 

ca Dumnezeu să te conducă în lucrare, în loc să îți creezi 

cu nerăbdare propriile oportunități? 

Un pas practic: Caută-ți o vocație care să îți asi-

gure traiul, și crește implicarea ta în biserică. Dezvoltă-
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ți abilități care să îți poată folosi pentru obținerea unui 

loc de muncă, astfel încât să nu depinzi de lucrare în ce 

privește supraviețuirea. 

Charles Spurgeon știa unele lucruri despre felul 

în care bărbații intră în lucrare. Tot ceea ce el își dorea 

era să vadă bărbați ocupați, așteptând și făcând tot ceea 

ce le era în putință pentru Împărăția lui Dumnezeu. 

Sfatul lui este vrednic de luat în considerare:  

„Calificați-vă pentru sfere de lucrare mai 

largi, voi, cei care sunteți în locuri izolate; nu 

neglijați să căutați poziții mai bune. Fiți pre-

gătiți pentru oportunități, atunci când ele 

apar, și asigurați-vă că lucrarea va fi încre-

dințată bărbatului potrivit pentru ea”.3 

ÎNVAȚĂ SĂ AȘTEPȚI  

Eu am o teorie: urăsc să aștept, așa că Dumnezeu 

m-a chemat să scriu. Vorbesc serios. Dacă ești un tip 

nerăbdător, care nu poate să aștepte, scrisul este ca un 

bandit, care fură din sentimentul tău îndrăgit de pro-

gres și îl ține ostatic până vei plăti prețul timpului – 

timpul de editare, timpul de cercetare, timpul dedicat 

rescrierii anumitor pasaje și așa mai departe. În final - 

chiar dacă niciodată nu pare suficient de curând – 

ajungi să fii răsplătit cu un manuscris care crește. Cu 

 
3 Charles H. Spurgeon, Exploring the Mind & Heart of the Prince of Preachers (Os-
wego, IL: Fox River, 2005), M–503. 
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toate acestea, în lumea mea nu există nicio modalitate 

de a scrie rapid. Totul ia timp. Timpul este esențial pen-

tru chemarea la lucrare.  

Oricând descoperi în Biblie pe cineva care este 

chemat, Dumnezeu introduce variabila timp în ecuație. 

Să luăm exemplul lui Avraam: i s-a promis un fiu la 

vârsta de 75 de ani, și i s-a dat când avea 100 de ani. 

Încearcă situația lui Moise: 40 de ani în deșert. David 

primește un semn din partea lui Dumnezeu cu privire 

la chemare, dar acest lucru se petrece cu aproape 30 de 

ani înainte de ungerea lui ca rege. Pavel are de-a face 

cu o perioadă de așteptare de 17 ani între momentul 

chemării sale și cel în care primește o recunoaștere 

largă a rolului său. 

...................... 

Dumnezeu folosește trecerea      
lunilor și a anilor pentru a testa 

un bărbat și pentru a-l sfinți. 

...................... 

De ce este nevoie de atât de mult timp? Pentru 

că Dumnezeu folosește trecerea lunilor și a anilor pen-

tru a testa un bărbat și pentru a-l sfinți. Acele cerințe 

despre care am vorbit în această carte nu vin ca niște 

fișiere pe care le descarci de pe internet. Ele sunt puse 

la lucru și produse într-un bărbat de-a lungul timpu-

lui. 
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De regulă testele timpului implică încercări. 

Există încercarea așteptării, ca și alte încercări care vin 

în viață. Pentru bărbatul chemat la slujirea pastorală, 

există întotdeauna un scop dublu în aceste încercări: să 

îl sfințească în calitate de credincios, și să îl pregătească 

în calitate de păstor. Acest lucru a fost foarte bine ex-

primat de John Newton în următoarele cuvinte: 

Atunci când Dumnezeu vrea să aleagă un băr-

bat spre a-l folosi în mod deosebit în lucrare, 

îl conduce mai întâi prin ape adânci și îl de-

termină să bea din cupa întristărilor spiritu-

ale, astfel încât să fie pregătit, printr-un șir 

lung de experiențe în suferință, să simpati-

zeze cu cei ispitiți și încercați, și să învețe cum 

să administreze acea consolare prin care pro-

pria sa inimă a fost mângâiată în final.4 

Mai mult decât orice, perioadele de așteptare și în-

cercările au ca scop să îl conducă pe acel bărbat la încre-

derea în providența lui Dumnezeu, pentru sine și pentru 

alții. Providența – un termen teologic definit prin suve-

ranitatea activă și benevolența lui Dumnezeu în lucrurile 

oamenilor – aduce împreună caracterul lui Dumnezeu și 

experiențele noastre de viață sub stindardul din Romani 

8:28: „Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează 

împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, 

 
4 Citat de James M. Garretson în Princeton and Preaching (Carlisle, PA: Banner of 
Truth, 2005), 45. 
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și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul 

Său”. Exprimat simplu, providența lui Dumnezeu con-

stituie dovada că este un Dumnezeu bun față de noi de-

a lungul timpului. 

ÎN OBSCURITATE 

Chemarea mea la lucrare s-a desfășurat de-a lun-

gul unei perioade de cinci ani. Trei din acești ani au fost 

petrecuți lucrând ture de noapte ca agent de securitate 

într-un spital, pentru care am primit puțin peste sala-

riul minim. Era o slujbă onestă, dar în mintea mea s-a 

redefinit atunci ce este o slujbă fără scop. Am încercat 

să obțin alte slujbe, dar Dumnezeu m-a păstrat în ace-

lași loc. M-am implicat într-o biserică bună, am învățat 

să slujesc, m-am așezat în căsătoria mea și am experi-

mentat terapia realității vieții din afara colegiului. Aș-

teptarea a fost sala mea de clasă, terenul în care am fost 

dovedit și centrul în care am fost evaluat. Așteptarea a 

fost providența bună a lui Dumnezeu, lucrând în viața 

unui viitor păstor. 

Timpul are un alt beneficiu pentru bărbații che-

mați: le permite să slujească în obscuritate. Fraților, 

avem nevoie de obscuritate. Avem nevoie să facem lu-

crarea fără a fi aclamați, așa încât să nu devenim depen-

denți de laudele oamenilor, când vom ajunge în lucrare. 

Anonimitatea este terenul pe care păstorii cresc, în timp 

ce se pregătesc să slujească. Obscuritatea fertilizează 
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bărbatul chemat cu smerenie, astfel încât să crească 

aducând roade reale. 

...................... 

Dumnezeul nostru suveran nu va 
uita și nici nu va neglija lucrarea 
pe care o face în tine sau locul pe 

care îl pregătește pentru tine. 

...................... 

Am un prieten pe nume Brian. Brian a fost manager 

de știri la NBC înainte de a intra în lucrarea pastorală. 

Chemarea lui a implicat o lungă perioadă de slujire în ob-

scuritate – și prin aceasta nu vreau să mă refer la campa-

nii electorale sau arme semiautomate. „De luni până vi-

neri”, spunea Brian, „aveam de coordonat o echipă de știri 

de 100 de oameni și eram responsabil pentru aparatură 

de ultimă oră, care valora milioane de dolari. Dar în sluji-

rea de la biserică, duminica, învățam de la un bărbat care 

vorbea foarte specific despre modalitatea în care ar trebui 

să înșurubez un cablu de microfon”. 

În final, Brian a părăsit NBC pentru a putea să ca-

pete instruire teologică, și a slujit roditor în lucrare 

vreme de 20 de ani. Dar el nu va uita niciodată felul 

cum acele lecții în obscuritate l-au pregătit pentru lu-

crare. „Chiar dacă nu am văzut niciodată legătura la 

acea vreme”, spune el, „slujirea în echipa de sunet și în 

lucrarea cu copiii a devenit contextul critic în care 



CAPITOLUL 10. ÎN TIMP CE TU AȘTEPȚI  273 

 

Dumnezeu a lucrat în mine înainte ca El să lucreze prin 

mine, când am fost chemat să fiu păstor”. 

Poate că ai avut răbdare vreme îndelungată, dar 

nimic nu s-a întâmplat. Cât să mai aștepți? Nu te necăji 

cu privire la timpul care trece pe lângă tine – Dumne-

zeul nostru suveran nu va uita și nici nu va neglija lu-

crarea pe care o face în tine, sau locul pe care îl pregă-

tește pentru tine. Dumnezeu nu se joacă cu viitorul tău. 

El te pregătește pentru acesta. 

Iată câteva întrebări care vor liniști sufletul tău 

de-a lungul timpului. 

• Recunosc eu mâna lui Dumnezeu, Cel care cheamă, 

în aducerea acestei poveri a chemării în viața mea? 

• Am eu încredere că locul în care mă aflu acum 

în viață – indiferent cât de departe este de locul 

unde cred că ar trebui să fiu – nu poate limita 

niciodată abilitatea lui Dumnezeu de a-Și îm-

plini voia în viața mea? 

• Răspund eu cu credință situației prezente din vi-

ața mea? 

• Ar putea spune ceilalți că sunt un bărbat mulțu-

mitor? 

• Am eu încredere în Dumnezeu că El va clarifica 

chemarea mea și va confirma călăuzirea Lui în 

acest sens? 
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• Sunt eu mulțumit cu procesul pe care Dumne-

zeu îl desfășoară în mine? 

• Veghez eu cu băgare de seamă la învățătura și 

viața mea (1 Tim. 4:16)? 

• Investesc în mulțumirea de sine și în aprofun-

darea învățăturii? 

• Ar putea spune alte persoane despre mine că fo-

losesc această perioadă a vieții spre a obține be-

neficii spirituale maxime? 

ȘI DACĂ NU SUNT CHEMAT? 

Sunt conștient că această carte va fi, fără îndoială 

și într-o anume măsură, un instrument care va aduce 

întristare în viețile unor bărbați. Unii o vor citi și își vor 

da seama cu tristețe că ei nu au primit chemarea la lu-

crare pastorală. Alții, care se gândeau că erau aproape 

de mult-așteptata chemare, vor descoperi o prăpastie 

formată din lipsă de experiență, deficiențe de caracter 

sau independență, lucruri care vor pune îndeplinirea 

visurilor într-un tărâm îndepărtat – cel puțin pentru 

moment. Alții vor conștientiza că Dumnezeu, în provi-

dența Sa, a făcut această prăpastie imposibil de trecut, 

și aceasta pentru totdeauna. Nu privi la acest lucru ca și 

cum Dumnezeu ar fi împotriva ta. Dimpotrivă, privește 

la el ca la o redirecționare blândă din partea lui Dumne-

zeu. Nu ești abandonat. 
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Lasă ca povestea lui Mike McLernon să deschidă 

înaintea ta o viziune proaspătă. Mike avea un titlu de 

master în inginerie electrică și slujise cu credincioșie 

ca un stâlp în biserica locală din Virginia. În fapt, el 

slujise atât de credincios încât păstorii începuseră să 

se întrebe dacă cumva Mike avea o chemare pastorală 

în viața sa. Atunci când a apărut o poziție care părea 

potrivită pentru darurile sale, a început un proces pro-

fund de explorare și evaluare, care s-a finalizat cu so-

licitarea din partea bisericii ca el să ocupe poziția pas-

torală. Pentru a accepta această poziție, Mike ar fi tre-

buit să-și părăsească serviciul și să abandoneze gândul 

că ar putea să se întoarcă într-o zi în locurile sale na-

tale pentru a planta o biserică. Dar Mike își iubea bi-

serica și, după rugăciune serioasă și consiliere, a ac-

ceptat poziția. Sfârșitul poveștii, corect? Hai să vedem 

ce spune Mike. 

...................... 

Privește la el ca la o                                
redirecționare blândă                               

din partea lui Dumnezeu. 

...................... 

Chiar dacă am luat o decizie informată, la 

care m-am gândit mult, ca să intru în lucrarea 

pastorală, am descoperit rapid că păstorirea 

era mult mai dificilă decât îmi imaginasem. 

Nu am anticipat toată lucrarea administrativă 



276         SUNT CHEMAT?  |  DAVE HARVEY 

care era implicată, și am descoperit că este di-

ficil să-ți ajustezi viața la programul unui păs-

tor, cu multele sale întâlniri de seară și zile de 

sâmbătă în care trebuie să lucrezi. Dar, mai 

important, am conștientizat că nu mă îngri-

jeam de oameni la un nivel la care trebuie să 

se ridice un păstor. 

După câteva luni de slujire în rolul meu pas-

toral, am început să-mi pun întrebarea dacă 

nu cumva, în realitate, nu sunt chemat la lu-

crarea pastorală full-time. În final, mi-am 

luat curaj și i-am spus păstorului meu senior 

de îndoielile mele legate de slujire. A început 

un proces îndelungat de evaluare atentă, pro-

fundă, a darurilor și caracterului meu. Am 

continuat să fiu credincios în slujire, chiar 

dacă mă-ntrebam dacă acesta va fi viitorul 

meu pe termen lung. Îmi amintesc cum mă 

duceam acasă în multe seri gândindu-mă: „Ei 

bine, azi am fost chemat la lucrare. Vom ve-

dea dacă și mâine”. 

În final, rezultatele evaluării au arătat că am 

excelat în credincioșia în lucrare, dar nu în 

roadele care ar indica o chemare pastorală 

clară. Toate persoanele implicate în această 

evaluare au fost de acord că ar fi mai bine 

pentru mine, pentru familia mea și pentru bi-

serică dacă aș părăsi lucrarea și m-aș întoarce 

la slujba mea anterioară. 
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În loc să fiu dezamăgit de părăsirea lucrării 

full-time, am conștientizat că visul meu de 

plantare de biserică în New England a devenit 

din nou posibil – chiar dacă nu existau niciun 

fel de planuri la orizont”. 

În 2001, în providența lui Dumnezeu, a fost des-

chisă o cale ca Mike să își vadă împlinit visul de plan-

tare de biserică în New England. Mike s-a alăturat unei 

echipe de plantare de biserică având o bună slujbă ca 

inginer, dar fiind în același timp o ancoră pentru lucra-

rea în anii formativi. De atunci, el și-a folosit darurile 

considerabile pentru a face ceea ce trebuia făcut spre 

zidirea bisericii. Lui Mike îi place să îi ajute pe păstorii 

lui în misiunea Evangheliei. Mike a învățat ceva ce 

mulți bărbați au nevoie să știe, dacă doresc cu adevărat 

să slujească scopului lui Dumnezeu în biserică. Așa cum 

spunea chiar el, 

Un bărbat nu are nevoie de un titlu anume 

într-o biserică pentru a sluji autentic. Iubind 

biserica lui Dumnezeu și poporul Lui, îngri-

jindu-se de bucuriile și întristările ei, îndrep-

tând oamenii spre compasiunea lui Dumne-

zeu, el are un real impact în biserică. Acest 

lucru se petrece indiferent dacă slujește sau 

nu cu un titlu oficial în biserică. 

De-a lungul acestei cărți, ai citit istoriile reale ale 

unor bărbați deosebiți, chemați la lucrarea pastorală. 

Dar eu cred că toți ar privi la bărbați precum Mike și ar 



278         SUNT CHEMAT?  |  DAVE HARVEY 

spune: „Iată un om de o reală valoare! Aceasta este o 

istorie a chemării care merită să fie spusă!” Mie îmi  

place să o prezint. 

O UȘĂ DIFERITĂ 

Ce se întâmplă dacă vezi ușa chemării pastorale în-

chizându-se? Ei bine, există o altă ușă la care poți privi. 

Este ușa slujirii ca diacon. Diaconia este o slujire recu-

noscută oficial, biblic, în biserică. Chiar dacă, istoric vor-

bind, diaconii au slujit bisericii într-o mulțime de feluri, 

Biblia arată clar că biserica are nevoie de ei. 

Diaconii sunt adesea regăsiți printre cei care iau 

în considerare slujirea ca prezbiter. Caracterul și inima 

lor pentru biserică împinge înainte întrebarea cu pri-

vire la prezbiter, dar lipsa darului de învățare creează 

un obstacol de netrecut. Ce trebuie să facă un astfel de 

bărbat? Ei bine, gândește-te la slujirea ca diacon! Bise-

ricile sunt construite pe umerii acestor bărbați. Nicio 

biserică nu va putea exista fără ei. 

Aflați adesea în spatele scenei, diaconii preiau un 

rol neprețuit, prin împlinirea anumitor lucrări permi-

țându-le astfel păstorilor să se ocupe de lucrarea de 

predicare și învățare. În timp ce diaconii sunt adesea 

ocupați cu nevoile materiale ale bisericii, Scriptura pare 

să ofere libertatea de a interpreta responsabilitatea lor 

într-un mod mai larg. Așa cum spunea un autor, „pare 

că este cel mai bine să vedem diaconii ca slujitori care 
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fac orice este necesar pentru a le permite prezbiterilor 

să împlinească chemarea dată de Dumnezeu de a păs-

tori și învăța biserica”.5 Aceasta poate include adminis-

trarea lucrurilor financiare și de organizare a bisericii, 

conducerea grupurilor mici, îngrijirea celor săraci, sau 

o varietate largă de alte lucrări importante. 

Probabil că deja ai diaconi în biserica ta. Ei pot fi 

denumiți altfel, dar oricare ar fi titulatura lor, sunt cei 

care fac diferența. Ei eliberează păstorii pentru lucrarea 

lor, le slujesc oamenilor și devin lipiciul care ajută bise-

rica să stea unită. Iar Dumnezeu are pentru acești oa-

meni un cuvânt special: „cei ce slujesc bine ca diaconi 

dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în cre-

dința care este în Hristos Isus” (1 Tim. 3:13). Dacă nu ești 

chemat să fii păstor, dirijează-ți ambiția către a fi diacon. 

Biserica ta are nevoie de tine. 

PERSEVERENȚA ȘI CREDINȚA 

Această carte este cel mai important lucru pe care 

îl voi scrie vreodată. Prin asta nu vreau să spun că ea 

este deosebit de bine scrisă sau destinată să fie cea mai 

vândută carte pe această temă – nu asta mă preocupă. 

Dar dacă iubești biserica, trebuie să fii preocupat de felul 

cum ea este condusă și cum sunt aleși liderii ei. Misiunea 

Evangheliei cere tot ce avem mai bun, atunci când se 

 
5 Benjamin L. Merkle, 40 Questions About Elders and Deacons (Grand Rapids, MI: 
Kregel, 2008), 240. 
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pune problema de a ajuta bărbații să audă și să răspundă 

chemării. 

Dacă ești cu adevărat chemat, distanța dintre situ-

ația ta prezentă și momentul lansării complete în împli-

nirea chemării tale va fi, în final, parcursă. Am încercat 

în aceste pagini să îți ofer modalități pentru a trece peste 

acest pod, dar numai Dumnezeu poate să stabilească pe-

rioada și durata implicată. Până atunci… Iubește-L pe 

Dumnezeu. Slujește-le altora. Studiază Evanghelia. In-

vestește-te în lucrarea bisericii locale. Crește în har. 

Pune-ți încrederea în timpul hotărât de Dumnezeu. Și 

lasă restul în seama lui Dumnezeu. 

Testul ultim al unui bărbat chemat constă în fap-

tul că el dorește înaintarea Evangheliei mai mult decât 

progresul lucrării personale. Acesta este testul său con-

stant, zilnic, fie că speră să fie cândva implicat în slu-

jire, fie că se află în slujire de 40 de ani.  

El va trece acest test, odată pentru totdeauna, nu-

mai atunci când va pleca din această lume pentru a fi 

cu Mântuitorul, care l-a chemat și l-a făcut credincios 

acelei chemări. 

Trebuie să punem la inimă cuvintele lui C.H. 

Spurgeon: 

Va exista cineva care să ducă mai departe lu-

crarea Domnului. Atâta vreme cât lucrarea 

continuă, ce contează cine o face? Dumnezeu 
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îi îngroapă pe lucrători, dar nici măcar dia-

volul nu poate să îngroape lucrarea. Lucrarea 

este veșnică, chiar dacă lucrătorii mor. Noi 

suntem trecători, așa cum stelele, una câte 

una, scad în intensitate. Dar lumina veșnică 

nu scade niciodată. Dumnezeu va avea biru-

ința. Fiul Lui va veni în gloria Sa. Duhul Lui 

va fi turnat în mijlocul poporului Său și, chiar 

dacă nu va fi acest bărbat, nici acela, nici 

acela, Dumnezeu îl va găsi, chiar de la capătul 

lumii, pe acel bărbat care va continua să ducă 

înainte cauza Lui și care să Îi dea glorie.6 

Cel care cheamă, vorbește. Chemarea Lui sună 

clar. Misiunea Lui este glorioasă. Biserica Lui este bu-

curia Sa. Fie ca Dumnezeu să te ajute să auzi chemarea 

și să Îl înalți pe Cel care cheamă! 

RESURSE SUPLIMENTARE DE STUDIU 

The Art of Divine Contentment, Thomas Watson 

Rescuing Ambition, Dave Harvey 

Trusting God, Jerry Bridges 

 

  

 
6 Charles H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 1892, vol. 38, p. 297. 
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ÎNCHEIERE 
 

Vreme de 30 de ani am fost parte din rețeaua de 

biserici Sovereign Grace. Chiar dacă nu mai sunt parte a 

acestei lucrări, aș fi nedrept dacă nu aș recunoaște rolul 

minunat pe care Sovereign Grace l-a jucat în a mă ajuta 

să dezvolt acest material, mare parte a lui fiind creionat 

și scris în perioada în care am slujit în aceste biserici. 

Sovereign Grace continuă să fie implicată în plantarea 

de biserici. Dacă vrei să cunoști mai multe, pot să arunci 

o privire pe pagina de internet dedicată lucrării lor de 

plantare de biserici. Sunt profund recunoscător pentru 

timpul pe care l-am petrecut în Sovereign Grace și pen-

tru mulțimea de prieteni din aceste biserici, care îmi 

sunt dragi inimii. 
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MULȚUMIRI 
 

Cineva spunea că originalitatea este arta de a as-

cunde sursele de inspirație. Întrucât îmi dau seama că 

majoritatea gândurilor mele sunt împrumutate de un-

deva, mi se pare nu doar drept, ci și normal să indic 

acele persoane care m-au ajutat să creionez ideile din 

această carte. Iată cine sunt aceștia, și Îi mulțumesc lui 

Dumnezeu pentru fiecare dintre ei: 

Andy Farmer, a cărui idee de a include exemplele 

de bărbați chemați și al cărui ajutor editorial în acest 

întreg proiect ilustrează inima lui de a-și sluji prietenul. 

Mulțumesc, A.J.  

Erin Radano, secretara excepțională care în cu-

rând va pleca pentru a se bucura de promovarea ei ca 

mamă. Ajutorul tău în acest proiect pune un frumos 

punct celor șapte ani de slujire neobosită. Cuvintele pot 

ilustra cu greu recunoștința pe care o simt față de aju-

torul tău. 

Sarah, editor rezident la Sovereign Grace Minis-

tries. Mulțumesc pentru că ți-ai dedicat privirea și tas-

tatura pentru îmbunătățirea acestui proiect. 
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Echipa Crossway. Sunt atât de recunoscător pen-

tru viziunea voastră pentru această carte și pentru do-

rința voastră de a fi partenerii mei în publicarea ei. 

Matt Chandler a potrivit cumva scrierea cuvântu-

lui înainte în viața sa plină de provocări. Mulțumesc, 

Matt, pentru a sluji în acest fel. Îți mulțumesc chiar mai 

mult pentru exemplul tău de suferință spre slava lui 

Dumnezeu. 

Thomas Womack, care a slujit din nou cu succes, 

cu gândirea sa teologică profundă și cu mâna sa edito-

rială experimentată. Mulțumesc pentru că ți-ai dedicat 

viața îmbunătățirii lucrării altora. 

Rob Flood și Jared Mellinger, care s-au preocupat 

mult pentru a da o notă de profunzime efortului. Vă 

mulțumesc, prietenii mei. 

Jeff Purswell a fost bun cu mine și m-a ajutat cu o 

analiză teologică. Mulțumesc, prietene. 

Și, în ultimul rând – dar cel mai important – Îi 

mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea, Kimm, care 

a făcut din acești 26 ani de lucrare o aventură încântă-

toare. 

  



 

  



 

 

  



 

           MAGNA GRATIA 
                          Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                

concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-

tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-

ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     

binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lu-

cruri, după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 

află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 

peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 

din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-

gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-

Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 

când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-

crare. Donațiile se pot face online, folosind adresa de internet 

www.magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la adresa de email:             

contact@magnagratia.org. Mulțumim! 


