


 

 

 

 

Tu mă ridici   



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL BE RT N .  MARTIN                    
 

TU MĂ 

RIDICI 

DEPĂȘEȘTE PROVOCĂRILE LUCRĂRII 



 

TU MĂ RIDICI. DEPĂȘEȘTE PROVOCĂRILE LUCRĂRII 
Albert N. Martin 

© 2020 Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Nici o 
parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă 
în orice formă și prin orice mijloace – electronice, mecanice, prin fotoco-
piere, microfilmare, înregistrare sau alt fel – cu excepția unor citate 
scurte în recenzii, fără permisiunea prealabilă a deținătorului drepturilor 
de autor. 

Publicat în original sub titlul You Lift Me Up. Overcoming Ministry 
Challenges (2013), la editura Christian Focus Publications, Geanies Ho-
use, Fearn by Tain, Ross-shire IV20 1TW Scotland, UK. Tradus și publi-
cat cu permisiune. 

Asociația MAGNA GRATIA nu susține în mod necesar toate punctele de 
vedere ale autorilor pe care îi traduce și/sau publică. 

Traducerea, corectura, editarea, design și tehnoredactare: Asociația 
MAGNA GRATIA.  

Dacă nu este precizat altfel în text, citatele biblice sunt preluate din Bi-
blia Cornilescu, ediția revizuită. Drepturi de autor British and Foreign Bi-
ble Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România 
(SBIR) 1924, 2016. Folosit cu permisiune.  

 

RESPECTAȚI DREPTURILE DE AUTOR! 

Este interzis în mod expres: 

imprimarea a mai mult de 3 ex. pentru uz personal, a mai mult de 
10 ex. din maxim 5 publicații diferite pentru prieteni și rude; 

imprimarea profesională (la tipografie, indiferent dacă produsul 
este comercializat sau nu); 

stocarea fișierelor oricărei cărți pe bloguri, pagini de internet, por-
taluri sau transmiterea pe cale electronică, altfel decât a link-uri-
lor către website-ul MAGNA GRATIA. 

copierea și republicarea a peste 250 de semne/publicație pe alte 
portaluri, pagini de internet, bloguri, în publicații tipărite sau în 
predici, prezentări, conferințe etc. 

Citiți politica integrală de copyright la adresa: magnagratia.org/copyright.html 

 
Asociația MAGNA GRATIA 

Str. Liliacului nr.26,  

Dascălu-Ilfov 077075 

Email: contact@magnagratia.org 

Internet: www.magnagratia.org 



 

 

 

 

Lui D. Scott Meadows, adevărat prieten, frate preaiubit în 
Hristos și păstor respectat, fără ale cărui străduințe 

această carte n-ar fi în mâinile tale. 

 

 

 

Albert Martin a slujit peste 40 de ani ca păstor al Trinity 
Baptist Church în Montville, New Jersey, și a predat          

teologie pastorală vreme de 20 de ani la Trinity                      
Ministerial Academy. Apreciată de teologi și păstori            
de seamă, slujba lui de predicator a făcut subiectul                

unei cărți, intitulată My Heart for Thy Cause. 

 

  



 

  



 

Satana îl atacă pe păstor în multe feluri. Uneori îl ispi-

tește să facă păcate grosolane și scandaloase. Alteori, diavolul 

se furișează pe ascuns. El ne distrage de la ceea ce este mai im-

portant. Transformă o activitate bună într-o scuză pentru ne-

glijarea unei alte îndatoriri. El apelează subtil la mândria noas-

tră, pentru a ne determina să acționăm ca și cum n-am avea ne-

voi sau limitări. Cartea lui Albert Martin identifică și discută 

aceste pericole, și este cu totul utilă pentru rămânerea păstoru-

lui în slujire pe termen lung, spre gloria lui Dumnezeu. Reco-

mand din toată inima această carte bărbaților care aspiră la lu-

crarea pastorală, celor care sunt deja implicați în aceasta și tu-

turor celor care îi iubesc. 

Joel R. Beeke, Președinte,                                                                    

Puritan Reformed Theological Seminary,                                  

Grand Rapids, Michigan 

 

Nu l-am întâlnit niciodată față în față pe Al Martin. Totuși, 

dacă ar fi să numesc zece bărbați ale căror vieți și lucrări au fost 

pentru mine ancore în mijlocul furtunilor spirituale tumultoase 

ale lucrării pastorale din Africa, numele lui ar fi cu siguranță 

unul deosebit pe acea listă. În parte, acest lucru se datorează fap-

tului că, în stadiul formativ al lucrării mele, am dat peste seria 

lui de predici pe tema „decăderii și epuizării pastorale”. Așadar, 

sunt încântat să văd că acele mesaje primesc o viață nouă prin 



 

această carte și sunt puse la dispoziție unei generații noi de slu-

jitori. Evident, datorez o incalculabilă prețuire adevărurilor con-

ținute în aceste pagini. 

Conrad Mbewe, Păstor,                                                      

Kabwata Baptist Church, Lusaka, Zambia 

 

Albert Martin m-a ridicat din prima zi a lucrării mele, 

când primul lucru pe care l-am făcut a fost să încep să îi ascult 

mesajele pe tema slujirii pastorale. De atunci încoace, Dumne-

zeu a folosit în mod repetat și cu putere acele sfaturi practice în 

viața mea, pentru a preveni decăderea și pierderea credibilită-

ții mele. Acea situație unică din viața mea, când am ajuns 

aproape de epuizare, s-a petrecut pentru că am ignorat într-un 

mod stupid sfaturile lui practice, testate în timp, lucru pe care 

l-am rectificat rapid. Sunt atât de mulțumitor că anii de expe-

riență și înțelepciune pastorală ai păstorului Martin sunt acum 

disponibili spre folosul bisericii, în această carte deosebită. Eu 

cred că ea va salva multe persoane implicate în slujirea pasto-

rală și va scuti multe familii și biserici de durerea epuizării, a 

eșecului și a alunecării păstorilor în banalitate. 

David Murray, profesor de Teologia Vechiului                  

Testament și Teologie Practică,                                                                

Puritan Reformed Theological Seminary,                                    

Grand Rapids, Michigan 

 



 

Aveți aici o analiză onestă, incisivă și realistă a subiectu-

lui epuizării pastorale. Găsiți în ea un amestec foarte util de sfa-

turi și bun-simț spiritual, iar rezultatul va lucra spre beneficiul 

tuturor păstorilor turmei lui Hristos și, în ultimă instanță, 

chiar spre beneficiul turmei. Epuizarea pastorală a atins pro-

porții epidemice în multe părți ale lumii, iar această carte ar 

putea fi folosită mult pentru tratarea situației în care ne aflăm. 

Cele opt avertismente specifice sunt toate extrase bine din 

Scriptură, din istorie și din experiență pastorală. Fie ca ea să 

facă mult bine slujitorilor! 

Peter Barnes, Autor și lector, 

Revesby Presbyterian Church, 

Revesby, New South Wales, Australia 

 

Suntem recunoscători să găsim în aceste pagini înțelep-

ciunea și experiența unui predicator față de care mulți dintre 

noi rămânem îndatorați. 

Iain Murray, Cofondator al                                                             

Banner of Truth, Edinburgh, Scoția 

 

Cât de deosebită era sosirea lui Albert Martin pe scenă în 

Anglia sfârșitului anilor 1960! El părea să fi preluat tot ce era 

mai bun din predicarea evanghelică a puritanilor, din predica-

torii trezirii evanghelice, de la M'Cheyne din Scoția și până la 

Princeton în New Jersey, de la Ryle și Spurgeon, până la John 



 

Murray, cu celebra lui carte Redemption: Accomplished and Ap-

plied... El a săpat după toate aceste bogății ale experimentării 

calvinismului și a scos la iveală comori deosebite. Albert a pre-

dicat minții, dorințelor și conștiințelor ascultătorilor lui și i-a 

influențat așa încât, în anii care au urmat, când s-a întors la 

conferințele noastre, numărul celor care veneau să îl asculte a 

crescut constant. Binecuvântarea lui Dumnezeu era asupra lui 

și asupra noastră. Ceea ce noi am experimentat în Anglia, el a 

replicat în Statele Unite. Acum vedem cum a apărut această lu-

crare deosebită în anii de după retragerea sa din calitatea de 

păstor. Această carte tratează o temă suficient de familiară pu-

ritanilor, anume credibilitatea și decăderea spirituală în lu-

crare. Cât de atenți erau părinții noștri în a analiza și identifica 

semnele decăderii și mijloacele revigorării lucrării pastorale. 

Fie ca aceasta să fie prima dintr-un număr de cărți care să vină 

de la Albert Martin spre beneficiul întregii biserici, dar în spe-

cial a predicatorilor care o slujesc. 

Geoff Thomas, păstor,                                                                   

Alfred Place Baptist Church,  

Aberystwyth, Țara Galilor 

 

Destul de puține cărți sunt scrise astăzi spre folosul păs-

torilor în lucrarea lor. Și nu multe dintre acestea par să fie de 

ajutor din punct de vedere practic, în perioade de eșec perso-

nal. Acesta este subiectul țintă al lui Al Martin prin cartea Tu 

Mă Ridici: Depășește Provocările Lucrării. 



 

Autorul aduce în acest volum viața proprie, dedicată lu-

crării creștine, pregătirea studioasă și experiența lui de păstor. 

El oferă deopotrivă avertismente și soluții pentru astfel de pro-

bleme, ca atunci când bărbații își neglijează viețile devoționale 

sau responsabilitățile de familie, când rătăcesc de la o conști-

ință curată sau de la părtășia reală cu turmele lor. El oferă aju-

tor echilibrat și împotriva pericolelor de la polul opus: a fi de-

votat în mod excesiv nevoilor pastorale imaginate sau a fi foca-

lizat doar pe pregătirea predicilor. Slujitorii nu sunt chemați să 

lucreze ascunzându-și umanitatea reală în fața celor în mijlo-

cul cărora i-a așezat Dumnezeu, și nici, pe de altă parte, să per-

mită unor practici precum lăcomia sau lipsa exercițiului fizic 

să demonstreze un comportament lipsit de disciplină! 

Albert Martin are aici două audiențe principale, de la 

care puțini păstori ar putea face excepție: bărbații care trebuie 

să se corecteze și să fie restaurați – și cei care pot fi ajutați să 

evite astfel de greșeli. Fie ca această carte să ne transforme și să 

ne ajute pe mulți dintre noi! 

Ted Donnelly, Director,                                                                  

Reformed Theological College, 

Belfast, Irlanda de Nord 
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Introducere 

O SCURTĂ ISTORIE 

 

Am avut privilegiul de a predica în decursul a 6 se-

siuni care au avut loc la conferința păstorilor din 1990, de 

la Trinity Baptist Church, în Montville, New Jersey. Tema 

pe care mi-am ales-o a fost intitulată „Avertismente îm-

potriva decăderii și a epuizării în lucrarea pastorală”. În 

decursul conferinței, mulți dintre bărbații ce au partici-

pat acolo au mărturisit că au beneficiat într-un mod spe-

cial de lucrurile pe care le-au auzit prin acele mesaje. 

De atunci încoace, și alții au indicat față de mine că 

înregistrările acelor mesaje au continuat să le fie de mare 

ajutor. Unele dintre aceste încurajări au venit sub forma 

îndemnurilor ce mi-au fost adresate de a așterne conți-

nutul lor pe hârtie.  

Aceste îndemnuri, alături de convingerea perso-

nală crescândă că există o nevoie mare ca aceste adevă-

ruri să fie auzite, au condus la cartea de față. Unii dintre 

bărbații care au participat la conferința din 1990 sunt 
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acum dovezi tragice și rușinoase ale eșecului care survine 

adesea după decăderea și epuizarea în lucrarea pastorală. 

Atunci când am convertit mesajele inițiale în forma 

de față, am căutat să păstrez adresarea directă, un element 

crucial în predicarea eficientă. Când am lucrat la manus-

cris, am încercat să îmi imaginez un grup de păstori evla-

vioși stând înaintea mea, dornici să se cerceteze cu privire 

la semnele decăderii și epuizării pastorale, și la fel de dor-

nici să aplice remediile biblice și practice pentru aceste si-

tuații gemene.  

În timp ce am reorganizat materialul, am conștienti-

zat că avertismentul final pătrunde într-o a treia arie de 

preocupări. Am denumit acest domeniu „pierderea credi-

bilității”. Atunci când cititorul ajunge la ultimele două ca-

pitole, care conțin cel de-al optulea avertisment, va nota că 

sensul pe care l-am avut în vedere pentru expresia „pierde-

rea credibilității” va deveni tot mai clar. 

Aceste mesaje au fost prezentate inițial sub titlul 

„Decăderea și epuizarea spirituală în lucrarea pastorală – 

simptome, cauze și remedii.” În pregătirea manuscrisului 

original extras din mesajele transcrise pe hârtie, am fo-

losit acel titlu. Am descoperit alături de editorii mei de 

la Christian Focus că titlul de față, Tu Mă Ridici, reflectă 
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mai concis conținutul și încurajările pe care vreau să le 

transmit păstorilor cu privire la lucrarea în care sunt im-

plicați.  

Având în vedere că faptul că ar fi destul de dificil 

să mă întorc și să refac materialul pentru a-l face mai 

consecvent cu noul titlu sau să înlocuiesc în text toate 

referințele la vechiul titlu, sper că această explicație îl va 

ajuta pe cititor să își răspundă oricăror întrebări care s-

ar putea naște din aparenta discrepanță între titlul aces-

tei cărți și conținutul ei. 

Rugăciunile de dinainte și de după mesaje sunt re-

produse cu mici modificări editoriale. Am încrederea că 

ele vor reflecta într-o anumită măsură dispoziția cu care 

cititorul va aborda materialul și vor confirma răspunsul 

fiecăruia față de lucrurile conținute în aceste mesaje. 

Unele dintre rugăciunile rostite la momentul când am 

predicat aceste mesaje n-au fost înregistrate și, de aceea, 

ele sunt omise în carte.  

În cazul unor persoane, materialul conținut în 

aceste pagini, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, se va 

dovedi corectiv și restaurator. Pentru alții, el va avea rol 
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preventiv. Indiferent de situație, eu vi-l transmit cu ru-

găciunea ca Marele Păstor al oilor să îl folosească spre 

folosul multora dintre păstorii aflați sub autoritatea Lui. 

Albert N. Martin, 

Jenison, Michigan, 

2012  
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1 
ÎN CE CONSTAU                  

DECĂDEREA ȘI EPUIZAREA 

SPIRITUALĂ ÎN LUCRAREA 

PASTORALĂ? 
 

Scopul meu inițial va fi să definesc termenii din ti-

tlul acestui capitol – „decăderea și epuizarea spirituală în 

lucrarea pastorală”. 

În primul rând, ce vreau să spun prin cuvintele „de-

căderea spirituală în lucrare”? Atunci când folosesc 

aceste cuvinte, mă refer la mai multe aspecte ale experi-

enței spirituale. Mai întâi, mă refer la acea erodare a rea-

lității, vigorii și creșterii spirituale, lucru care poate să îl 

cuprindă pe omul lui Dumnezeu, adesea imperceptibil, 

chiar în mijlocul celor mai active și mai credincioase 

eforturi în lucrare, la nivel exterior. Mă refer aici la o de-

cădere care se manifestă, dacă nu imediat la amvon, mai 

degrabă în rugăciunea personală. Este o decădere care 
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poate să nu fie observată deloc în substanța învățăturii 

sau a predicării unui bărbat, ci în măsura în care pasiunea 

și focul pentru adevărurile pe care le transmite altora își 

pierd mult din impactul asupra propriei inimi. În cămă-

ruțele adânci ale inimii lui, în momentele tăcute ale cer-

cetării oneste de sine, conștientizarea stării sale îi hăitu-

iește inima și îi lovește în plin conștiința. Decăderea sa 

devine o iritare persistentă a sufletului, amintindu-i con-

stant că lucrurile nu mai sunt acum între el și Dumnezeul 

lui așa cum erau cândva. Decăderea în lucrare se mai des-

crie și prin acea stare care prevalează atunci când un om 

al lui Dumnezeu a decăzut din ascultarea scrupuloasă, 

motivată de har și împuternicită de Duhul față de voia re-

velată a lui Dumnezeu. Isus a spus: „Cine are poruncile 

Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va 

fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui” 

(Ioan 14:21). 

Dacă avem în noi o dragoste arzătoare față de Mân-

tuitorul, o pasiune sinceră față de ascultarea de toate po-

runcile Lui devine dorința noastră, încântarea noastră și 

obsesia noastră sfântă. Când un bărbat începe să aleagă se-

lectiv poruncile de care să asculte, așa încât umblarea 

onestă după ceea ce autorii din vechime denumeau „ascul-

tarea universală” nu mai este obsesia lui sfântă, el a intrat 
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într-o stare de decădere spirituală. Un bărbat sănătos spi-

ritual va spune alături de psalmist: „De aceea găsesc drepte 

toate poruncile Tale, și urăsc orice cale a minciunii” (Psal-

mii 119:128). El se poate ruga din inimă aceste cuvinte ale 

psalmistului: „O, de ar ținti căile mele la păzirea orândui-

rilor Tale! Atunci nu voi roși de rușine, la vederea tuturor 

poruncilor Tale!” (Psalmii 119:5-6). 

În esență, această decădere poate ajunge să se ex-

prime în modalități vizibile, și chiar în forme specifice de 

carnalitate. Lenea, complacerea în adularea eului, iritabi-

litatea și o mulțime de alte păcate care, chiar dacă nu sunt 

suficient de scandaloase, încep să se manifeste și să afec-

teze profund utilitatea acelui bărbat atunci când el tră-

iește și lucrează printre cei din familia și turma sa. Prin 

decăderea în lucrare mă refer la o stare în care reflectăm 

la opusul a ceea ce apostolul Pavel a încurajat în fiul său 

spiritual Timotei: „Pune-ți pe inimă aceste lucruri, înde-

letnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie 

văzută de toți” (1 Timotei 4:15). 

În al doilea rând, ce înseamnă expresia „epuizare în 

lucrare”? Ai putea spune, „mi-am citit Biblia de 40 de ori și 

n-am întâlnit niciodată expresia epuizare în lucrare”. Întru-

cât, strict vorbind, nu avem de-a face cu un termen biblic, 
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vreau să vă ofer o definiție precisă a acestei expresii. Mă 

refer la o erodare graduală a abilităților și tăriei mentale, 

emoționale, psihologice și fizice ale cuiva, care începe să 

vină ca un nor întunecos ce se întinde asupra întregii vieți 

și lucrări a acelei persoane. Asemenea decăderii, această 

stare poate să ne cuprindă în contextul unei lucrări foarte 

active și credincioase. Nu mă refer la decăderea inevitabilă 

a tăriei fizice și mentale care pot fi parte din procesul nor-

mal de îmbătrânire – ceea ce Pavel a descris prin acea „tre-

cere” a naturii noastre exterioare (2 Corinteni 4:16). Dim-

potrivă, epuizarea în lucrare nu ne-a cuprins atunci când 

activitățile noastre mentale sunt în mod ocazional lipsite 

de interes și letargice, ci când devin astfel într-un mod 

cronic și copleșitor. Devenim bolnavi de această stare 

atunci când studiul serios și concentrat devine o povară 

zdrobitoare și o muncă neatractivă. Când vine momentul 

de a ne implica în străduința lucrării exegetice serioase, 

în loc să ne aplecăm asupra acestei îndatoriri cu acea 

prospețime mentală și cu încântare spirituală, ne desco-

perim în situația de a avea nevoie de un soi de bici care să 

ne împingă la biroul de studiu. De asemenea, vedem că 

trebuie să ne sforțăm și în timp ce facem acea lucrare. Mai 

apoi, când părăsim birourile noastre, rămânem biciuiți 
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de o conștiință care ne condamnă. Chiar dacă avem privi-

legiul de a sta înaintea Cuvântului lui Dumnezeu – și ne 

bucurăm de beneficiul de a fi plătiți pentru munca noas-

tră – ne simțim ca niște ticăloși, pentru că am ajuns să 

considerăm această lucrare privilegiată drept o povară 

obositoare. 

Mai mult, prin epuizarea în lucrare mă refer la acea 

stare mentală în care elementele specific creative ale pre-

gătirii predicii, precum organizarea, ilustrațiile, aplicați-

ile și figurile de stil, par să ne scape din puteri. Când în-

cercăm să ne concentrăm mințile asupra materialului 

exegetic și omiletic care are nevoie disperată să fie sortat 

și așezat în categorii retorice acceptabile, suntem com-

plet lipsiți de puterea de a discerne până și un gând de ce-

lălalt, de a decide categoria corectă pentru orice cărămidă 

și apoi de a alege cum să zidim tot acest material brut 

într-o predică bine construită. Uneori, putem chiar să ne 

apropiem periculos de acea atitudine în care ne uităm la 

toate rezultatele trudei noastre, cuprinse acum în noti-

țele noastre de studiu, le aruncăm de pe birourile noastre 

pe pardoseală, spunându-ne că ar trebui să existe o mo-

dalitate mai potrivită de a-L sluji pe Dumnezeu și de a ne 

asigura un trai onest! Dragă cititorule, m-am aflat în acea 

stare de mai multe ori. 
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Mai mult, atunci când identific natura epuizării în 

lucrare, mă refer la acea stare în care pierdem majoritatea 

abilității noastre de a ne simți profund preocupați de rea-

litățile mărețe ale Cuvântului, cu care ne întâlnim con-

stant. Emoțiile care ar trebui să ne însoțească în mod na-

tural în locul rugăciunii de taină și în lucrările noastre 

publice și private față de poporul lui Dumnezeu, par să fi 

fost aproape total neutralizate. 

La un alt nivel, epuizarea în lucrare se referă la sta-

rea ce apare când energia și capacitatea fizică de a conti-

nua ne-au părăsit, așa încât o cerință suplimentară sau 

neobișnuită, chiar una singură, ne împovărează zile în 

șir. Sau, dintr-un simț legitim al autoprotecției, putem 

evita oportunități de a face bine pentru că ne temem de 

slăbiciunea și oboseala ce ar putea veni asupra noastră 

atunci când ne-am asuma o povară suplimentară. Poți să 

consimți, ca păstor și predicator, că ai experimentat vre-

unul dintre lucrurile pe care le-am enumerat aici, descri-

ind decăderea și epuizarea spirituală în lucrare? 

Aș vrea să adaug un cuvânt de clarificare. Prin 

aceste definiții și descrieri, nu vreau să sugerez în vreun 

fel faptul că n-ar exista perioade rânduite de Dumnezeu 

în viețile și lucrările noastre, perioade în care să existe o 
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gamă diferită de experiențe spirituale, emoționale, inte-

lectuale și chiar care să țină de vigoarea fizică, perioade 

care să nu fie parte din cursul și experiența normală a 

creștinului. Fără îndoială că există perioade lăsate suve-

ran de Dumnezeu, care vor fi caracterizate de un oarecare 

deșert spiritual, ca și perioade de disciplină de la Dumne-

zeu, care pot să-și găsească expresia în slăbiciunea men-

tală și fizică, și în lâncezeală emoțională (vezi Isaia 50:10-

11; Psalmii 56-57 și 88). Totuși, ceea ce vreau să spun este 

că slujitorii lui Dumnezeu, ca o regulă obișnuită, nu tre-

buie să își facă slujirea într-o stare continuă de decădere 

sau epuizare de acest fel. Norma pentru viețile și lucrările 

noastre ar trebui să fie împlinirea a ceea ce este atât de 

frumos exprimat în Psalmul 92:12-15, unde Dumnezeu 

promite: „Cel fără prihană înverzește ca finicul, și crește 

ca cedrul din Liban. Cei sădiți în Casa Domnului, înver-

zesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bă-

trânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul 

este drept, El Stânca mea, în care nu este nelegiuire”. 

Odată cu avansarea în vârstă, mulți bărbați devin 

instabili și fără vlagă. În loc să fie exemplul evlaviei 

ajunsă la maturitate, a vigorii spirituale și a energiei în 

lucrare, ei ajung să arate ca niște copaci uscați – pe jumă-

tate morți, cu frunzele îngălbenite abia mai ținându-se de 
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ei și cu o rodnicie foarte neînsemnată. Dacă avem promi-

siuni precum cea din Psalmul 92, de ce ar trebui să accep-

tăm decăderea sau epuizarea noastră în lucrare ca pe o 

normă tolerabilă? 

Acum, că am definit și descris ce vreau să spun prin 

termenii decădere și epuizare în lucrare, scopul meu este să 

îți prezint opt avertismente specifice cu privire la aceste 

două stări. Primele trei se concentrează în esență pe de-

căderea în lucrare. Cel de-al patrulea este reflectarea unei 

preocupări tranzitorii, aplicabilă ambelor stări. Ultimele 

patru se concentrează în primul rând pe epuizarea în lu-

crare. Avertismentul de final se referă la un domeniu pe 

care am ales să îl denumesc „pierderea credibilității”. Voi 

defini acest termen atunci când îl voi folosi pentru prima 

dată în legătură cu avertismentul de final. Chiar dacă 

există o oarecare întrepătrundere și suprapunere a aces-

tor lucruri, fiecare dintre avertismentele ce urmează este 

suficient de distinct pentru a necesita o analiză separată.
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2 
DEVOȚIUNEA                         

PERSONALĂ 

Primul meu avertisment este următorul: dacă vrei 

să eviți decăderea în lucrare, păzește-te ca nu cumva să per-

miți îndatoririlor tale de lucrare să erodeze disciplinele hră-

nirii devoționale a propriului suflet. 

Aș fi foarte surprins dacă vreunul dintre cititorii 

mei n-ar fi auzit măcar odată acea zicală veche, care 

spune că „viața slujitorului este viața slujirii sale”. Acele 

cuvinte sunt pur și simplu modalitatea unui om de a în-

cerca să exprime ceea ce Duhul Sfânt a spus în două din-

tre cele mai importante pasaje ale Scripturii, care fac re-

ferire la principalele noastre îndatoriri în lucrare. 

Primul dintre aceste pasaje este Faptele Apostolilor 

20:28. Pavel îi însărcinează pe prezbiterii din Efes, adică 

pe păstori, informându-i de responsabilitățile serioase pe 

care le aveau acum, când Pavel avea să îi părăsească. De 



30         TU MĂ RIDICI  |  MARTIN 

aici înainte, grija bisericii va fi așezată în întregime pe 

umerii lor, chiar dacă totul se află sub domnia lui Hristos. 

Cuvintele lui Pavel, adresate către acești prezbiteri, sunt 

următoarele: „Luați seama dar la voi înșivă și la toată 

turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi”. Mă întreb 

ce s-a aflat în gândul lor și care a fost esența discuțiilor 

dintre ei atunci când acești prezbiteri au reflectat, fără în-

doială, la îndemnul pe care Pavel l-a făcut. N-au fost oare 

surprinși să îl audă pe Pavel insistând asupra faptului că 

responsabilitatea lor fundamentală și primordială este să 

vegheze la ei înșiși? Prin aceste cuvinte, Pavel le spunea 

de fapt: „voi, bărbaților, sunteți instrumentele alese de 

Dumnezeu, prin care Hristos va duce înainte lucrarea de 

îngrijire a turmei Sale din Efes. Așa cum este instrumen-

tul, așa va fi și lucrarea. De aceea, trebuie ca, mai presus 

de orice, să luați seama la voi înșivă. Doar atunci veți fi 

capabili să vă îngrijiți de turma peste care Duhul Sfânt v-

a făcut prezbiteri”. Dumnezeu nu a anulat niciodată acea 

ordine divină a priorității în ce privește responsabilitățile 

fundamentale ale păstorilor. 

Cel de-al doilea pasaj este cel din 1 Timotei 4:16. 

Pavel i-a transmis lui Timotei un spectru larg al îndatori-

rilor pastorale, în conjuncție cu rânduiala și comporta-

mentul corect în casa lui Dumnezeu la Efes (1 Timotei 
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3:15-16), el își îndreaptă apoi atenția către însuși Timotei 

(4:6). Îndemnurile sale față de Timotei culminează în ver-

setul 16, unde îi spune: „Fii cu luare aminte asupra ta în-

suți (din nou, fii cu mare băgare de seamă) și asupra învă-

țăturii, pe care o dai altora: stăruiește în aceste lucruri” (1 

Timotei 4:16). În ce anume să insiste? Evident, în lucru-

rile tocmai menționate, și anume în grija și hrănirea con-

stantă a propriului suflet și în grija față de învățătura pe 

care o dădea. Apoi Pavel proiectează îndemnul lui mai 

departe, amintindu-i lui Timotei de rezultatele binecu-

vântate care vor surveni ca urmare a ascultării sale față 

de sfaturile clare legate de responsabilitatea lui de a se 

implica într-o veghere constantă și atentă asupra pro-

priei persoane și asupra învățăturii sale. El îi promite lui 

Timotei că, dacă se va supune și va asculta de aceste în-

demnuri, se va mântui atât pe sine cât și pe cei care îl aud. 

Pavel îi spune clar fiului său spiritual și colegului său de 

lucrare că mântuirea personală trebuie să fie prima și 

fundamentala lui responsabilitate. Doar în măsura în 

care își împlinește acea responsabilitate poate să fie asi-

gurat de faptul că va fi un instrument în mâinile lui Dum-

nezeu pentru a face accesibilă mântuirea celor ce îl aud. 

În ciuda acestor două pasaje, cu îndemnurile lor 

foarte clare, vedem o realitate tragică în faptul că mult 
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prea adesea îi permitem zelului nostru conștiincios față 

de îndatoririle în lucrare în relație cu turma, să devină o 

ocazie pentru neglijarea hrănirii propriilor suflete. Vă voi 

descrie cum se poate ajunge să cădem într-o stare de 

acest fel. 

Mă îndoiesc că este posibil să găsim un predicator 

dintr-o mie care, într-o dimineață de luni, să se bucure de 

hrana bogată și roditoare a devoțiunii față de sufletul său 

ca principalul său exercițiu în lucrare și care, mai apoi, 

până marți dimineață, să fi degenerat într-o stare decă-

zută – o stare în care citirea devoțională a Cuvântului lui 

Dumnezeu, cercetarea de sine, rugăciunea pentru o com-

uniune tot mai apropiată și o asemănare tot mai mare cu 

Hristos să fi fost cu totul abandonate. Nu! Există un pro-

ces de erodare mult mai subtil. O mică ignoranță aici și o 

mică delăsare colo. Procesul continuă până când, vai, 

până când uneori este nevoie de o cădere gravă pentru a-

l aduce pe acel bărbat înapoi în locul în care să își poată 

spune: „Cum am putut ajunge în situația de a cădea în 

acest păcat oribil?” El privește înapoi și descoperă că a 

existat un proces de erodare subtil, aproape impercepti-

bil, în disciplinele care sunt legate de hrănirea propriului 

suflet. Vedeți, frații mei, mijloacele rânduite de Dumne-

zeu spre hrănirea și sănătatea continuă a vieții interioare 
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a unui păstor nu sunt cu nimic diferite de cele rânduite 

pentru oricare copil al lui Dumnezeu, indiferent de che-

marea acestuia. 

În timp ce scriu această carte, am citit din nou car-

tea lui John Owen, intitulată The Grace and Duty of Being 

Spiritually Minded. El a tratat chiar acest aspect atunci 

când a scris: 

„Păzește-te de decădere! Oricât de puțin teren 

pierde Evanghelia în mințile noastre, păcatul îl ia în 

stăpânire, folosindu-l în scopurile lui. Nimeni să nu 

spună că, în cazul lui, lucrurile s-ar petrece altfel. 

Oamenii ajung reci și neglijenți în îndatoririle în-

chinării evanghelice, în public și privat, iar lucrul 

acesta înseamnă să respingă lumina Evangheliei. 

Indiferent ce ar spune și ar pretinde astfel de oa-

meni, insistând că, în alte lucruri, în mințile și con-

versațiile lor, lucrurile ar sta bine, nu îi putem 

crede. Păcatul crește și va crește în ei, într-un fel sau 

în altul, direct proporțional cu aceste decăderi și, 

mai devreme sau mai târziu, se vor descoperi pe ei 

înșiși practicând păcatul. Acești oameni, dacă nu 

sunt cu totul împietriți, pot să descopere o astfel de 

stare existentă în interior inclusiv în momentele lor 

de pace și manifestând semnele exterioare în vie-

țile lor”.1 

 
1 John Owen The Works of John Owen, VII, (W.H; Goold, Ed. Edinburgh: T&T 

Clark), p. 354. 
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BIBLIA 

Printre mijloacele rânduite de Dumnezeu spre 

hrana vieții interioare, niciunul nu este mai vital ca asi-

milarea Cuvântului lui Dumnezeu într-o dispoziție potri-

vită a minții și inimii, cu rugăciune și aplecare spre reflec-

tarea la Cuvânt. Această asimilare ar trebui să implice în-

totdeauna cercetarea onestă de sine, acea cercetare ex-

primată de David în rugăciunea lui de la sfârșitul Psalmu-

lui 139: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi 

inima! Încearcă-mă, și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă 

sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei!” (v. 23-24).  

Această asimilare trebuie să fie structurată și regu-

lată. În felul acesta, venim la Cuvântul lui Dumnezeu ca 

niște ucenici, pentru a fi învățați de către Domnul nostru, 

nu ca și cum am fi niște lucrători ce primim materialul pe 

care să-l predicăm altora.  

În această disciplină spirituală, venim să ne așezăm 

la picioarele Mântuitorului nostru – nu în primul rând 

pentru a învăța ce ar trebui să le spunem altora în Numele 

Lui, ci pentru a ști ce vrea El să transmită inimilor noastre 

în Numele și Persoana Sa.  

Aceasta este ceea ce eu înțeleg prin asimilarea de-

voțională a Scripturilor. 
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Ieremia a exprimat acest lucru atât de frumos când 

a scris: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; 

cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci 

după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oști-

rilor!” (Ieremia 15:16). Sau, în limbajul primului Psalm, 

omul binecuvântat și roditor este acela care meditează zi 

și noapte la Legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu – 

adică întreaga revelație din Scriptură – constituie încân-

tarea lui interioară, hrana cu care își alimentează pro-

priul suflet și acea băutură care îi împrospătează viața in-

terioară. 

Iată câteva cuvinte provocatoare din partea lui Tho-

mas Murphy: 

„Așadar, ar trebui să îi spunem oricărui păstor – 

studiază Biblia cu o aplicare constantă și apropiată 

la propria persoană. Fă așa încât capitolele și verse-

tele ei să îți fie familiare, nu doar prin efortul de a 

căpăta o înțelegere intelectuală a lor, ci prin mân-

gâierea binecuvântată pe care o găsești în ele pen-

tru propriul suflet. Adoptă o anume regulă a citirii 

devoționale sistematice și nu lăsa ca ea să fie între-

ruptă de niciun fel de alte lucruri mărunte. Studiul 

tău să fie profund asupra Cuvântului, așa încât să 

ajungi la însăși esența și dulceața lui. Meditațiile 

tale să fie constante, așa încât să ai anumite părți 

ale Scripturii înaintea minții tale pe tot parcursul 
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zilei. Aceasta să fie pentru tine așa cum spunea bi-

ograful lui M'Cheyne despre el, anume că «se hră-

nea din Cuvânt nu pentru a se pregăti să le predice 

oamenilor, ci pentru zidire personală. Pentru el, 

acest lucru era o regulă fundamentală». Acest stu-

diu devoțional al Cuvântului trebuie să fie presărat 

cu rugăciune, așa încât același Duh, care l-a inspi-

rat, să dea viață și putere în efectele lui asupra su-

fletului tău”.2 

Domnul nostru binecuvântat a fost un model deo-

sebit al Aceluia care a asimilat cuvintele Tatălui Său ce-

resc în această modalitate regulată și structurată. Slujito-

rul Domnului – un titlu care Îl desemnează pe Isus – este 

Acela care spune în Isaia 50:4: „Domnul Dumnezeu Mi-a 

dat o limbă iscusită, ca să știu să îl înviorez cu vorba pe 

cel doborât de întristare. El Îmi trezește, în fiecare dimi-

neață, El Îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște 

ucenici”. Așa cum vedem în acest pasaj, abilitatea Dom-

nului nostru de a vorbi așa cum a făcut-o, spre înviorarea, 

învățarea și convingerea altora, își are rădăcinile în fap-

tul că propria ureche s-a trezit dimineață de dimineață 

 
2 Thomas Murphy, D.D., Pastoral Theology (Philadelphia, Pennsylvania: Pres-

byterian Board of Publication and Sabbath School Work, 1887), p. 78-79. Dr. 

Murphy a slujit peste 25 ani la Frankford Presbyterian Church din Philadel-

phia. În decursul perioadei de studii la seminarul de la Princeton, Murphy a 

avut privilegiul de a fi elevul Dr. Archibald Alexander. El a recunoscut des-

chis că datora mult influenței formative a lui A. Alexander faptul că a scris 

unele perspective în cartea lui. 
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pentru a auzi vocea Tatălui ceresc. Amintiți-vă cuvintele 

lui Ioan: „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și 

el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6) 

RUGĂCIUNEA 

Și apoi, evident, o altă disciplină vitală pentru viața 

interioară este păstrarea unui obicei și a unui duh al ru-

găciunii personale. Isus a spus că oamenii „trebuie să se 

roage necurmat, și să nu se lase” (Luca 18:1). Apostolul 

Pavel a încheiat descrierea armurii creștinului cu îndem-

nul ca poporul lui Dumnezeu să „vegheze la aceasta, cu 

toată stăruința, și cu rugăciune pentru toți sfinții” (Efe-

seni 6:18). Trebuie să ne păstrăm atât obiceiul cât și du-

hul rugăciunii personale. Așa cum scriau cei din ve-

chime, „trebuie să fim hotărâți să ne rugăm până când am 

încheiat rugăciunea”. Nu trebuie să trăim cu mulțumirea 

că doar ne-am petrecut un timp anume într-o activitate 

pe care o denumim rugăciune. Dimpotrivă, trebuie să fim 

neobosiți și să arătăm nemulțumire dacă, în timpul dedi-

cat rugăciunii, își fac loc obiceiuri care arată că nu ne im-

plicăm în mod conștient în relația noastră cu Dumnezeu, 

și nu crește în noi la fel de conștient dorința după Dum-

nezeu, dacă nu avem o comuniune conștientă cu Dumne-

zeu și nu cădem zdrobiți în inimile noastre înaintea Lui. 
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Dacă nu păstrăm în noi obiceiul și duhul rugăciunii per-

sonale, va fi doar o chestiune de timp până când o răceală 

cronică a decăderii spirituale să se abată asupra sufletelor 

noastre. 

LECTURA SPIRITUALĂ 

Apoi eu cred că avem o responsabilitate și oportu-

nitate specială, noi, cei care suntem puși deoparte pentru 

a ne strădui în Cuvânt și în învățătură și, astfel, nu ne ocu-

păm de lucrurile obișnuite ale acestei lumi. De aceea, n-

ar trebui să ne implicăm doar în cele două discipline spi-

rituale tratate deja – discipline despre care Cuvântul lui 

Dumnezeu vorbește clar că sunt îndatoririle și privilegi-

ile tuturor credincioșilor – ci aș vrea să vă îndemn să luați 

în considerare încă o disciplină spirituală, care este gân-

dită pentru a hrăni omul interior. Chiar dacă nu am o 

bază biblică pentru a forța acest lucru asupra conștiinței 

cuiva, cred că este deopotrivă rezonabil și folositor să vă 

implicați în ea. 

Mai mult, există un precedent istoric bogat în folo-

sirea acestei discipline speciale: expunerea minților și a 

inimilor noastre în mod regulat față de viețile și scrierile 

acelora care s-au dovedit a fi maeștri ai vieții interioare a 
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credinciosului. Iată care sunt cuvintele lui J.W. Alexan-

der, adresate bărbaților care aspirau să fie sau erau deja 

slujitori ai Evangheliei: 

„Sper că nu veți permite ca lectura vreunei cărți să 

vă împiedice să vă așterneți ochii zilnic, chiar dacă 

doar pentru cinci minute, asupra unei categorii de 

autori care nu sunt atractivi în ce privește oratoria, 

dar care și-au pus în slujba Domnului marile lor ta-

lente, cunoașterea deosebită a Bibliei și o ungere de-

osebită în scrierile lor. În capul listei acestor bărbați 

stă Owen. Tatăl meu obișnuia să spună că fiecare 

creștin ar trebui să citească cel puțin odată pe an 

cartea lui Owen, intitulată Spiritual Mindedness”.3  

Slujitorii lui Dumnezeu au adus adesea mărturie bi-

necuvântării care a venit asupra lor când s-au așezat în 

prezența lui Dumnezeu și s-au folosit de unii dintre acești 

maeștri ai vieții spirituale, căutând să își hrănească pro-

pria umblare cu Dumnezeu. Cu unii dintre acești vechi 

maeștri în mână, ei s-au rugat, „O, Doamne, acest bărbat 

 
3 Thoughts on Preaching, p. 93. La aceste recomandări ale lui Alexander aș adă-

uga lucrările lui Owen, volumele 1, 3, 6 și 7. De asemenea, recomand The 

Works of John Flavel, Volume 1, ‘The Fountain of Life’ și Volume 5, ‘A Saint In-

deed’. Chiar dacă nu am citit niciunul dintre aceste volume în fiecare an, pe 

când scriu aceste rânduri citesc pentru a 7-a oară volumul 7 al lui Owen, inti-

tulat Spiritual Mindedness. De fiecare dată îl citesc ca și cum ar fi prima oară. 

Sunt mereu uimit de cât de repede și cât multe adevăruri profunde pot să uit. 

Tocmai această realitate tragică este ceea ce mă atrage iarăși la acest fel de 

lecturi. 
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ale cărui scrieri le am în mâinile mele este un dar unic al 

Hristosului înviat pentru Biserica Sa. Folosește cuvintele 

lui pentru a mă învăța, pentru a mă cerceta, pentru a mă 

stârni, pentru a mă convinge de păcat și, mai presus de 

orice, pentru a mi-L arăta pe Mântuitorul meu”. Cât de 

des s-a folosit Dumnezeu de acești bărbați și de scrierile 

lor pentru a sluji profund inimii mele! Nu sugerez deloc 

prin aceasta faptul că n-ar exista maeștri moderni ai vieții 

spirituale, ale căror scrieri să ne fie de mare ajutor. To-

tuși, timpul a dovedit valoarea deosebită a acestor cărți 

din vechime. Dacă nu ne întoarcem privirile către acea 

moștenire bogată, ne vom lipsi de binecuvântări imense. 

Cu toate acestea, chiar dacă unii dintre noi am putut cu-

noaște binecuvântări bogate în trecut prin interacțiunea 

noastră cu astfel de autori, am permis uneori ca presiu-

nea îndatoririlor noastre pastorale să elimine astfel de 

lecturi din preocupările noastre. Iar decăderea care a ur-

mat este un martor și o dovadă elocventă a nebuniei 

noastre. Poate că este momentul să ne amintim cuvintele 

Hristosul înviat, adresate bisericii din Efes: „Adu-ți dar 

aminte de unde ai căzut; pocăiește-te, și întoarce-te la 

faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, și-ți voi lua sfeș-

nicul din locul lui, dacă nu te pocăiești” (Apocalipsa 2:5). 
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PERIOADELE DE AȘTEPTARE PRELUNGITĂ A 

INTERVENȚIEI LUI DUMNEZEU 

În eforturile noastre de a ne împotrivi sau de a ne 

recupera din decăderea spirituală în lucrare, există o ul-

timă disciplină spirituală pe care aș recomanda-o. Mă re-

fer aici la perioadele de așteptare îndelungată după răs-

punsul lui Dumnezeu, perioade de cercetare intensă de 

sine, perioade, dacă este necesar, de rugăciune însoțită 

de post. Chiar dacă poate exista o consecvență în discipli-

nele spirituale obișnuite, care sunt rânduite pentru men-

ținerea sufletelor noastre într-o stare sănătoasă, acțiunile 

păcatului remanent sunt atât de puternice, atracțiile lu-

mii sunt atât de subtile, iar mașinațiunile diavolului sunt 

atât de amăgitoare, încât putem fi loviți de o formă 

aproape imperceptibilă de decădere spirituală, dacă nu 

ne dedicăm din când în când unor perioade de așteptare 

a intervenției lui Dumnezeu. 

Putem deveni asemenea unui vas care nu are găuri, 

dar de care se lipește o scoică aici, una acolo, altele aici, 

altele colo, până când întregul corp exterior al vasului 

este infestat de scoici. Chiar dacă vasul este bine cârmuit, 

marinarul simte cumva că nu mai avansează prin apă cu 

viteza normală. El verifică pompele și, pentru că nu mai 

sunt active datorită alipirii scoicilor de palele rotorului, 
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știe că vaporul nu mai poate să înainteze așa. Ce trebuie 

să facă acum? Știe că trebuie să tragă vaporul la docurile 

uscate cât de curând este posibil, pentru a scoate la iveală 

întreg corpul vaporului și pentru a da jos scoicile. Tot așa 

avem și noi nevoie de acele perioade în care să ancorăm 

viețile spirituale în „docul uscat”, pentru a scutura scoi-

cile spirituale din sufletele noastre, care ne împiedică în 

umblarea cu Dumnezeu.  

Profetul Ieremia spunea: „Să luăm seama la umble-

tele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul” 

(Plângerile lui Ieremia 3:40). Dacă nu suntem suficient 

de preocupați de problema menținerii vigorii spirituale 

prin a șterge ocazional totul din calendarele noastre ca să 

facem loc apropierii intense și serioase de Dumnezeu, 

mai devreme sau mai târziu devine foarte probabil că 

vom începe să suferim de una sau mai multe dintre ma-

nifestările decăderii spirituale în lucrare. 

APLICAȚIE 

Așadar, dragă prietene slujitor al lui Dumnezeu, 

iată primul meu avertisment: ferește-te ca nu cumva să le 

permiți cerințelor îndatoririlor tale pastorale să erodeze 

hrănirea devoțională a sufletului tău. Inima omului este 

atât de amăgitoare. Suntem destul de capabili să dorim și 
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să ne înșelăm rapid pe noi înșine. Dacă nu ținem cont într-

un fel de ceea ce am citit în Cuvântul lui Dumnezeu, și de 

cât de mult ne-a luat să ajungem de la Geneza la Apoca-

lipsa, ne vom înșela continuu. Nu-ți permite luxul noțiunii 

vagi cu privire la posibilitatea de nu a citi întreg Cuvântul 

lui Dumnezeu cel puțin odată pe an sau odată la doi ani 

spre hrănirea sufletului tău. Oricare ar fi calendarul tău de 

citire a Bibliei, trebuie să te asiguri că îți îmbibi sufletul în 

„fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” 

Mai mult, nu trebuie să glumim cu noi înșine gân-

dindu-ne că rămânem dedicați în obiceiul și duhul rugă-

ciunii personale fără a ne cerceta. Ai putea fi șocat dacă, 

după citirea acestor pagini, ți-ai spune ceva de genul, „îmi 

propun să petrec o jumătate de oră în rugăciune pentru ne-

voile sufletului meu. Mă voi dedica rugăciunii fierbinți ca 

Dumnezeu să mă cerceteze și să încerce, așa încât Hristos 

să devină mai prețios pentru mine, păcatul să devină mai 

odios și umblarea mea după sfințenie în toate aspectele să 

se intensifice”, după care să descoperi că mușchii spirituali 

esențiali pentru o jumătate de oră de rugăciune concen-

trată s-au atrofiat atât de mult încât ți-ai încheiat toate 

gândurile de rugăciune după primele 17 minute! Te-ar pu-

tea șoca să recunoști această dovadă foarte tangibilă a de-

căderii spirituale incipiente. Dumnezeu poate folosi chiar 
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și ceasul pentru a te face să vezi realitatea spirituală în care 

te afli! 

Sunt pe deplin conștient că această sugestie este 

vulnerabilă la abuz. În noi toți se găsește acel spirit al fa-

riseului, care ne îndeamnă să ne măsurăm devoțiunea 

față de Dumnezeu prin intermediul timpului, al locului 

sau al activităților. Totuși, nu în aceste sfaturi văd eu pe-

ricolul practic, și nu mă îndoiesc că nici în cazul tău nu 

stau așa lucrurile. Pericolul practic nu stă în faptul că mă 

rog o jumătate de oră și apoi mă gândesc că mi-am câști-

gat niște bile albe înaintea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, 

ceea ce mă ține pe genunchi acea jumătate de oră, cu sau 

fără ceas, este mai degrabă faptul că ajung să mă simt atât 

de presat de lucrarea pastorală, încât îmi pierd vigoarea 

spirituală. De multe ori, noi ajungem la amăgire de sine 

prin a crea fantome ale abuzului presupus al acelor acti-

vități care, dacă ar fi îmbrățișate și implementate, ar 

atrage binecuvântarea lui Dumnezeu, ar fi mijlocul trezi-

rii noastre spirituale sau al păzirii noastre feriți de decă-

dere spirituală. Așadar, te implor, fratele meu, dacă vrei 

să eviți decăderea spirituală în plină lucrare, ia aminte la 

acest prim avertisment. Nu permite calendarului și înda-

toririlor din lucrarea ta să erodeze disciplinele spirituale 

necesare pentru hrănirea propriului suflet. Aceasta este 



CAPITOLUL 2  45 

cu adevărat prima ta responsabilitate tocmai în acea lu-

crare. 

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE 

Tatăl nostru, pe când ne plecăm acum inimile în 

prezența Ta cea sfântă, mărturisim cu rușine felul în care 

adesea ne-am înșelat singuri. Cât de des am experimen-

tat efectul eroziv al neglijării acestor discipline pe care le-

ai rânduit spre hrana vieții interioare a slujitorilor Tăi! 

Mărturisim cu rușine faptul că Te-am dezonorat prin 

această neglijență. Am atras răceală și lipsă de roadă în 

lucrările noastre, lipsă de discernământ în felul în care 

am tratat pastoral lucrurile, și am produs celelalte roade 

oribile care rezultă dintr-o astfel de neglijență. Stăm ru-

șinați înaintea acestor lucruri. Spală-ne din nou în sân-

gele Fiului Tău! Pune în inimile noastre hotărârile și pu-

terea de a face tot ce trebuie făcut așa încât, orice am fi, să 

fim bărbații care Te cunosc în locul rugăciunii tainice. Pe-

cetluiește aceste îndemnuri pe inimile noastre, căci Te 

rugăm în Numele lui Isus. Amin. 
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3 
ÎNDATORIRILE                        

CREȘTINE GENERICE 

 

Ne vom îndrepta acum către cel de-al doilea aver-

tisment, care privește evitarea decăderii spirituale în lu-

crare, și care este următorul: păzește-te de a te gândi că în-

deplinirea îndatoririlor tale specifice în păstorire justifică sau 

scuză neglijarea sau neîndeplinirea îndatoririlor creștine de 

bază, în special a celor față de familie. Atunci când vorbesc 

despre „îndatoririle specifice în lucrare” mă refer în pri-

mul rând la acele activități spirituale prin care ne îndepli-

nim responsabilitățile amintite în capitolul anterior, în-

cepând cu implicarea consecventă în disciplinele esenți-

ale care țin de atenția acordată propriilor persoane (1 Ti-

motei 4:26; Faptele Apostolilor 20:28). Dar apoi există în-

datoriri care izvorăsc din responsabilitatea noastră de a 

ne îngriji de „biserica lui Dumnezeu”. Între ele se găsește 

în primul rând privilegiul uriaș al pregătirii și prezentării 

consecvente, în puterea Duhului Sfânt, a predicilor care 
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sunt precise exegetic, echilibrate teologic, saturate biblic, 

infuzate în Hristos, bine structurate, util ilustrate și ori-

entate către conștiință – predici concepute pentru a hrăni 

poporul lui Dumnezeu și pentru a-i avertiza și chema la 

pocăință și credință pe cei neconvertiți (2 Timotei 4:2; 

Faptele Apostolilor 20:21). 

Un aspect de p mare importanță este responsabilita-

tea noastră de a oferi învățătură, îndemnare și mustrare în 

dragoste, cu discernământ, personal și biblic, fiecărei oi 

care se află în grija noastră pastorală (Coloseni 1:28; 1 Te-

saloniceni 2:11-12; 5:12-13). Apoi sunt acele responsabi-

lități pastorale administrative care fac parte din porunca 

generală de a „îngriji de Biserica lui Dumnezeu” (1 Timotei 

3:5). Aceste lucruri constituie, iată, „îndatoririle specifice 

în lucrare” identificate în Scriptură. 

Dar care sunt „îndatoririle creștine generice”? Sunt 

acele îndatoriri care îți aparțin pur și simplu în calitate de 

bărbat creștin, în diferitele relații și responsabilități rân-

duite de Dumnezeu.  

De exemplu, când Scriptura le spune „soților, fiți 

aceasta” sau „faceți aceasta”, iar tu ești căsătorit, atunci 

toate lucrurile care le sunt poruncite soților ți se aplică 

direct. În ceea ce privește acele îndatoriri și privilegii față 
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de soția ta, nu trebuie să existe nicio respingere, nicio 

suspendare sau diluare a ascultării tale față de ele, doar 

pentru că ai de îndeplinit o mulțime de responsabilități 

specifice în lucrare. De exemplu, atunci când Petru îi sfă-

tuiește pe prezbiterii din bisericile din Asia Mică să „păsto-

rească turma lui Dumnezeu” (1 Petru 5:2), el nu îi scutește 

pe aceste bărbați de îndemnul său anterior: „Bărbaților, 

purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu ne-

vestele voastre, dându-i cinste femeii ca unui vas mai slab, 

ca unora care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca 

să nu fie împiedicate rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7). 

Într-o modalitate asemănătoare, tot ceea ce le este 

transmis taților în această calitate a lor, ți se aplică pe de-

plin în cazul în care ești tată. Orice lucru cerut creștinilor 

în relațiile lor cu autoritățile civile îți este direct adresat și 

ție. Orice lucru inclus în Porunca a Cincea se aplică și ție. 

Amintește-ți cum a privit Isus la liderii religioși care se fo-

loseau de împlinirea îndatoririlor religioase pentru a-și 

justifica neglijarea Poruncii a Cincea. El i-a denumit ipo-

criți și a caracterizat activitățile lor religioase ca o închi-

nare deșartă (Matei 15:1-9). Toate îndatoririle membrilor 

bisericii ți se aplică în egală măsură. Dacă ai colegi prezbi-

teri, până și porunca de a „asculta de mai marii noștri” 

(Evrei 13:17) este aplicabilă persoanei tale. Indiferent cât 
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de sus ești poziționat în lucrarea publică, rămâi responsa-

bil de îndeplinirea acestei îndatoriri generice a creștinului 

de rând. 

După ce am definit termenii importanți incluși în 

acest avertisment, haideți să privim la faptul că esența 

acestui avertisment este următoarea: păzește-te de a te 

gândi vreodată și de a acționa apoi ca și cum ai beneficia 

de o dispensă specială din partea lui Dumnezeu de a fi apa-

tic sau nepăsător în ce privește îndeplinirea oricăror înda-

toriri creștine generice, pentru simplul motiv că ești res-

ponsabil de o mulțime de îndatoriri pastorale specifice. 

Dă-mi voie să dezvolt această perspectivă ceva mai 

mult. Cerințele de caracter necesare pentru ocuparea po-

ziției pastorale arată clar faptul că, dincolo de a fi „în stare 

să învețe” sau „să fie în stare să sfătuiască în învățătura 

sănătoasă și să îi înfrunte pe potrivnici”, toate celelalte 

trăsături implică faptul că toți prezbiterii care slujesc sau 

care aspiră la slujba pastorală nu au doar datoria de a ma-

nifesta o ascultare minimală în îndatoririle creștine gene-

rice și să manifeste o creștere minimă în harurile creștine, 

ci ei trebuie să devină exemplari și ireproșabili (nu lipsiți 

de păcat) în împlinirea acelor îndatoriri și în întruchipa-

rea acelor haruri (1 Timotei 3:1-7; Tit 1:5-9). Expresia de 
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la început, „un episcop trebuie...” (1 Timotei 3:2), face ne-

cesară existența acestor trăsături și practici spirituale în 

cei care vor sau iau parte la acele slujiri. 

Chiar dacă Pavel insistă asupra faptului că orice soț 

creștin trebuie să-și iubească soția așa cum Hristos a iubit 

Biserica (Efeseni 5:25) și că orice tată creștin trebuie să 

preia conducerea în hrănirea spirituală a copiilor lui, astfel 

că niciun bărbat nu poate fi recunoscut ca prezbiter dacă 

nu a ajuns la un anumit grad al competenței evidente și 

exemplare în iubirea față de soția lui și în hrănirea spiritu-

ală a copiilor lui, în situația în care este căsătorit și are co-

pii. Pavel subliniază că „dacă cineva nu știe să-și cârmu-

iască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumne-

zeu?” (1 Timotei 3:5). Așadar, conform acestor pasaje, nu 

poate exista vreo justificare pentru eșecul de a te achita de 

îndatoririle creștine generice, sub pretextul că te ocupi de 

presiunile responsabilităților tale pastorale. În fapt, aceste 

pasaje afirmă cu claritate că, dacă un bărbat nu este exem-

plar în împlinirea îndatoririlor creștine generice, nu tre-

buie să se implice sau să continue să ia parte la îndeplini-

rea responsabilităților specifice în lucrare! 

Epistola lui Pavel către Tit conține următorul sce-

nariu. După ce i-a oferit lui Tit o listă lungă și specifică de 
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îndatoriri și norme etice pe care să le transmită poporului 

lui Dumnezeu prin învățătură, Pavel îl sfătuiește pe Tit, 

spunând că el trebuie să fie pildă în toate lucrurile (Tit 

2:7). Cuvântul tradus prin „pildă” este τύπος (tupos), de 

unde provine cuvântul nostru „tip” sau „model”. 

În esență, Pavel spune ceva de genul „Tit, trebuie să 

te străduiești să fii un exemplu valid în propria viață cu 

privire la toate lucrurile pe care vrei să le vezi în viețile 

celor care te aud. Când ei te întreabă cum arată în viața 

reală această îndatorire creștină sau acel har, trebuie să 

fii capabil să le spui „Călcați pe urmele mele, întrucât și 

eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Corinteni 11:1)”. Tit tre-

buia să-și păzească inima constant așa încât să nu le per-

mită responsabilităților sale multiple din lucrare să anu-

leze întruchiparea de către el a tuturor îndatoririlor și ha-

rurilor generice pe care le predica poporului lui Dumne-

zeu de pe insula Creta. 

În Epistola sa către Filipeni, Pavel scria: „Urmați-

mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă 

după pilda pe care o aveți în noi” (Filipeni 3:17). El știa că 

printre membrii obișnuiți din adunarea de la Filipi, unii 

credincioși aveau să fie suficient de consecvenți în evla-

vie pentru a deveni parteneri valizi ai altor credincioși. Și 
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cu siguranță că, dacă acest standard poate fi atins de către 

creștinii obișnuiți, devine absolut necesar ca el să se vadă 

în caracterul și practica liderilor bisericii lui Hristos. 

Și totuși, îndemnurile păcatului remanent sunt 

atât de subtile și insidioase, iar noi ajungem atât pe price-

puți să aducem justificări pentru acesta, încât adesea 

luăm îndatoririle noastre generice una câte una și încer-

căm să le anulăm, să le negăm sau să le diluăm cât putem 

de mult în ce privește achitarea noastră de ele, cu încer-

cări febrile de a acoperi o neascultare atât de grosolană 

sub pretextul pios al faptului că preocuparea noastră cu 

îndatoririle pastorale ar justifica un astfel de comporta-

ment. Dacă trăim în mod obișnuit în felul acesta, atunci 

ne aflăm în mod sigur într-o stare decăzută. 

SOȚII FRUSTRATE 

Dați-mi voie să vă ofer un exemplu foarte specific. 

De-a lungul anilor, am întâlnit multe soții de păstori, care 

s-au dovedit a fi unele dintre cele mai neglijate ființe de 

pe fața pământului. Predicatorul-soț își găsește tot tim-

pul din lume pentru a asculta tot felul de probleme ale 

oricăror bărbați și femei din congregație, dar nu-și gă-

sește nici măcar o jumătate de ceas pentru a se așeza 

lângă sărmana și necăjita lui soție, nu-și poate deschide 
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inima și urechile pentru a asculta care sunt frustrările ei, 

luptele ei și necazurile ei. 

Unele dintre aceste soții au căzut pradă amărăciu-

nii și frustrării profunde, au fost rănite și pline de durere 

pentru că soții lor predicatori și-au însușit, din nefericire, 

minciuna că slujirea tuturor oilor nevoiașe din biserică, 

cu toate problemele și frustrările lor, justifică neglijarea 

îndatoririlor și a privilegiilor de a sluji nevoilor propriilor 

soții și preocupărilor spirituale și emoționale ale aces-

tora. Ești cumva un bărbat care își scuză neimplicarea în 

îndatorirea generică de a-și iubi soția așa cum Hristos iu-

bește Biserica, de a o hrăni ca pe propriul trup și de a locui 

cu ea într-un fel în care să manifeste înțelegere față de ea 

– nu pentru că petrece timp excesiv la terenul de golf sau 

că își irosească ceasurile într-o modalitate folosire ne-

chibzuită a computerului sau televizorului? Dimpotrivă, 

timpul tău este petrecut slujind nevoilor turmei tale și as-

tfel conștiința ta nu îți este tulburată foarte mult în legă-

tură cu neglijarea grosolană a nevoilor soției tale. Fără să 

conștientizezi, te-ai îmbibat în noțiunea eretică ce îți su-

gerează că sacrificarea legitimă a îndatoririlor tale gene-

rice pe „altarul” împlinirii responsabilităților specifice în 

lucrarea pastorală ar fi un lucru valid. 
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COPII NEGLIJAȚI 

Tot astfel, unii copii au ajuns să urască lucrarea ta-

tălui lor pentru că acea lucrare a devenit acel lucru rău 

care îi împiedică să aibă orice fel de relații sănătoase cu 

tatăl lor. Un cuțit le străpunge inimile de fiecare dată 

când îi aud pe alți copii vorbind despre felul cum tații lor 

se luptă cu ei pe pardoseală, merg în spatele casei și joacă 

mingea cu ei, își iau timp să joace diverse jocuri alături de 

ei sau merg la vânătoare și pescuit cu ei, ori despre felul 

cum tații lor îi ajută la temele de casă și se bucură lucrând 

împreună la diverse proiecte. Imperativul scriptural este 

în mod clar o îndatorire generică pentru fiecare tată, in-

diferent care ar fi chemarea și vocația lui în viață. El ne 

poruncește tuturor: „Și voi, părinților, nu întărâtați la 

mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i, în mustrarea și învă-

țătura Domnului” (Efeseni 6:4), fără a pronunța vreo in-

dulgență specială aplicabilă păstorilor. Dar unii trăiesc ca 

și cum textul acela ar fi scris în felul următor: „Taților, 

creșteți-i pe copii, cu excepția situației când se întâmplă 

să fiți păstori, caz în care sunteți exceptați de la a percepe 

vreo presiune directă a acestei porunci.” 

Sunt pe deplin conștient de importanța și semnifi-

cația cuvintelor Domnului nostru Isus Hristos: „Și ori și 
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cine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, 

sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, 

va primi însutit, și va moșteni viața veșnică” (Matei 

19:29). Dacă nu suntem în situația de a afirma că Biblia 

este plină de contradicții, atunci acest pasaj trebuie să se 

refere la circumstanțele specifice în care aceste acte vo-

luntare de „lăsare” nu pot fi ocolite prin vreo neascultare 

explicită de îndatoririle creștine generice. 

Mai mult, trăim într-o situație de urgență, când lu-

crurile se suprapun. La fel cum există momente când băr-

bații trebuie să-și părăsească sfera lor obișnuită pentru a 

merge la război sau pentru a-și împlini responsabilitățile 

de serviciu, tot așa un bărbat al lui Dumnezeu are nevoie 

să lase temporar deoparte contextul familiei sale pentru 

a se achita de responsabilitățile date de Dumnezeu în lu-

crare. În aceste cazuri, nici cea mai măruntă parte a lucră-

rii înțelepte a unui păstor de a-și hrăni spiritual propriii 

copii nu va putea fi abandonată fără a le explica acestora 

de ce tata trebuie să plece pentru o perioadă anume de 

timp. Și chiar dacă este departe, apelurile lui telefonice 

frecvente și observațiile transmise prin soția lui și față de 

copiii lui îi asigură pe aceștia că el este în continuare soțul 

și tata care îi iubește și îi hrănește. Mai mult, odată ce s-a 
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întors acasă, el le va arăta cu convingere că inima lui a 

fost întotdeauna cu ei, chiar dacă a fost plecat. 

Îi reamintesc cititorului meu adevărul profund ce 

se găsește relatat în 1 Samuel 15:22-23. Acolo, Dumne-

zeu îi transmite următoarele cuvinte regelui Saul, prin 

slujirea profetică a lui Samuel: 

„Samuel a zis: Îi plac Domnului mai mult arderile 

de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnu-

lui? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzi-

rea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea 

berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vino-

vată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin 

vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fi-

indcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El 

ca împărat”. (1 Samuel 15:22-23) 

Cum caracterizează Dumnezeu lipsa totală de do-

rință din partea lui Saul de a-i distruge pe toți amaleciții, 

pe regele lor și toate lucrurile acestora, în ascultare 

strictă față de voia Lui revelată? El nu o denumește „as-

cultare parțială”, ci răzvrătire pe față! Dumnezeu a privit 

această răzvrătire împotriva voii Sale clar revelată ca pe o 

spurcăciune asemănătoare idolatriei și vrăjitoriei. 

Iată principiul fundamental. Nu trebuie să le per-

mitem niciodată îndatoririlor pastorale să devină ocazia 

pentru abandonarea îndatoririlor noastre generice.  
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Acest lucru a fost puternic ilustrat în viața și experi-

ența Dr. Robertson McQuilkin, fostul președinte al Colum-

bia Bible College, acum Columbia International Univer-

sity. Sub conducerea Dr. McQuilkin, școala respectivă a fă-

cut progrese semnificative în ce privește numărul de stu-

denți înscriși, dotările și utilitatea spirituală. Cu toate 

acestea, soția lui a început să experimenteze la un moment 

dat un fel de demență severă. Această stare s-a înrăutățit 

până în punctul în care soția lui era extrem de anxioasă 

oridecâteori Dr. McQuilkin nu se afla în prezența sau în 

apropierea ei. Într-o carte foarte emoționantă, intitulată 

„A Promise Kept”, Dr. McQuilkin relatează faptul că nu 

avea niciun semn de îndoială cu privire la responsabilita-

tea lui de bază. Fiind convins de faptul că poziția lui în ca-

litate de președinte al colegiului era o îndatorire care in-

terfera cu familia lui, n-a avut dubii legate de faptul că ma-

nifestarea dragostei și a preocupării pentru îngrijirea so-

ției lui suferindă devenise o îndatorire generică foarte clar 

revelată. De aceea, el și-a depus imediat demisia. 

O MĂRTURIE PERSONALĂ 

Apropiindu-mă de familia mea, aș vrea să vă împăr-

tășesc o scurtă istorioară din propria experiență, în legă-

tură cu ultimele zile din viața primei mele soții, Marilyn. 



CAPITOLUL 3  59 

În decursul celor șase ani de luptă cu cancerul, în cea mai 

mare parte a acelei perioade am fost principala persoană 

care s-a îngrijit de ea atunci când avea nevoie de atenție 

specială. I-am spus foarte clar că, dacă s-ar simți vreodată 

deranjată de faptul că rămâne singură în casă, voi re-

nunța la responsabilitățile mele de lucrare pentru a mă 

dedica total îngrijirii ei și prezenței mele constante ală-

turi de ea. Ea a promis că îmi va spune cu deschidere și 

onestitate dacă și când se ivește o astfel de perioadă. Cu 

aproape o lună înainte ca Domnul să o ia la El, cu destulă 

reținere, mi-a spus clar că începuse să se simtă foarte te-

mătoare oridecâteori părăseam casa, indiferent pentru 

cât timp. Am vorbit atunci imediat cu colegii mei prezbi-

teri, cerându-le să-mi dea permisiunea de a-mi lua un 

concediu pe perioadă nedeterminată și de a absenta de la 

toate responsabilitățile mele pastorale cu scopul de a mă 

îngriji de soția mea aflată pe patul de moarte. Împlinirea 

responsabilităților mele generice față de ea, în calitate de 

soț, a fost una dintre cele mai mari bucurii și unul dintre 

cele mai însemnate privilegii ale vieții mele creștine. Ma-

rilyn fusese dedicată față de mine și față de nevoile speci-

ale din viața și familia mea vreme de 48 de ani. Nu pu-

team face nimic altceva decât să mă dedic și eu cu totul 

slujirii ei în zilele pe care le mai avea de trăit. N-am avut 
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nicio emoție sau problemă, nici măcar o clipă, legată de 

faptul că îndatoririle mele generice de a o iubi și de a mă 

îngriji de ea m-ar fi împiedicat sau ar fi interferat cu înda-

toririle legate de lucrare. 

Fie ca Dumnezeu să scrie pe inima ta acest princi-

piu fundamental care ne arată că îndatoririle conferite 

trebuie să se supună întotdeauna acelor îndatoriri care 

sunt revelate explicit. Trăirea în practică a acestui adevăr 

se va dovedi un mijloc important în evitarea decăderii 

spirituale din lucrare. Dacă ai ignorat sau ai ajuns tot mai 

nepăsător cu privire la influența acestui adevăr asupra vi-

eții tale, atunci confruntarea ta proaspătă cu el ar putea 

foarte bine să devină primul tău pas al recuperării dintr-

o stare de decădere spirituală.
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4 
CURĂȚIA                            

CONȘTIINȚEI 

 

Vom analiza în acest capitol cel de-al treilea aver-

tisment legat de decăderea spirituală în lucrare, probabil 

cel mai serios avertisment dintre toate. Iată-l: păzește-te 

să nu îți vinzi conștiința curată înaintea lui Dumnezeu, 

schimbând-o pe abilitățile tale dovedite și pentru aparenta ta 

utilitate în slujirea lui Dumnezeu. 

Aș vrea să încep prin explicarea terminologiei. Prin 

expresia „o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu” 

vreau să spun exact ceea ce Pavel voia să spună în Faptele 

Apostolilor 24:16, când a afirmat: „De aceea mă silesc să 

am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și 

înaintea oamenilor”. Pavel era hotărât să trăiască având o 

conștiință deschisă față de lumina deplină a Legii și voii lui 

Dumnezeu, așa cum este revelată în Scriptură, astfel încât 

această conștiință iluminată biblic să nu-l poată acuza pe 
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drept, fie în aspectele care țineau de relația lui cu Dumne-

zeu, fie în cele din relațiile sale cu oamenii. Acest lucru în-

semna că, dacă devenea conștient de existența vreunui pă-

cat comis exclusiv împotriva lui Dumnezeu, fie că era 

vorba despre o îndatorire omisă, fie de o poruncă încăl-

cată, el avea să meargă la izvorul deschis pentru spălarea 

păcatului și a oricărei necurății, căutând acolo iertarea 

conform promisiunii lui Dumnezeu din 1 Ioan 1:9. Mai 

mult, dacă păcatul lui fusese săvârșit împotriva vreunui 

om, el avea să fie hotărât nu doar să caute iertarea din par-

tea lui Dumnezeu, ci și iertarea din partea persoanei față 

de care greșise. De asemenea, dacă păcatul comis la nivel 

orizontal implica vreo reparație tangibilă, Pavel avea să fie 

pregătit să facă acest lucru pentru a păstra o cunoștință cu-

rată înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. 

De ce este trăirea la standardul lui Pavel un aspect 

atât de crucial, care ne cere să căutăm să ne păstrăm o 

conștiință curată, liberă de orice vinovăție? Însuși apos-

tolul răspunde la această întrebare în primul capitol din 

1 Timotei, unde, în versetul 5, spune că unul dintre obi-

ectivele majore în direcția păstrării învățăturii sănătoase 

este acela al menținerii unei conștiințe curate, alături de 

dragostea care izvorăște dintr-o inimă curată și dintr-o 

credință neprefăcută. Conform acestui pasaj, unul dintre 
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marile scopuri ale adevărului mântuitor al lui Dumnezeu 

este să-i aducă pe păcătoși într-o stare a unei conștiințe 

curate, scoțându-i din situația în care au conștiința pân-

gărită și acuzatoare. 

Tragic este că uneori ni se petrec lucruri ciudate 

tocmai nouă, cei implicați în lucrare. Devenim conștienți 

că am intrat într-o stare de controversă cu Dumnezeu. 

Este posibil să privim acea situație ca pe un lucru mărunt 

sau ca pe unul important. De exemplu, în predica de du-

minica trecută, se poate să fi folosit o ilustrație autobio-

grafică. Când reflectăm la acest lucru, conștientizăm că 

ne-am complăcut într-o exagerare nejustificată. Dacă 

suntem onești cu noi înșine, observăm cum conștiința ne 

vorbește clar despre faptul că, pe drept, am încălcat sanc-

titatea adevărului – cea de-a noua poruncă – cu scopul de 

a ne prezenta într-o lumină mai bună pe noi înșine. De-

venim conștienți de faptul că am împins lucrurile dincolo 

de limita oricărei flexibilități legitime cu privire la ceea 

ce comunicăm oamenilor. Ca să exprim lucrurile mai di-

rect, am spus o minciună de la amvon. Iar conștiința ne 

lovește în lumina Legii lui Dumnezeu. 

Momentul adevărului a venit. Ce vom face acum? 

Pentru a căpăta o conștiință curată față de Dumnezeu, 
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trebuie să ne smerim și să mergem în prezența Lui prin 

marele nostru Mijlocitor, pledând pentru a căpăta ierta-

rea. Ne vom ruga cu franchețe ceva de genul: „O, Dumne-

zeul meu, ce durere când mă gândesc că în însuși contex-

tul mânuirii Cuvântului Tău, Cuvântul adevărului, și 

aflându-mă sub influența specială a Duhului adevărului 

care să mă ajute în predicarea mea, totuși eu am mințit!” 

Atunci Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte pentru limba 

mincinoasă. Conștiința noastră rămâne apoi liniștită, pu-

tând să ne uităm în fața Dumnezeului și Tatălui nostru. 

Pledăm încă odată promisiunea lăsată către noi în 1 Ioan 

1:9, și credem că El este cu adevărat „credincios și drept, ca 

să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”. 

Dar minciuna noastră n-a fost doar un păcat împo-

triva lui Dumnezeu. Noi am mințit și poporul lui Dumne-

zeu. În curând, va veni ziua de miercuri, când vom sta 

înaintea acelorași oameni și îi vom conduce iar când se 

vor aduna pentru a se ruga. Contemplând la această rea-

litate, conștiința noastră se trezește din nou. Începem să 

ne întrebăm în noi înșine: „Cum pot să mă apropii de 

Dumnezeu și să cer binecuvântarea Lui peste viața și lu-

crarea bisericii, când trebuie să mă uit în ochii oamenilor 

pe care i-am mințit și înaintea cărora trebuie să-mi măr-

turisesc minciuna?” 
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În clipa aceasta începe bătălia. Încep să raționez în 

sinea mea în felul următor: „Dacă îmi mărturisesc min-

ciuna, ce vor zice oamenii despre mine? Ce vor gândi des-

pre mine dacă le spun că i-am mințit în mijlocul unei pre-

dici, în timp ce le explicam Cuvântul adevărului? 

Doamne, chiar îmi ceri lucrul acesta?” Lupta merge mai 

departe, și un alt moment al adevărului își face loc. Seara 

de miercuri vine cu pași repezi asupra ta. Ca să poți că-

păta o conștiință curată înaintea oamenilor, știi că primul 

lucru pe care trebuie să-l faci, după imnul de început, este 

să le spui oamenilor tăi: „Dragi frați și surori, înainte de a 

ne pleca în rugăciune, există un lucru pe care trebuie să 

vi-l spun. Este ceva ce trebuie să vă mărturisesc, pentru 

că vreau să am o conștiință curată înaintea lui Dumne-

zeu. În predica de duminică dimineață, am spus cutare 

lucru. Reflectând la ceea ce am spus, am constatat că a 

fost o exagerare și o alterare a realității, sub impulsul do-

rinței de a mă prezenta într-o lumină mai bună înaintea 

voastră. Am căutat și am primit iertarea lui Dumnezeu 

pentru acest păcat. Adevărul nealterat al situației la care 

m-am referit în predica mea este așa și așa. Vă implor să 

mă iertați pentru păcatul minciunii și vă solicit rugăciu-

nile ca, pe viitor, să ascult în totalitate de porunca biblică 

de a nu ne minți unii pe alții”. Dragă cititorule, în situația 
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ipotetică descrisă, aceasta este singura modalitate de a-ți 

păstra o conștiință curată, nu doar înaintea lui Dumne-

zeu, ci și înaintea oamenilor. Am fost nevoit să fac astfel 

de mărturisiri de mai multe ori în slujba de păstor, întru-

cât am slujit 46 de ani într-un singur loc, într-o singură 

congregație. Adesea, când am procedat astfel, diferite 

persoane aveau să vină la mine spunându-mi, în esență, 

„frate păstor, trebuie să fi fost un lucru foarte dificil să vă 

mărturisiți păcatul înaintea atâtor oameni”. Răspunsul 

meu a fost întotdeauna că dificultatea reală ar fi fost să 

trăiesc cu roada refuzului meu de a-mi mărturisi păcatul. 

Dacă nu mi-aș fi mărturisit păcatul, L-aș întristat pe Du-

hul Sfânt, aș fi suferit povara unei conștiințe care mă 

acuza, mi-aș fi pierdut încântarea în părtășia mea cu 

Dumnezeu și mi-aș fi diminuat bucuria în Duhul Sfânt. 

De asemenea, ignorarea mărturisirii face mai dificilă evi-

tarea comiterii din nou a aceluiași păcat, ca să nu mai 

menționez de trecerea prin experiența dureroasă menți-

onată în Proverbe 28:13, „Cine își ascunde fărădelegile, 

nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, 

capătă îndurare”. 

Cu toate acestea, începem să ne justificăm mult 

prea des în situații asemenea celei descrisă mai sus. Înce-

pem să ne spunem în mintea noastră ceva de genul: „Ei 
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bine, acel lucru nu a fost ceva major. Nu cumva am ajuns 

să fim prea sensibili? Biblia ne îndeamnă să nu avem o 

conștiință prea scrupuloasă, nu-i așa?” În felul acesta, în-

cepem să ne jucăm în mintea noastră, sub influența păca-

tului remanent din noi. Se poate ca apoi să continui spu-

nându-ți, „Dar așteaptă o clipă, dacă minciuna ar fi fost 

atât de gravă, cum se face că după ce am spus-o, am reali-

zat că, în oamenii din biserica mea, a existat o măsură 

mai mare a influenței, în cea de-a doua parte a predicii? 

Așadar, dacă Duhul Sfânt a venit asupra mea cu o intensi-

tate mai mare a prezenței Sale și asupra oamenilor din 

congregație, aducând în ei un simțământ crescut al apro-

pierii de Dumnezeu, cu siguranță că minciuna care m-a 

promovat un pic n-ar putea fi atât de rea”. Vezi ce ai înce-

put să faci? Încă odată, ai început să vinzi o conștiință cu-

rată în schimbul utilității tale aparente în predicarea Cu-

vântului. Și apoi, dacă refuzi să îți mărturisești păcatul în 

fața oamenilor tăi în cadrul întâlnirii de rugăciune de 

miercuri seara, și totuși întâlnirea de rugăciune a fost mar-

cată de o măsură deosebită a Duhului harului și a duhului 

de rugăciune, te vei întoarce acasă și mai împietrit în amă-

gire de sine. Odată ce ai început să mergi pe acel drum în 

jos, n-ai putea spune unde te vei opri, nu-i așa? Odată ce ai 

învățat arta mârșavă a vânzării conștiinței curate în 
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schimbul abilităților și a utilității aparente în lucrarea lui 

Dumnezeu, te-ai așezat de fapt pe acea cale lată către decă-

derea serioasă și chiar către apostazia finală și distrugerea 

sufletului tău. 

În 1 Timotei 1:18-20, citim niște cuvinte înfricoșă-

toare, dar care tratează direct această problemă. Aposto-

lul spune: „Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după 

proorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin 

ele, să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un 

cuget curat, pe care unii (acest pronume se acordă în ori-

ginal cu expresia „cuget curat”) l-au pierdut și au căzut 

din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, 

pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu 

hulească”.  

Pavel îi spune mai tânărului său coleg de lucrare: 

„O, Timotei, Timotei, dacă vrei să lupți în lupta cea bună 

în contextul păcatului remanent din tine, care își injec-

tează constant influența murdară asupra sufletului tău, 

păstrează-ți credința și o conștiință curată. Nu trebuie să 

lepezi niciodată conștiința curată. Nu contează de cât de 

multe ori va trebui să te smerești înaintea congregației 

din Efes. Nu contează că ai putea fi nevoit să te smerești 

înaintea soției și a copiilor tăi (dacă, într-adevăr, Timotei 



CAPITOLUL 4  69 

a fost căsătorit și a avut copii), înaintea colegilor tăi de lu-

crare și a poporului lui Dumnezeu. Timotei, păstrează o 

conștiință curată ca pe însăși viața ta. Odată ce lași deo-

parte aceste lucruri, te vei îndrepta pe calea care îi duce 

pe oameni la ruină spirituală”. 

Este clar că în ziua judecății vor fi mulți oameni care 

vor fi dați pe față că au făcut o greșeală fatală cu privire la 

această problemă. Isus a spus: „Mulți Îmi vor zice în ziua 

aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele 

Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi 

multe minuni în Numele Tău?” (Matei 7:22). Acești oa-

meni au pretins că au fost foarte utili în slujirea lui Dum-

nezeu. Isus nu dezbate aici validitatea pretențiilor lor, ci le 

va spune: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la 

Mine, voi toți care lucrați fărădelege” (Matei 7:23). Dom-

nul nostru va continua amintindu-le că au mânuit adevă-

rul Lui și că au avut succes în asigurarea eliberării altora 

prin intermediul adevărului. Totuși, El va da apoi pe față 

realitatea faptului că adevărul care a fost de succes în a-i 

ajuta pe alții, prin mesajele lor, acel adevăr n-a stăpânit în 

inimile lor și în viețile lor pentru că, în mod evident, acel 

adevăr nu domnea în propriile conștiințe. În ciuda tuturor 

darurilor și a utilității acestor oameni, ei au rămas acei 

„care lucrează fărădelege” (Matei 7:23b). 
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De aici începe decăderea și chiar apostazia finală în 

lucrare: când începem să vindem conștiința curată înain-

tea lui Dumnezeu în schimbul darurilor și a utilității apa-

rente în slujirea lui Dumnezeu! Se poate ca totul să în-

ceapă cu ceva atât de mărunt precum incidentul ipotetic 

al unei „minciuni rostită la amvon”. Totuși, odată ce con-

știința este murdărită din cauza refuzului de a ne mărtu-

risi păcatele înaintea lui Dumnezeu și, acolo unde este 

necesar, înaintea oamenilor, decăderea înfricoșătoare în-

cepe să își facă loc. O conștiință murdărită și acuzatoare 

ne face indispuși la a ne apropia de Dumnezeu și de Cu-

vântul Lui. După aceasta, nu este de mirare că în dimi-

neața zilei de joi, de după întâlnirea de rugăciune de 

miercuri (întorcându-ne la ipotetica minciună), în loc să 

mergi imediat către locul unde te rogi de obicei, dintr-o 

dată începi să te gândești la toate telefoanele la care nu ai 

răspuns sau la multele e-mailuri care s-au acumulat în 

decursul ultimelor câteva zile. Începi să argumentezi că, 

dacă vei merge să te rogi și să te concentrezi asupra rela-

ției tale cu Domnul, trebuie să dai la o parte toate aceste 

apeluri telefonice. Atunci când ai lăsat deoparte aceste 

lucruri, și începi să te îndrepți către locul de rugăciune, 

mintea ta rămâne la multiplele scrisori care au rămas fără 

răspuns pe biroul tău. Începi să te justifici spunând ca 
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mărturia ta va avea de suferit dacă nu vei scrie la timp răs-

punsurile la acele scrisori sau dacă nu le vei dicta la mo-

mentul potrivit. Scrisorile ajung să fie formulate sau tri-

mise de pe computerul tău, iar acum este miezul zilei și 

îți spui cu seninătate, „Ei bine, s-a apropiat vremea prân-

zului. Mă voi ruga după prânz”. Apoi, după prânz, îți vei 

spune, „este cel mai nepotrivit moment al zilei pentru ru-

găciune. Mă simt pe jumătate adormit. L-aș dezonora pe 

Dumnezeu dacă aș veni cu niște picioare și mâini grele, 

cu o minte plictisită și distrată, și L-aș insulta cu astfel de 

rugăciuni. Voi da câteva telefoane pastorale și apoi sper 

că mintea mea va deveni mai alertă așa încât să mă dedic 

rugăciunii”. Fraților, sunt toate acestea pură fantezie? 

Deloc. Este exact ce se petrece în noi atunci când ne aflăm 

într-o stare de controversă, de luptă cu Dumnezeu, pe te-

renul conștiinței. Există o indispoziție față de rugăciune 

care, la rândul ei, ne face indispuși la a fi veghetori. Sun-

tem vulnerabili acum față de domeniile specifice de slăbi-

ciune din viețile noastre, probabil în ceea ce privește 

acele păcate care nu ne-au necăjit luni de zile sau chiar 

ani la rând. Poate că este vorba despre pofta ochilor și, în 

drumul tău către o vizită la spital, făcută intenționat în 

Numele lui Hristos, ochii ți s-au prelins către ceea ce nu 

trebuie. Odată ce ți-ai murdărit mai mult conștiința și 
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odată ce ai creat o indispoziție mai mare către a-ți des-

chide inima înaintea lui Dumnezeu, fără să conștienti-

zezi, te-ai așezat sigur pe acea spirală periculoasă în jos, 

către starea de decădere spirituală care va duce în final la 

apostazie. 

Mai este nevoie să descriu procesul dezgustător al 

decăderii? Decăderea spirituală în lucrare este fără îndo-

ială o realitate oribilă și înfricoșătoare. Unii dintre noi am 

trăit suficient de mult pentru a vedea calea pretenției de 

utilitate în lucrare înfundându-se într-un eșec îngrozitor 

și grotesc, lucru care a rezultat din tolerarea primelor 

semne ale decăderii spirituale în lucrarea pastorală. Una 

dintre probleme este că oamenii noștri nu au luxul pe 

care noi îl avem de a schimba o conștiință curată pe daru-

rile și utilitatea aparentă în casa lui Dumnezeu. Ce lucru 

tragic ar fi ca darurile și utilitatea noastră să ajungă prilej 

al condamnării noastre. Ar fi cu mult mai bine dacă Dum-

nezeu ar permite ca limbile noastre să fie smulse din gu-

rile noastre, decât să ne lase să continuăm viața așa, gân-

dindu-ne că, doar pentru că am vorbit în Numele Lui, și 

am vorbit bine și cu un succes aparent, n-ar trebui să 

luăm în serios păcatele noastre și să rezolvăm problema 

lor așa încât să putem să ne păstrăm o conștiință curată 

înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. 
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Gândește-te la cuvintele pătrunzătoare și sănătoase 

ale lui John Owen care, alături de puțini alții, pare să fie ca-

pabil să pătrundă în adâncimile inimii omului și nu doar 

să descopere ceea ce se găsește acolo, ci și să descrie acea 

stare cu o precizie pătrunzătoare. Iată ce scria Owen: 

„Sunt convins că puțini sunt aceia care ajung la 

apostazie dintr-o viață trăită continuu cu Dumne-

zeu, așa cum vedem rareori în zilele noastre. Nu, ci 

aceia care ajung într-o astfel de stare intră pe ușă 

într-o nebunie a decăderii datorită unui păcat gro-

solan și notoriu care le-a însângerat conștiințele, le-

a pătat dorințele și a deturnat toată încântarea în 

relația lor cu Dumnezeu; sau la mijloc a fost un șir 

de neglijențe în îndatoririle din viața lor personală, 

neglijențe care au izvorât dintr-un refuz de a se 

lupta cu înclinația puternică spre rău pe care au 

descoperit-o în propria persoană”.  

Scriptura ne învață că „firea pământească poftește 

împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești: 

sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face 

tot ce voiți” (Galateni 5:17). Owen ne-a reamintit că, 

atunci când bărbații obosesc sau devin plictisiți în lupta 

cu această tendință constantă de a justifica păcatul, cu 

această înclinație constantă de a-l negocia, cu această 

tendință constantă de a evita să ne apropiem și să mărtu-
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risim onest lucrurile înaintea lui Dumnezeu, în ce pri-

vește păcatul nostru, atunci unii intră pe acea ușă care în 

final duce la apostazie. 

O, fie ca Dumnezeu să ne ajute să punem la inimă 

acest avertisment! Haideți să evităm decăderea spirituală 

în lucrare prin a fi determinați să nu dăm niciodată conști-

ința curată înaintea lui Dumnezeu în schimbul darurilor și a 

utilității aparente în slujba Lui. 
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5 
IZOLAREA DE                          

CONGREGAȚIE 

 

În acest al patrulea avertisment cu privire la decăde-

rea spirituală în lucrare, aș vrea să tratez un aspect omis de 

majoritatea cărților pe care le-am citit pe tema decăderii 

spirituale. Omiterea acestei teme mă surprinde și mă în-

durerează deopotrivă. Suspiciunea mea este că această 

temă nu este abordată fie pentru că se presupune că este 

evidentă de la sine, încât nu mai este nevoie să fie mențio-

nată, fie pentru că este o reflectare a clericalismului incipi-

ent, care neagă un adevăr atât de vital al Scripturii. Iată 

avertismentul: păzește-te ca nu cumva să permiți poziției și 

responsabilităților tale de lucrare să te izoleze de la hrănirea 

proprie, în cadrul trupului lui Hristos, în mijlocul căruia slu-

jești ca un dar special al Lui.  

Efeseni 4:1-16 reprezintă textul elementar care cre-

ionează cadrul acestei preocupări. Aici, apostolul Pavel 
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arată că, într-un acel singur Trup, locuit de un singur Duh 

și supus unui singur Domn, există o diversitate de daruri. 

Identificând unele dintre aceste daruri, el afirmă că Hris-

tosul înălțat îi dăruiește Bisericii slujitori „pentru desăvâr-

șirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 

trupului lui Hristos” (Efeseni 4:12). Apoi încheie această 

secțiune a Cuvântului lui Dumnezeu cu acea imagine ui-

mitoare a Trupului care se zidește pe sine prin ceea ce 

aduce fiecare încheietură și crește spre acea plinătate a 

staturii lui Hristos, într-un context al dragostei. În toată 

acea învățătură este prezumat faptul că, chiar dacă păsto-

rii și învățătorii îi sunt dați Bisericii cu o funcție specifică 

și proeminentă în cadrul Trupului, ei nu sunt scutiți de la 

obligativitatea de a fi conectați organic la Trup. De aceea, 

acești păstori și învățători, asemenea tuturor celorlalți 

membri ai Trupului, sunt la rândul lor dependenți de 

hrana care vine în cadrul lui prin contribuția celorlalte 

membre. 

Imaginea din acest pasaj este aceea în care Trupul 

este ilustrat ca ajungând și crescând către maturitate „prin 

ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potri-

vit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în 

dragoste” (Efeseni 4:16). Întreg Trupul slujește întregului 

Trup. Evident, păstorii au un rol mai important și o sferă 
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mai proeminentă a influenței publice în acel proces de ma-

turizare. Dar prin ce fel de rațiuni biblice am putea ajunge 

la concluzia că, indiferent care ar fi intențiile și scopurile, 

noi, ca păstori, n-am avea nevoie de interacțiune spirituală 

și organică apropiată cu Trupul, spre bunăstarea sufletelor 

noastre? Eu nu găsesc nimic în Biblie care să ne îndrepte 

în acea direcție. Până și marele apostol Pavel, un sfânt ma-

tur și echilibrat, a dorit să viziteze biserica din Roma cu 

obiectivul zidirii reciproce în credință, prin aceasta expri-

mând faptul că membrii bisericii din Roma aveau să con-

tribuie cu ceva la maturizarea lui (Romani 1:10-12). 

Faptele Apostolilor 20:28 este un alt text care ne va 

ajuta să gândim biblic în legătură cu acest al patrulea aver-

tisment. Acolo, noi învățăm că prezbiterii din biserica efe-

senilor primiseră o responsabilitate distinctă și serioasă de 

a se îngriji de turma lui Dumnezeu din acel oraș. Cu toate 

acestea, limbajul în care Pavel exprimă această responsa-

bilitate este unul foarte precis. „Luați seama dar la voi în-

șivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt epis-

copi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-

o cu însuși sângele Său” (Faptele Apostolilor 20:28). Chiar 

dacă versiunea tradusă a Bibliei folosește expresia „peste 

care…”, prepoziția „peste” ar fi mai bine tradusă cu expre-

sia „în cadrul căreia” (gr. εν), subliniind astfel faptul că 
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prezbiterii sunt parte din biserică. Chiar dacă Pavel nu di-

minuează cu nimic responsabilitățile deosebite și înalte 

ale acestor prezbiteri, el dorește ca ei să înțeleagă că în-

treaga lor străduință și lucrare trebuie să fie împlinită și 

dusă mai departe ca bărbați ce sunt ei înșiși „parte din 

Turmă”. 

Aceste perspective din Efeseni 4 și Faptele Aposto-

lilor 20 sunt critice. Dacă considerăm că, în virtutea res-

ponsabilităților noastre și a pozițiilor noastre, nu avem 

nevoie de lucrarea trupului asupra propriilor persoane, 

ne vom așeza pe noi înșine pe calea decăderii spirituale 

pentru că am respins, indiferent de intenție și scop, unul 

dintre mijloacele primordiale pe care Dumnezeu Însuși 

le-a stabilit spre maturizarea noastră spirituală. Crește-

rea noastră în plinătatea staturii lui Hristos nu survine 

pur și simplu sau exclusiv ca urmare a întâlnirilor noas-

tre cu colegii prezbiteri, cu prietenii de lucrare, cu orice 

alți prezbiteri sau cu prilejul întâlnirilor de păstori. Tre-

buie să căutăm să interacționăm biblic cu oamenii din 

congregațiile noastre. Trebuie să ne vedem pe noi înșine 

din perspectivă biblică atunci când stăm înaintea lor și 

predicăm Cuvântul, recunoscând că Duhul Sfânt ne-a ri-

dicat drept prezbiteri dintre ei și că avem o responsabili-

tate solemnă de a-i păstori. Dar, atunci când ne dăm jos 
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de la amvon și când nu suntem implicați la nivel indivi-

dual în lucrarea pastorală, noi rămânem în esență 

membri ai Trupului, care au nevoie de toate acele lucruri 

pe care Trupul ni le oferă. Simpla interacțiune cu oamenii 

din congregațiile noastre face asta, căci noi nu suntem în 

niciun fel niște credincioși speciali. Căutăm noi să fructi-

ficăm orice oportunitate de a ne integra frecvent și liber 

în mijlocul oamenilor din adunările noastre? Le punem 

noi întrebări fraților noștri, care să arate clar că suntem 

gata să fim învățați de ei?  

De exemplu, gândește-te la acel bărbat credincios 

cu mâini aspre, ca de mecanic, cu unsoare sub unghii și 

cu destul de puțină școală. El a învățat cum să aibă părtă-

șie cu Dumnezeu într-un mediu muncitoresc, unde at-

mosfera este plină de înjurături, de blesteme și de tot fe-

lul de vorbe urâte. El trebuie să umble zi de zi prin ateliere 

care au pereții înțesați de fotografii indecente la locul de 

muncă. Are el ceva să ne învețe despre cum să ne păstrăm 

o minte evlavioasă într-un context păgân? Ar putea să 

știe mult mai multe decât știm noi despre acest lucru. Îi 

cerem oare vreodată să ne învețe ceva? 

Gândește-te la acea femeie, care este hăituită cât ține 

ziua de cei patru copii ai ei de până în cinci ani cu repetatele 
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„mami, uite aici și mami, uite acolo”. Totuși, există pe fața 

ei o seninătate, o demnitate frumoasă, aproape ca o aură 

de pace și slavă divină. Poți observa asta când predici. Te-

ai putea gândi că este ca o călugăriță evanghelică, ce toc-

mai a pășit din viața aceea rigidă în viața unui convertit 

adevărat! Ea stă acolo complet nederanjată de alții, sub 

predicarea Cuvântului. Fața ei se îndreaptă către tine 

atunci când slujești Cuvântul lui Dumnezeu. Se vede de 

la distanță că este învăluită în Dumnezeu și în adevărul 

Lui. Ai merge vreodată la ea și i-ai spune: „Dragă soră, am 

doar o idee vagă despre cum arată lumea ta, dar este evi-

dent că, atunci când intri în casa lui Dumnezeu și te afli 

în mijlocul poporului lui Dumnezeu, ești cumva în mă-

sură să lași deoparte, în spatele tău, toate acele lucruri și 

preocupări ale vieții. Ai putea să-mi spui, te rog, secretul 

tău?”  

Fratele meu, crezi oare cu adevărat că acei așa-ziși 

membri nesemnificativi au ceva să îți ofere? Pune-te în 

locul în care ei te pot ajuta, altfel ai putea foarte bine să 

disprețuiești un mijloc vital al harului, mediat prin Tru-

pul lui Hristos, Biserica. Dacă nu se întâmplă acest lucru, 

vei ajunge sigur la decădere spirituală, la fel de sigur ca 

atunci când ai fi neglijat într-un fel cronic asimilarea de-

voțională a Cuvântului lui Dumnezeu. 



CAPITOLUL 5  81 

Oricare ar fi eclesiologia ta, în termenii a două sau 

trei funcții în slujire în biserica locală1, un lucru rămâne 

adevărat: nimeni nu este portretizat creștin în Noul Tes-

tament, care să nu fie într-o relație de dare de socoteală 

de bună credință față de Trupul lui Hristos, iar acest lucru 

implică interacțiunea cu alții. Dacă nici măcar Pavel nu a 

fost un creștin liber profesionist, cum am putea să ne per-

mitem noi așa ceva?  

Imediat ce el a fost convertit, botezat și umplut cu 

Duhul Sfânt, citim că „a rămas câteva zile cu ucenicii” 

(Faptele Apostolilor 9:19).  

Apoi, când persecuția l-a izgonit din Damasc, el a 

ajuns la Ierusalim. Primul lucru pe care a încercat să îl 

facă a fost „să se lipească de ucenici” (Faptele Apostolilor 

9:26). La început, ucenicii erau suspicioși cu privire la el. 

Totuși, datorită intervenției lui Barnaba, sfinții lui Dum-

nezeu din Ierusalim au ajuns convinși că Pavel era într-

adevăr un creștin autentic. Astfel, el a fost binevenit în 

 
1 ‚The Church Ministering to Itself in Love’ (MIMB78 și MIMB79), disponibil 

la The Trinity Pulpit, o lucrare a Trinity Baptist Church, Montville, New Jer-

sey. Aceasta este o temă pe care caut să o tratez în ceva detalii în Pastoral The-

ology Lectures, o serie de mesaje înregistrate profesionist și disponibile în for-

mat DVD. Subiectul de față este tratat în Modulul 7, Lecția 6. Fiecare dintre 

cele 8 module poate fi achiziționat separat, în limba engleză, de la Trinity Pul-

pit. Mai multe informații sunt disponibile la: www.trinitymontville.org 
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biserica din Ierusalim. Scripturile ne spun că, urmare a 

acelei relații, „se ducea și venea împreună cu ei în Ierusa-

lim” (Faptele Apostolilor 9:28). 

Te întreb, fratele meu, ai vreo relație reală de dare 

de socoteală și de părtășie cu colegii tăi prezbiteri și cu 

alți slujitori din biserică? Dacă îți lipsesc colegi prezbiteri, 

ai identificat anumiți bărbați care Îl cunosc cu adevărat 

pe Dumnezeu și umblă cu El, care te iubesc suficient pen-

tru a fi brutal de onești cu tine, și te-ai pus într-o relație 

de dare de socoteală față de ei? Te miști cu adevărat prin-

tre membrii bisericii tale, fiind nerăbdător să înveți de la 

ei și, acolo unde este cazul, să fii chestionat sau mustrat 

de către ei? Când a fost ultima dată când s-au simțit liberi 

să te întrebe cu dragoste, dar totuși cu hotărâre: „Frate 

păstor, cum este viața ta de devoțională?” Dacă ei ar face 

acest lucru, te-ai simți ofensat și le-ai răspunde, „Cine 

sunteți să mă întrebați asta?” 

Cu mulți ani în urmă, o tânără femeie a fost accep-

tată ca membru în Trinity Baptist Church, pe când eram 

unul dintre păstori. După o perioadă scurtă de timp, am 

fost interesat să știu cum s-a acomodat la viața de bise-

rică. Ea mi-a răspuns că lucrurile stăteau destul de bine. 

Apoi a relatat ceva care, la vremea respectivă, o șocase. A 
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spus că nu trecuse mult timp de când devenise membru, 

când una dintre surorile ei din biserică a venit la ea și a 

întrebat-o cu privire la situația vieții ei devoționale. 

Această femeie mi-a spus că se simțise ca și cum ar fi vrut 

să-i spună celeilalte, „Asta nu e treaba ta”. Apoi a conti-

nuat povestind că fusese în diferite biserici evanghelice 

vreme de peste 20 de ani, dar nimeni nu-i pusese o astfel 

de întrebare. Ce rușine! Să fim membri unul altuia și to-

tuși să nu existe nicio comunicare între noi cu privire la 

lucrurile cele mai prețioase și mai importante. Dar este o 

rușine dublă atunci când tu, ca păstor, unul care are acces 

la dragostea și stima din partea credincioșilor din bise-

rica ta, să nu folosești aceste relații ca un mijloc pentru 

înaintarea ta spirituală. 

Aveți acel fel de respect reciproc și dragoste între 

voi, prezbiterii, așa încât să vă puteți cere și da socoteală 

unul altuia atunci când este necesar? Puteți să vă atrageți 

atenția reciproc, în dragoste, cu privire la păcatele din vi-

ețile voastre? Chiar dacă vă aflați în poziția de a presu-

pune că sunteți în cea mai bună situație spirituală, vă pu-

teți pune întrebări unul altuia care să poată scoate la 

iveală ce este mai rău în voi? Cu mai mulți ani în urmă, 

stăteam cu colegii mei prezbiteri la o întâlnire obișnuită 

din acea săptămână. Discutam despre faptul că un păstor 
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din cercul nostru fusese recent descoperit ca dependent 

de pornografia pe internet. În acel context, știind că unii 

dintre colegii mei prezbiteri aveau computere și că folo-

seau internetul, le-am cerut cu seriozitate să răspundă la 

următoarea întrebare cu onestitatea Zilei Judecății: „Vă 

jucați în vreun fel cu pornografia pe internet?” Unul din-

tre frați a răspuns spunând: „Știam că ne vei pune această 

întrebare fiecăruia dintre noi și îți sunt recunoscător. M-

am luptat cu această problemă și sunt mulțumitor pentru 

oportunitatea de a putea face pasul înainte, așa încât să o 

pot trata”. Din fericire, după chestionarea atentă a naturii 

și profunzimii implicării acestui frate în problema res-

pectivă, toți prezbiterii au fost de părere că problema pu-

tea fi tratată prin pocăință și dare de socoteală într-o as-

tfel de modalitate încât expunerea publică și retragerea 

din slujire nu reprezentau o necesitate biblică în acel caz, 

chiar dacă acel frate era dispus la orice măsură, în condi-

țiile în care colegii lui prezbiteri considerau că ar fi fost 

necesar. Darea de socoteală continuă a confirmat faptul 

că fratele a putut să dea morții acel păcat, prin puterea 

Duhului Sfânt. 

Frații mei, păziți-vă ca nu cumva să permiteți pozi-

ției și responsabilităților lucrării să vă izoleze de hrănirea 

ce vine prin Trupul lui Hristos în cadrul căruia slujiți. 
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Aveți nevoie de dare de socoteală reală, de interacțiune 

spirituală reală cu turma și de o relație practică cu 

aceasta, în cadrul căreia sunteți pregătiți să învățați de la 

membrii voștri. 

Permiteți-mi să vă împărtășesc o întâmplare perso-

nală care nădăjduiesc că va sublinia acest al patrulea 

avertisment. În decursul conferinței la care au fost pre-

zentate aceste predici, am avut privilegiul să predic la 

una dintre întâlnirile de seară ale bisericii respective. La 

încheierea uneia dintre aceste întâlniri, unul dintre băr-

bații tineri m-a luat de mână în timp ce voia să meargă 

afară și mi-a spus următoarele cuvinte: 

„Frate păstor, nu sunt slujitor în această biserică. În 

acest moment din viața mea nu am nicio aspirație să 

slujesc în mod oficial în biserică. Dar vreau să spun 

că, stând sub ploaia Cuvântului în seara aceasta, Du-

hul Sfânt a fost prezent într-un mod neobișnuit, slu-

jind minții mele și inimii mele. Am fost adus în 

punctul de a vedea așa cum nu am văzut niciodată 

până acum dedicarea acelora dintre voi care ați mers 

înaintea noastră și am văzut acele adevăruri cărora 

voi v-ați dedicat – adevăruri care au format și creio-

nat acest loc care a fost ca un rai pentru mine și soția 

mea în procesul de maturizare spirituală. Vreau să îți 

spun, frate păstor, că sunt gata, prin harul lui Dum-

nezeu, să cheltui și să fiu cheltuit, și să îmi vărs chiar 
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sângele așa încât copiii mei să aibă parte de aceeași 

moștenire.” 

Frații mei lucrători, nu veți primi acest fel de păreri 

și opinii din partea credincioșilor voștri, dacă acționați ca 

niște preoți distanți și detașați de Trup! Așezați-vă în mij-

locul turmei – fizic, emoțional și spiritual, așa încât să fie 

evident pentru ei că doriți părerile lor, și considerându-le 

un input vital pentru creșterea voastră spirituală în har și 

în asemănarea continuă cu Hristos. Sunt convins că 

mulți bărbați sunt profund descurajați în lucrare pentru 

că au creat un climat în care membrii bisericilor lor nu 

simt vreodată că ei ar avea nevoie de vreo încurajare din 

partea lor. Ei nu spun niciodată ca și Pavel: „Dar Dumne-

zeu, care îi mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin ve-

nirea lui Tit” (2 Corinteni 7:6). Pavel recunoaște că într-o 

anume zi s-a simțit singuratic. „Un apostol să se simtă 

singuratic?” Da. „Căci și după venirea noastră în Macedo-

nia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți 

în toate chipurile: de afară lupte, dinlăuntru temeri” (2 

Corinteni 7:5). O, fratele meu, demontează și distruge fi-

ecare bucată a acelui zid ticălos al clericalismului, care te 

separă de interacțiunea reală și ziditoare cu poporul tău! 

Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să vină ca un foc mistu-
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itor și să ardă coconul clerical în care te-ai ascuns de po-

porul tău. Atunci când recunoaștem liber înaintea cre-

dincioșilor noștri că suntem oameni cu aceleași patimi ca 

și ei, atunci ei se simt liberi să se apropie de noi într-o mo-

dalitate care face ca interacțiunea cu ei să fie pentru noi 

un mijloc al harului. 

Ca tânăr păstor, am trăit sub restricțiile unei noți-

uni false care, într-o mare măsură, m-a separat de influ-

ența sfințitoare a Trupului lui Hristos în care am slujit. 

Era acea idee că un păstor nu trebuie să își facă prieteni 

apropiați din turma lui Dumnezeu în care slujește. Eram 

absorbit de această idee, pe care am căpătat-o din clima-

tul mișcării evanghelice în care am crescut ca tânăr cre-

dincios. Din fericire, Dumnezeu s-a folosit în harul Lui de 

un coleg prezbiter pentru a scoate din mintea mea acea 

idee și pentru a-mi elibera conștiința așa încât să caut să 

am prietenii apropiate în cadrul turmei lui Dumnezeu. 

Dumnezeul întrupat nu s-a ferit să facă cunoscut 

faptul că, dintre cei 12 ucenici, avea trei prieteni speciali. 

Mai mult, El a arătat ca pe un lucru evident că, între aceș-

tia trei, avea un prieten foarte special. Având în vedere 

revelația clară a acestor realități în relatarea Evanghelii-

lor, niciun om care crede în autoritatea Scripturii nu 
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poate argumenta rațional împotriva acestor lucruri.  

Domnul nostru a manifestat acel fel de „favoritism” co-

nectat cu prieteniile speciale. Unii pot obiecta, spunând 

„dar acest lucru nu i-ar putea face pe ceilalți să fie vulne-

rabili la gelozie?” Da, i-ar putea face. De fapt, acest lucru 

s-a întâmplat în cazul Domnului nostru binecuvântat. 

Totuși, El a cultivat în mod deliberat și selectiv acele pri-

etenii apropiate. Domnul nostru a cultivat astfel de prie-

tenii și nu le-a ținut secrete. Când a fost cazul, El i-a luat 

deschis și fără să se ferească pe Petru, Iacov și Ioan alături 

de El în anumite situații, ca atunci când aceștia au fost cu 

El pe muntele schimbării la față.  

Mai apoi, aceștia trei au fost luați împreună cu El 

într-o părtășie și mai profundă în Grădina Ghetsimani. 

Ioan, obiectul prieteniei și a dragostei Lui iubitoare și mai 

specială, a avut privilegiul de a sta „culcat pe sânul lui 

Isus” (Ioan 13:23). Întrucât Scripturile ne spun că „cine 

zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit 

Isus” (1 Ioan 2:6), ar trebui să căutăm să cultivăm aceste 

prietenii foarte apropiate în cadrul turmei lui Dumnezeu. 

Sper că ești convins că acest al patrulea avertisment 

împotriva decăderii și a epuizării spirituale este cu ade-

vărat un avertisment foarte necesar. Păzește-te ca nu 
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cumva să permiți poziției și responsabilităților tale în lucrare 

să te izoleze de la hrănirea proprie, în cadrul Trupului lui 

Hristos, în mijlocul căruia slujești ca păstor și prezbiter. 

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE 

Tată, îndreptându-ne atenția către acele modalități 

speciale în care diavolul și păcatul din noi ne pot pune 

capcane în însăși căutarea noastră de a fi slujitorii Tăi, 

mărturisim că nu a fost plăcut pentru noi să privim în ini-

mile noastre. Ne șochează ceea ce vedem în capacitatea 

noastră aproape infinită de a ne înșela singuri și de a ne 

pune în situații vulnerabile. Doamne, ne sperie. Atunci 

când Te auzim spunându-ne, „astfel dar, cine crede că stă 

în picioare, să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10:12), 

noi strigăm, „O, Dumnezeul nostru, ai îndurare față de 

noi, ca să nu cădem!” 

Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău, care ne spune 

că ești Acela capabil să ne păzească de cădere și să ne pre-

zinte fără vină înaintea prezenței Tale, cu o bucurie ne-

grăită. Te rugăm ca, prin Cuvântul și Duhul Tău, aceste 

principii să fie atât de puternic scrise în inimile noastre și 

să devină regula comportamentului nostru, încât nu doar 

să fim păziți de decădere și epuizare spirituală în lucrarea 

noastră, ci să mergem din putere în putere și, prin harul 
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Tău, să putem continua să înaintăm, o înaintare care să 

fie evidentă înaintea tuturor. Fie ca, așa cum spune Cu-

vântul Tău, să fim bărbați plini de sevă și verzi chiar și la 

vârsta bătrâneții. O, Dumnezeule, eliberează-ne de duri-

tate, de uscăciune și de lipsa rodniciei în lucrările noas-

tre, astfel încât să nu spunem aceleași lucruri cu aceeași 

precizie doctrinară, sau poate chiar cu o mai mare preci-

zie, dar să le spunem fără să simțim, fără căldură și fără 

bucurie în acele lucruri. 

O, Dumnezeule, ai milă de noi! Privește la noi cu în-

durare în toate slăbiciunile noastre ca slujitori ai Tăi. Eli-

berează-ne și păzește-ne spre slava Ta și spre binele Bise-

ricii Tale. Îți mulțumim din nou pentru privilegiul de a ne 

putea întâlni aici cu toții. Îți mulțumim pentru privilegiul 

de a sta acum împreună, slujind unul altuia. Doamne, dă-

ne o dispoziție a inimii care să ne facă să ne deschidem cu 

adevărat în slujirea fraților noștri. Îți mulțumim din nou 

pentru că ne-ai chemat împreună pentru aceste câteva 

zile. Continuă-Ți lucrarea în noi, Te rugăm, iar noi Îți 

aducem rugăciunile și mulțumirile pentru toate îndură-

rile Tale, pe care ni le-ai arătat prin Domnul nostru Isus 

Hristos. Amin. 
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6 
PRIORITĂȚILE TALE                     

ȘI NEVOILE ALTORA 

 

RUGĂCIUNE DE DESCHIDERE 

Tatăl nostru, suntem profund mulțumitori pentru 

simțul pătrunzător al prezenței Tale alături de noi și pen-

tru harul Tău revărsat asupra noastră în aceste zile. Îți 

mărturisim că suntem deopotrivă mulțumitori și smeriți 

oridecâteori găsești plăcut să Te apropii de noi și să ne dai 

o măsură a harului așa încât să ne cunoaștem realitățile 

spirituale. Te rugăm ca această zi să nu facă excepție de 

la acea realitate binecuvântată. Îți mulțumim că, întrucât 

ești un Tată iubitor, Tu cunoști făpturile noastre și Îți poți 

aduce aminte că suntem țărână. Știi că zilele acestea sunt 

marcate de o exersare spirituală, susținută, concentrată 

și mentală a inimilor noastre, lucru care poate să-și pună 

amprenta asupra ființelor noastre firave. Te implorăm să 

ne dăruiești măsuri neobișnuite de prospețime și vigoare 
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mentală, spirituală și emoțională. Nu Îți cerem acest lu-

cru doar ca să simțim și să ne bucurăm de realitățile spi-

rituale, ci pentru ca, o, Dumnezeul nostru, să putem să le 

înțelegem și să le absorbim în ființele noastre, și, prin ha-

rul și puterea Duhului Tău, să le adăpostim în inimile 

noastre pentru zilele care ne stau înainte. 

Trimite Duhul Tău și împlinește promisiunea Ta. 

„Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară 

ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc”. 

Doamne, credem că această promisiune vine să ne pece-

tluiască în sângele Fiului Tău preaiubit, și de aceea o și 

aducem înaintea ta. Te rugăm, fă mult bine în mijlocul 

nostru astăzi. Cerem aceste îndurări de dragul și spre 

onoarea Domnului Isus Hristos și în Numele Lui. Amin. 

PROBLEMA 

În acest capitol, ne vom uita la cel de-al cincilea 

avertisment împotriva decăderii și epuizării spirituale în 

lucrare. Acest avertisment specific se referă în primul 

rând, dacă nu chiar exclusiv, la epuizarea spirituală în lu-

crare. Iată cum îl definesc: păzește-te de a permite folosirea 

timpului și a majorității muncii tale pastorale așa încât să fie 

dictate de nevoile aparente ale membrilor bisericii tale. 
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În primul rând, dați-mi voie să descriu situațiile pe 

care le am în minte și apoi voi căuta să ofer un antidot prac-

tic. Dacă, sub călăuzirea lui Dumnezeu, dezvolți o relație cu 

membrii bisericii tale, relație care, în oricare proporție, în-

truchipează conceptul biblic al relațiilor dintre un păstor și 

oile sale, nu va dura mult timp înainte ca să te alegi cu o lu-

crare provocatoare, o lucrare care este denumită azi „consi-

liere pastorală”. Din anumite motive, eu prefer expresia 

„grijă pastorală individuală”. Acest aspect al responsabilită-

ții și privilegiului pastoral ar putea, în multe situații, să îți 

ocupe aproape tot timpul. Această posibilitate constituie 

un pericol special, dacă suntem chemați să slujim într-un 

context unde a existat o erodare răspândită a harului co-

mun al lui Dumnezeu în existența acelei societăți. Aceia 

dintre noi care slujesc în societatea occidentală la începutul 

secolului 21, slujesc într-un context în care s-a produs deja 

o masivă erodare a harului comun. Alții, care citesc aceste 

pagini, pot să fie chemați să slujească în societăți unde n-a 

existat niciodată vreo influență răspândită a Evangheliei și, 

de aceea, există o măsură foarte mică a influenței harului 

comun în trăsăturile acelei societăți. 

De exemplu, vedem o erodare tragică a nucleului 

familiei care funcționează, într-o anumită măsură de 

normalitate, conform standardelor biblice. Din ce în ce 
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mai rar se găsesc familii necreștine alcătuite dintr-un li-

der bărbat, care se comportă ca un soț și tată cu discernă-

mânt și dragoste, și care este căsătorit cu o femeie ale că-

rei preocupări sunt concentrate pe propria gospodărie, o 

persoană cu adevărat feminină, o soție care își susține so-

țul și o mamă care își hrănește spiritual și își crește copiii 

acasă. Din ce în ce mai rar este de găsit în societățile noas-

tre acea familie compusă din copii care sunt disciplinați 

și crescuți în dragoste, într-un climat în care sunt învățați 

de aspectele dinamice ale relațiilor interpersonale sănă-

toase, sub coordonarea și supravegherea strictă a unui 

tată iubitor și de încredere, și a unei mame care aduce cu 

ea susținere și încurajare. 

Dați-mi voie să vă ofer unele reminiscențe perso-

nale pentru a vă demonstra cât de extinsă este această 

erodare. M-am născut în 1934. V-aș putea conduce în 

înapoi în timp, în Stamford, Connecticut, la sfârșitul ani-

lor 1930 și începutul anilor 1940. Vecinătatea imediată 

în care am trăit semăna cu Națiunile Unite. Exista ceva 

acolo, pe care o puteam descrie ca mica Italie. Aveam 

acolo ceva din Irlanda dar și ceva din Polonia. Exista un 

bloc de apartamente pe strada noastră, în care locuia un 

bărbat cu un accent scoțian foarte pronunțat, și care era 

peste măsură de mândru de proveniența și accentul său. 
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Așa cum îmi aduc aminte, nu existau creștini în niciuna 

dintre acele familii sau poate cu o excepție sau două. Cu 

toate acestea, exista acolo, în acel mediu, cel puțin acea 

structură al vieții de familie pe care tocmai am descris-o. 

Nu era nicio familie monoparentală. Nu existau soții sau 

mame care să lucreze în afara casei, poate cu o singură ex-

cepție. Asta însemna că în cadrul tuturor familiilor exista, 

în harul comun, un climat care punea o presiune imensă 

asupra tuturor copiilor ce erau crescuți în acele familii și 

în acel mediu. Toți părinții știau că ceilalți părinți vor să fie 

onești cu privire la comportamentul copiilor lor. Așadar, 

dacă doamna Yates, acea femeie irlandeză de peste stradă, 

le spunea părinților mei că m-am implicat într-o bătaie cu 

fiul ei, sau dacă folosisem vreun cuvânt urât, părinții mei 

plecau de la prezumția că informațiile transmise de vecina 

erau adevărate. Aveam să fiu adus apoi în „tribunalul fa-

miliei” iar adevărul avea să fie scos din gura mea printr-o 

metodă sau alta. Odată ce adevărul era stabilit, aveam să 

fiu disciplinat pentru încercarea de a evita adevărul și apoi 

disciplinat odată ce adevărul care era descoperit. Dacă pă-

rinții mei vedeau vreun comportament nepotrivit în viața 

fiului doamnei Yates, care necesita comunicare cu părinții 

lui, exista într-un mod asemănător un schimb valid de in-

formații între vecini. 
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Alte amintiri. Exista o băcănie în vecinătatea 

noastră imediată. Dacă proprietarul sau băcanul îi spu-

nea vreunuia dintre părinții din zonă că băiatul lor în-

cercase să fure vreo bomboană din raft, părinții plecau 

de la prezumția că băcanul era onest. Dacă eram vino-

vați de această infracțiune, aveam să fim duși înapoi la 

băcănie pentru a ne mărturisi fapta și pentru a plăti pa-

guba. Același băcan avea să ne dea alimente pe datorie 

(cardurile de credit nu existau pe atunci), având încre-

dere că vecinii aveau să plătească imediat ce erau în mă-

sură. Aceasta era lumea în care am trăit și am crescut, și 

nu era nimic neobișnuit. Aceasta era America în acel 

stadiu al vieții din țara noastră. Nu exista televiziune 

care să ne bombardeze mințile cu imagini și concepte 

care să intre în conflict cu normele biblice. Nu existau 

CD playere, MP3 playere, iPod-uri și așa mai departe, 

care să ne umple urechile zi de zi cu tot felul de nelegiu-

iri și adesea cu versurile spurcate ale grupurilor de mu-

zică rock. Nu exista pornografie la îndemână, indiferent 

că discutăm despre reviste sau internet. Aceste detalii 

mărunte din memoriile mele ar trebui să îl convingă pe 

orice cititor serios asupra faptului că într-adevăr s-a pe-

trecut o erodare masivă a harului comun în societatea 

noastră. 
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Alături de această erodare masivă a harului comun, 

manifestat mai ales în ce privește structura și funcționa-

rea familiei, este realitatea tragică a faptului că Biblia a 

fost împinsă către periferia societății noastre. Analfabe-

tismul biblic este un lucru obișnuit în zilele noastre. 

Drept rezultat al acestor realități tragice, atunci când 

Domnul mântuiește bărbați și femei din societatea 

aceasta, ei vin către noi plini de nevoi fundamentale atât 

pentru hrană spirituală, cât și în lucrurile obișnuite. Ei vin 

în bisericile noastre cu nevoia disperată de a fi reeducați 

încă de la stadiul de scutece. Multora le lipsesc până și ele-

mentele esențiale pentru o viață bine rânduită, discipli-

nată și productivă. Ei n-au învățat nici măcar respectul și 

supunerea față de autoritatea legitimă. N-au fost învățați 

nimic din ceea ce ține de responsabilitatea de a-și plăti ta-

xele. Nu au fost învățați cum să-și folosească judicios tim-

pul. Acestor oameni le lipsesc multe dintre lucrurile pe 

care Dumnezeu le-a rânduit să fie învățate într-o casă 

unde există un bărbat care își conduce familia cu dragoste 

și autoritate, care trudește ca tată și soț, alături de o femeie 

harnică, de ajutor și cu adevărat feminină, care să își îm-

plinească rolul de soție și mamă. Acestor oameni le lip-

sește influența unei familii cu doi părinți, în care atât 

mama cât și tata sunt implicați constant în dezvoltarea 
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caracterului copiilor lor – o familie în care există o con-

stantă cultivare a harurilor sociale de bază și a rezolvării 

conflictelor prin mijloacele supravegherii parentale a in-

teracțiunilor dintre copii. Ei n-au văzut și nici nu au ex-

perimentat influența morală care este rodul dezvoltării 

modelelor de comportament, și care vine însoțită de răs-

plăți și disciplinare consecventă și rezonabilă. Oamenii 

vin către noi cu foarte puțin, dacă nu chiar deloc, din 

acele lucruri care creionează caracterul și care țin în mod 

fundamental de responsabilitatea parentală și de familie. 

Atunci când Dumnezeu regenerează astfel de oa-

meni, ei sunt aduși la pocăință și credință. În complicita-

tea convertirii, ei primesc Duhul înfierii și sunt uniți cu 

Hristos. Acum, ei sunt înzestrați deopotrivă cu motivație 

și putere să crească spre a fi acel fel de oameni pe care 

Dumnezeu îi dorește. Despre unii dintre ei se poate 

spune: „căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și 

vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 

2:13). Totuși, Dumnezeu nu are un pachet special al tutu-

ror acelor haruri, discipline și perspective ale îndemână-

rilor generale de viață, pe care să le infuzeze dintr-o dată 

în personalitatea lor, cu ocazia convertirii. Acest lucru nu 

are loc instantaneu. Ce se petrece anume când astfel de 

oameni sunt convertiți și ajung în bisericile noastre? Noi, 
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păstorii, ajungem nu doar să căutăm să înrădăcinăm în 

noii convertiți adevărurile de bază ale Evangheliei și as-

pectele practice care sunt tratate în Cuvântul lui Dumne-

zeu ci, în multe feluri, trebuie să fim ca niște tați pentru 

ei. Trebuie să ne dedicăm ajutorării lor în slujba masivă a 

asimilării tuturor acelor îndemânări fundamentale de vi-

ață, care sunt esențiale pentru o trăire responsabilă. În 

multe situații, este mai potrivit să le oferim aceste lucruri 

în pastile de sfaturi părintești prin mijloacele grijii pasto-

rale individuale. 

Dar acum, când inimile lor au îmbrățișat normele bi-

blice, inclusiv în supunerea rezonabilă față de autoritatea 

legitimă, și când beneficiază de ceea ce vine din acea supu-

nere, acești oameni ajung să depindă de păstorii lor și în-

cep să îi vadă ca pe niște tați surogat. Pot să înceapă să se 

aștepte și chiar, cu subtilitate, să ceară ca să ne relaționăm 

la ei în felul acela, ca și cum am fi responsabili să îi învățăm 

de la stadiul de bebeluș până la cel de adult. Atunci când 

acest lucru se petrece, poți ajunge să fii inundat de presi-

uni care țin de grija pastorală individuală și care izvorăsc 

din această nevoie de a fi ca un părinte pentru ei, dar în 

același timp să fii păstorul lor. Dacă le permitem nevoilor 

aparente ale acestor oameni să dicteze proporția timpului 

și a muncii noastre dedicate în mod specific acestui lucru, 
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nu va trece multă vreme până ce vom ajunge să suferim de 

clasica epuizare spirituală în lucrare. 

Vom fi loviți de o conștiință vinovată, care ne spune 

că nu ne cheltuim în realitate timpul cu pregătirea predi-

cilor așa cum ar trebui, pentru a fi încrezători că, atunci 

când ne ridicăm să predicăm, suntem cu adevărat în situ-

ația de a ne „înfățișa înaintea lui Dumnezeu ca un om în-

cercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care 

împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15). Sun-

tem conștienți că nu ne implicăm în acel fel de citire a 

Scripturii care este gândit pentru a ne păstra mințile sănă-

toase și proaspete în Cuvânt, într-o vigoare mentală bună, 

așa încât, când ajungem la pregătirea specifică a predici-

lor, facultățile noastre mintale să fie în cea mai bună 

formă. Drept rezultat, purtăm cu noi o conștiință vinovată, 

știind că eșuăm în această responsabilitate explicită de a 

propovădui Cuvântul și de a hrăni turma lui Dumnezeu. 

Pe de altă parte, atunci când căutăm să rămânem 

dedicați disciplinelor esențiale pentru o slujire viguroasă 

și credincioasă la amvon, sfârșim cu o conștiință vino-

vată, care ne spune că nu ne îngrijim adecvat de oile care 

behăie în nevoile lor disperate, care se împiedică și se po-

ticnesc din cauza incapacității lor de a trăi spre gloria lui 



CAPITOLUL 6  103 

Dumnezeu în domenii specifice ale vieților lor. Unele 

dintre aceste oi sunt bărbați care nu știu cum să exercite 

autoritatea în sfera lor, nu știu cum să fie bărbați care să 

practice conducerea în duhul smereniei, al blândeții și 

dragostei dovedite.  

Mulți bărbați nu au văzut niciodată o astfel de con-

ducere. Ei nu știu cum arată acest lucru în detaliile con-

crete și specifice ale vieții, așa încât strigă după ajutorul 

pastoral practic în acest domeniu.  

Mai mult, alții au nevoie disperată să fie ajutați prin 

cultivarea biblică a ambiției evlavioase în carieră. Ne este 

practic imposibil să răspundem tuturor acelor nevoi.  

De aceea, ne simțim vinovați că nu satisfacem și nu 

împlinim nevoile oilor noastre. Așadar, ce ar trebui să fa-

cem pentru a elimina sentimentele noastre de vinovăție? 

Începem să petrecem din ce în ce mai mult timp alături 

de aceste oi nevoiașe. Apoi, dintr-odată, începem să ne 

simțim vinovați că am eșuat în a fi niște predicatori com-

petenți.  

După o vreme, acest scenariu de tip ping-pong, cu 

vinovăție când într-o parte când în alta, conduce la depre-

sie, și poate merge până acolo încât putem să ne îndoim 
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de validitatea chemării și să ne punem cu adevărat între-

barea dacă suntem în locul corect, căutând să slujim ca 

păstori1. 

Ce s-a petrecut? În multe cazuri, am permis folosi-

rea timpului și a trudei noastre pastorale să fie dictate de 

nevoile oamenilor noștri. Îmi amintesc de un exemplu 

tragic al unui astfel de scenariu care a dus la epuizare spi-

rituală – un exemplu pe care îl cunosc personal. Un băr-

bat a început să renunțe la timpul său planificat pentru 

exerciții fizice și să planifice în locul acestuia sesiuni de 

consiliere. Se simțea vinovat oridecâteori avea o seară li-

beră în care putea doar să stea și să citească un roman sau 

să privească la televizor la un eveniment sportiv. El înce-

puse să-și spună, „dacă m-am vândut cu adevărat lui 

Hristos și dacă îmi iubesc cu adevărat oamenii, trebuie să 

fiu printre oi în fiecare seară a săptămânii”. Și ce s-a în-

tâmplat? Ultimul lucru pe care îl știu este că a ajuns să nu 

mai predice nicio predică nimănui. A ajuns să nu mai slu-

jească în niciun fel niciuneia dintre oile nevoiașe ale lui 

Dumnezeu. Epuizare. Zdrobire. De ce? Pentru însăși mo-

tivul că a permis ca timpul lui să fie planificat și dictat de 

 
1 Philip Schaff și D.S. Schaff, History of the Christian Church, (New York: Char-

les Schibner’s Sons, 1910), VIII.X §81 
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nevoile aparente ale membrilor bisericii sale. Antidotul 

față de aceste lucruri care pot să conducă la epuizare spi-

rituală în lucrare se găsește, în principiu, în trei pasaje ale 

Scripturii pe care aș vrea să vi le prezint. 

PRIORITATEA STĂPÂNULUI 

Primul text este Marcu 1:35-39. Aici se găsește 

exemplul Domnului nostru Isus Hristos, care, ca regulă 

generală, nu Și-a organizat timpul și nu Și-a folosit ener-

gia și activitățile în funcție de nevoile aparente ale altora. 

O autoritate mai înaltă a controlat felul în care Domnul 

nostru Și-a folosit timpul și Și-a investit energia. În acest 

pasaj specific, citim că Domnul Isus stătuse cu o seară 

înainte până târziu, dedicându-Se vindecării celor bol-

navi și alungării demonilor. În versetul 35, citim că: „A 

doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus 

S-a sculat, a ieșit, și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga 

acolo”. Trezindu-Se în acea dimineață, El știa că avea ne-

voie de o perioadă de retragere și comuniune intensă cu 

Tatăl ceresc. De aceea, Domnul Isus s-a trezit devreme și 

a mers într-un loc retras pentru a Se putea concentra asu-

pra rugăciunii. Totuși, la puțin timp după ce a părăsit 

casa și a mers în pustie, „Simon și ceilalți care erau cu El 

s-au dus să-L caute”. Este adevărat că telefonul nu putea 
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să sune atunci, dar ucenicii Lui puteau să se ducă după El. 

Și le-a luat un pic de timp, căci picioarele nu se mișcă atât 

de repede pe cât impulsurile electrice. De aceea, timpul 

Lui de solitudine a fost întrerupt. Găsindu-L, ucenicii I-

au spus: „Toți Te caută”. Se poate oare ca apelul lor să fi 

sunat cam așa: „Doamne, tocmai ce am venit dintr-un loc 

unde nevoile fizice și spirituale ale oamenilor nu sunt îm-

plinite, chiar dacă Tu te-ai dedicat ieri satisfacerii acestor 

nevoi până la lăsarea serii. Oamenii din cetate Te caută cu 

atâta insistență. Doamne, n-ar trebui să Te întorci să slu-

jești acestora care au nevoie disperată și dorință aprinsă 

după slujirea Ta?” 

Textul nu ne oferă nicio indicație că acești oameni, 

care Îl căutau pe Domnul nostru, erau motivați de simpla 

dorință de a-L căuta pe faimosul Predicator și de a obține 

autografe cu El. Nu, ci era vorba de oameni bolnavi, pose-

dați de demoni, care Îl căutau pentru atingerea Lui vin-

decătoare. Oameni care erau zdrobiți spiritual de învăță-

turile și practicile ticăloase ale fariseilor, oameni care 

tânjeau să audă cuvintele eliberatoare și dătătoare de vi-

ață ale lui Isus. Putem doar să ne imaginăm cât de uriașă 

era această presiune exercitată asupra sufletului sfânt și 

iubitor al Fiului lui Dumnezeu, când Petru a spus: „Toți te 

caută”. 
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Dar ce a făcut Domnul nostru? El a rămas neclintit 

împotriva impulsurilor sfinte și reflexive ale sufletului 

Său. Compasiunea, dorința de a împlini nevoile omenești 

și acțiunile gândite pentru a satisface aceste nevoi erau 

reacții normale ale dragostei întrupate. Totuși, El le-a 

spus ucenicilor:  „Haidem să mergem în altă parte, prin 

târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo; 

căci pentru aceasta am ieșit”. Isus spunea că El nu avea de 

gând să le permită nevoilor oamenilor, exprimate cu o in-

tensitate colosală și așa încât să miște inima Lui cu com-

pasiune, să stabilească cum să-Și gestioneze timpul și 

cum să-Și cheltuie energia. Ceea ce stabilea aceste lucruri 

era voia revelată a Tatălui Său. El știa că misiunea pentru 

care fusese trimis nu-I permitea mai multe zile petrecute 

în cetatea pe care o slujise cu o zi înainte. Chiar dacă era 

cuprins de emoții sfinte care Îl presau, fără îndoială, să se 

întoarcă în acea cetate, totuși Fiul sfânt al lui Dumnezeu 

a rămas nemișcat și a spus „Nu”. Dacă El ar fi răspuns ne-

voilor oamenilor din acea cetate în felul în care ei doreau, 

El avea să le slujească acestor oameni, și spun acest lucru 

cu reverență, în detrimentul împlinirii voii revelate clar 

de către Dumnezeu. 

Dragul meu frate păstor, pot exista momente când 

stai în biroul tău slujind nevoilor unei oi sau când te poți 
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implica în alte activități ca răspuns la nevoile bărbaților 

și femeilor din adunare în detrimentul voii revelate a lui 

Dumnezeu în legătură cu alte responsabilități pastorale 

care slujesc nevoilor întregii Lui turme. 

ISUS, MARIA ȘI MARTA 

Un al doilea pasaj către care vreau să vă îndrept 

atenția este Ioan, capitolul 11. Contextul acțiunilor de 

aici ale Domnului nostru nu este unul în care El se con-

fruntă cu mase de oameni. Oriunde a văzut mulțimile, I 

„s-a făcut milă de ei” (Marcu 6:34). Dar aici, în Ioan 11, Îl 

descoperim pe Domnul Isus în relație cu ceea ce a fost 

probabil cel mai apropiat cerc de prieteni ai Lui prezentat 

în Scriptură. Textul nostru ne spune: 

„Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei și al 

Martei, sora ei, era bolnav. Maria era cea care L-a 

uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul 

ei, și Lazăr cel bolnav era fratele ei. Surorile au tri-

mis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe 

care-l iubești, este bolnav” (Ioan 11:1-3) 

Surorile știau cum să atingă inima Domnului nos-

tru. Ele nu au spus, „Iată, Lazăr este bolnav”, ci I-au amin-

tit Domnului că Lazăr era obiectul dragostei Lui speciale. 

Ele spuneau, în esență, „Doamne, toate lucrurile din inte-

racțiunea noastră anterioară cu Tine indică faptul că ai 
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un atașament special față de fratele nostru Lazăr, atât în 

compasiune umană, cât și în dragostea Ta divină și răs-

cumpărătoare. Acela de care ești legat cu aceste unice fu-

nii de dragoste este bolnav”. Acesta a fost de departe un 

apel mult mai puternic decât a-I cere pur și simplu lui 

Isus să vină și să îl vindece pe Lazăr. Ioan continuă spu-

nându-ne că: 

„Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala 

aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dum-

nezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit 

prin ea”. Și Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei şi pe 

Lazăr” (Ioan 11:4-5). 

Influența presantă a nevoii Mariei și Martei este ac-

centuată de către Ioan prin faptul că ne reamintește că 

Isus nu doar că îl iubea pe Lazăr, ci avea o dragoste speci-

ală și pentru Marta și sora ei Maria. Însă, după aceea, ne 

întâlnim cu un verset foarte ciudat în continuarea nara-

țiunii. Ioan îl relatează în felul următor: „când a auzit că 

Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care 

era” (Ioan 11:6). 

Cunoscând foarte bine nevoia uriașă din familia de 

la Betania, Domnul nostru face exact opusul lucrului pe 

care noi am crede că dragostea l-ar face. În loc să alerge 

să-l vindece pe Lazăr, Isus rămâne acolo pentru încă două 
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zile, în locul în care se afla. El părea pregătit mai degrabă 

să ofere imaginea măsurii indiferenței și a împietririi ini-

mii față de cei mai apropiați prieteni ai Lui. Evident că 

acea impresie a fost percepută de ceilalți și a fost expri-

mată în mustrarea blândă pe care una dintre surorile lui 

Lazăr I-a făcut-o mai târziu. Ea I-a spus lui Isus: „Doamne, 

dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!” (Ioan 11:21). 

Cu alte cuvinte, Îl acuză pe Isus de o oarecare măsură a 

indiferenței față de gravitatea nevoii lor. Ea spune în 

esență: „Nu Ți-a păsat suficient de mult pentru a veni 

atunci când am trimis mesajul despre boala fratelui nos-

tru. Aveai suficient de mult timp ca să vii. Ne-ai dezamă-

git, Doamne”. Isus Se expune în mod deliberat impresiei 

temporare de împietrire a inimii, dar face acest lucru spre 

binele final al acelora pe care părea că i-a dezamăgit. 

Surorile Îi cereau lui Isus să vină pentru a-l vindeca 

pe fratele lor, dar Isus avea un final mult mai glorios în 

vedere – învierea lui Lazăr din morți! Dar care este prin-

cipiul vital care se găsește în acest pasaj? Principiul este 

acesta: noi nu pretindem să avem același fel de relație cu 

Dumnezeu pe care Isus o avea, una care implică revelarea 

voii lui Dumnezeu în interiorul orbitei relațiilor unice 

dintre membrii Sfintei Treimi. Totuși, prin intermediul 

unei evaluări atente, în rugăciune, a principiilor mai largi 
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și a poruncilor specifice din Cuvântul lui Dumnezeu, tre-

buie să ne rânduim timpul și energia conform voii reve-

late a lui Dumnezeu. Trebuie să ne împotrivim impulsu-

lui sentimentelor noastre celor mai profunde față de oile 

lui Hristos și față de nevoile lor exprimate așa încât ele să 

nu dicteze felul în care trebuie să ne gestionăm timpul și 

energia. Trebuie să ne expunem uneori suspiciunii de a fi 

văzuți nepăsători, atunci când oamenii gândesc că ei știu 

cel mai bine cum ar trebui să răspundem nevoilor lor. 

Dacă vrei să fii credincios în chemarea ta și să eviți epui-

zarea spirituală în lucrare, trebuie să fii dornic să slujești 

Stăpânului tău în felul în care El a slujit Tatălui Său ce-

resc. Domnul nostru binecuvântat a fost în măsură să 

spună în orice situație: „totdeauna fac ce-I este plăcut” 

(Ioan 8:29). 

Dar amintiți-vă că aceste acțiuni ale lui Isus nu s-au 

petrecut la începutul acelei prietenii unice cu Lazăr, Ma-

ria și Marta. Iată de ce, în dezamăgirea lor, ele n-au venit 

la Domnul nostru să spună: „prin a întârzia să vii la noi, 

ai negat tot ceea ce ne-ai transmis până acum cu privire 

la dragostea Ta specială față de noi și față de fratele nos-

tru”. Nu, ci a existat doar un cuvânt blând de iritare și 

dezamăgire: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit”. 

Aici se găsește o lecție importantă. Atunci când ai de-a 



112         TU MĂ RIDICI  |  MARTIN 

face cu legături apropiate, deschise și pline de dragoste 

cu oamenii din adunarea ta, acele legături pot să lovească 

coarda unei presiuni ocazionale, creând impresia că nu îi 

iubești cu adevărat. În final, ei vor vedea că ceea ce ai fă-

cut a fost cu adevărat cea mai înaltă poruncă a dragostei. 

Dați-mi voie să ilustrez acest principiu cu o situație 

specifică din experiența mea pastorală. Cu ani în urmă, 

în decursul slujirii mele la Trinity Baptist Church, Dum-

nezeu a început să deschidă căi importante de lucrare în 

comunitatea de culoare din zona noastră. Felul în care a 

făcut Dumnezeu acest lucru este o poveste minunată ce 

reflectă suveranitatea uimitoare și tainică a lui Dumne-

zeu în zidirea bisericii Sale. În acel moment, documenta-

rul lui Bill Moyer, concentrat pe experiența negrilor din 

orașul Newark, a fost lansat la televiziunea publică. Mi-

am luat ceva timp să îl văd și apoi am vorbit cu unul din-

tre frații noștri de culoare din biserică, întrebându-l dacă 

a văzut documentarul. Mi-a spus că da. L-am înregistrat 

pe casetă și aveam de gând să îi adun pe frații și surorile 

de culoare din zona Newark și să le cer să evalueze acura-

tețea acelui documentar. Acel frate a dezvăluit fără re-

zerve cât de corect era făcut acel documentarul. În fapt, el 

mi-a spus că bărbatul prezentat în documentar ca unul 

dintre eroii locali, care crescuse cinci sau șase copii, nu 
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trăia în prezent cu niciuna dintre femeile ale căror copii 

le era tată. Mi-a spus că îl știa pe acel om personal. Mai 

mult, el a spus că femeia tânără care a fost prezentată în 

film ca o femeie de joasă speță și mama a doi sau trei co-

pii, acum era moartă. Ca un fel de afirmație sumariza-

toare, el mi-a spus: „orașul Newark prezentat în acel do-

cumentar nu este orașul Newark în care eu am crescut.” 

Printre cei din comunitatea de culoare care începu-

seră să vină ca membrii în biserica noastră exista un cuplu 

tânăr care crescuse în zona Newark. Căsnicia lor era destul 

de zguduită și stăteau împreună uniți de un fir atât de sub-

țire, încât doar Domnul putea să îl vadă. Erau destul de ig-

noranți cu privire la majoritatea aspectelor fundamentale 

care țineau de o căsnicie stabilă și de o viață de familie bine 

rânduită. Care este rolul unui soț și tată? Care este rolul 

unei soții și al unei mame? Care sunt modelele biblice pen-

tru o relație maritală evlavioasă? Care este perspectiva bi-

blică despre ambiția în carieră? La momentul sosirii lor în 

biserică, ei păreau că au nevoie de cineva care să funcțio-

neze ca un tată pentru ei, care să-i crească să ajungă niște 

adulți responsabili și să aibă un comportament creștin. 

Am căutat să îi luăm de la situația lor, petrecând ore nu-

meroase cu ei în grijă pastorală individuală, în plus față de 
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contribuția lucrării publice a Cuvântului lui Dumnezeu, 

care le-a oferit o înțelegere de bază a acestor aspecte. 

Nimeni nu poate să ajungă atât de profund implicat 

în viețile adevăraților creștini fără să dezvolte niște legă-

turi puternice de apreciere reciprocă. Am început să simt 

că tânărul bărbat mă adoptase din ce în ce mai mult ca pe 

un tată. Oridecâteori avea de făcut o decizie, avea să mă 

sune să îmi ceară părerea. Relația dintre noi s-a dezvoltat 

până în punctul în care a început să îmi spună „tată”. La 

un moment dat, m-am hotărât că era momentul ca acum, 

după ce înțelesese suficient de mult din principiile gene-

rale ale Cuvântului lui Dumnezeu, să înceapă să ia decizii 

de unul singur. Eram convins că, într-o anume proporție, 

mușchii lui spirituali nu se puteau dezvolta cum trebuie 

dacă nu începea să învețe să umble pe picioarele sale. Am 

perceput că avea nevoie într-o anumită măsură să se în-

depărteze de mine. 

Situații ca aceasta subliniază beneficiile de a primi 

toate apelurile tale telefonice printr-un robot care să le 

monitorizeze. Parcă îi aud vocea pe monitorul robotului, 

spunând ceva de genul: „frate păstor, trebuie să vorbesc cu 

tine. Am o decizie de luat în dimineața aceasta, și nu mă 

simt pregătit să iau acea decizie”. Aveam să stau la biroul 
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meu asumându-mi postura omului cu inima împietrită. 

N-aveam de gând să ridic receptorul. Și nici să îl sun îna-

poi. Aveam să aștept două sau trei zile. Apoi l-am văzut la 

întâlnirea de rugăciune sau în ziua Domnului, și l-am luat 

deoparte: „Am primit apelul tău telefonic luni dimineață. 

În mod intenționat n-am ridicat receptorul. Am vrut să în-

veți cum să exersezi luarea deciziilor înțelepte fără ajuto-

rul meu. Cum s-a sfârșit și ce hotărâri ai luat?” Răspunsul 

lui a fost ceva de genul: „O, frate păstor, când am văzut că 

nu pot să ajung la tine, acest lucru m-a trimis pe genunchi 

și la Biblie. Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și problema 

s-a rezolvat complet”. M-am folosit atunci de acea ocazie 

pentru a sublinia înaintea acestui tânăr bărbat faptul că 

maturizarea spirituală vine pe calea dezvoltării propriei 

abilități de a decide, când „prin judecată, ne-am deprins, 

prin întrebuințare, să deosebim binele și răul” (Evrei 5:14). 

Lecția extrasă din această întâmplare pe care toc-

mai v-am povestit-o este că trebuie să fim gata să dăm im-

presia indiferenței și a împietririi față de nevoile celor-

lalți pentru ca acești indivizi să poată vedea gloria lui 

Dumnezeu în termenii noilor dimensiuni în creșterea lor 

spirituală. Dacă i-aș fi permis acestui tânăr bărbat să mă 

găsească de fiecare dată când era convins că avea nevoie 

de sfaturile mele, și-ar fi dezvoltat o dependență cronică 
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de mine, care mi-ar fi consumat orele pe care ar fi trebuit 

să le petrec cu alți oameni sau în practicarea disciplinelor 

și responsabilităților lucrării mele, care trebuiau îndrep-

tate spre beneficiul întregii congregații. Motivul pentru 

care unii nu sunt dispuși să afișeze această aparentă îm-

pietrire este că ei au o dorință nemortificată și uneori rea 

de a-i păstra pe unii oameni hrăniți la sânul influenței pas-

torale excesive. Dacă acest lucru te descrie, fratele meu, te 

îndemn să mergi la un loc denumit Golgota și să-I ceri lui 

Dumnezeu să dea morții acea înclinație a ta. Va fi spre in-

teresul tău să ai pe cineva care să te iubească și care să te 

cunoască îndeaproape pentru a sta alături de tine și pentru 

a te ajuta să descoperi de ce ai nevoie ca oamenii să nu pri-

vească la tine ca la un oracol. Noi trebuie să devenim ase-

menea Domnului nostru Isus Hristos, așa cum Îl vedem 

tratând familia din Betania. Dacă nu căutăm această di-

mensiune a asemănării cu Hristos, ne vom confrunta în 

mod inevitabil cu epuizarea spirituală în lucrare. 

EXEMPLUL LUI PAVEL 

Cel de-al treilea exemplu biblic este preluat din vi-

ața apostolului Pavel. 

„A doua zi, am plecat și am ajuns la Cezarea. Am in-

trat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din 
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cei șapte, și am găzduit la el. El avea patru fete feci-

oare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe 

zile acolo, un proroc, numit Agab, s-a pogorât din 

Iudea, și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, și-a le-

gat picioarele și mâinile, și a zis: „Iată ce zice Duhul 

Sfânt: ,Așa vor lega Iudeii în Ierusalim pe omul 

acela al cui este brâul acesta, și-l vor da în mâinile 

Neamurilor”.” (Faptele Apostolilor 21:8-11). 

Agab primise o profeție inspirată de Duhul indicând 

că, atunci când Pavel avea să ajungă la Ierusalim, trebuia 

să se aștepte să fie prins de către evrei. Agab n-a mers mai 

departe să spună, „De aceea, iată ce spune Domnul, «nu 

trebui să mergi la Ierusalim»”. Totuși, cei din jurul lui Pa-

vel, care au auzit această profeție, au trecut dincolo de cu-

vintele lui Agab. Luca redă reacția lor: „Când am auzit lu-

crul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să 

nu se suie la Ierusalim” (v. 12). În esență, ei îi spuneau lui 

Pavel: „Noi știm voia lui Dumnezeu pentru tine, Pavele. În 

lumina a ceea ce te așteaptă la Ierusalim, nu trebuie să 

mergi acolo”. Apoi Pavel a răspuns: „Ce faceți de plângeți 

așa, și-mi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, 

dar chiar să și mor în Ierusalim pentru Numele Domnului 

Isus” (v. 13). Cum au tratat acei prieteni hotărârea lui Pavel 

de a merge la Ierusalim? Au spus ei ceva de genul: „Lăsați-

l pe încăpățânat să-și primească răsplata! Lăsați-l pe acest 
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om intransigent și independent să culeagă roadele inde-

pendenței lui!”? Nu, ci îi descoperim spunând, „facă-se 

voia Domnului!” (v. 14). 

Există momente când oamenii, la nivel individual 

sau colectiv, vor fi destul de siguri că știu voia lui Dumne-

zeu pentru tine, dar nu trebuie să lași ca presiunea din par-

tea lor să te îndrepte în direcții greșite. Tu te-ai investit în 

Cuvântul lui Dumnezeu, studiind mai ales acele părți care 

tratează problemele ce țin de procesul luării deciziei des-

pre folosirea timpului tău. Mai mult, ai căutat fierbinte 

fața lui Dumnezeu în rugăciune, cerându-I să îți dea înțe-

lepciunea promisă. Ai căutat sfatul colegilor tăi prezbiteri 

și al prietenilor de încredere. Prin aceste mijloace, crezi că 

ai descoperit voia lui Dumnezeu. Odată ce ai făcut această 

descoperire a voii lui Dumnezeu despre rânduirea multi-

plelor responsabilități pastorale, nu te lăsa abătut de la de-

dicarea împlinirii lor, nici măcar de către cei mai buni pri-

eteni ai tăi. Uneori, această atitudine poate să li se pară o 

încăpățânare și o intransigență carnală din partea ta. To-

tuși, nu este o încăpățânare în ce privește judecata ta fă-

cută independent, atunci când ea este înrădăcinată în ru-

găciune fierbinte, când se bazează pe o evaluare atentă a 

poruncilor lui Dumnezeu, și când este produsă de abun-

dența crucială a sfetnicilor (Proverbe 11:14; 15:22; 24:6). 
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Dacă nu putem descoperi voia lui Dumnezeu în acea mo-

dalitate, atunci putem să cădem în disperarea de a nu ști 

nimic. Totuși, după ce descoperim voia lui Dumnezeu, nu 

trebuie să ne lăsăm distrași de cererile venite din partea 

membrilor și care deturnează total utilizarea timpului și a 

energiei noastre. 

Spun aceste lucruri, chiar dacă recunosc că există 

posibilitatea unor situații neobișnuite în care un frate cu 

un sfat serios devine mijlocul în mâna lui Dumnezeu pen-

tru a te convinge să faci altceva decât ceea ce ar fi fost în-

clinația ta anterioară, rezultată în urma rugăciunii și a 

atenției asupra Cuvântului. Cine poate uita exemplul fai-

mos al avocatului reformator William Farel, care l-a con-

vins pe John Calvin să rămână în Geneva pentru a sluji, ca 

nu cumva să se abată un blestem asupra lui, deși el voia 

să petreacă acolo o singură noapte? Este oare cineva care 

citește aceste pagini și care poartă în spatele lui acea ma-

imuță urâtă și iritantă a vinovăției non-necesare? Se prea 

poate, dragul meu frate, ca acea maimuță a vinovăției să 

fi fost concepută în pântecele permisiunii oferite nevoi-

lor oamenilor și evaluării acestora, de a decide ce trebuie 

să faci și de a dicta cum să-ți folosești timpul și cum să-ți 

cheltuiești energia? Dimpotrivă, o structurare sănătoasă a 

timpului și o cheltuire bună a energiei tale ar trebui să fie 
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exersate printr-o aplicare înțeleaptă și judicioasă a porun-

cilor și principiilor biblice, în consultare cu sfetnici înțe-

lepți, și toate acestea prin rugăciune fierbinte, cerând îm-

plinirea promisiunii divine de a-ți da înțelepciune (Iacov 

1:5). Cu siguranță că a lucra în felul acesta înseamnă să do-

vedim o măsură bună a ascultării reale față de porunca din 

Efeseni 5:16 care spune: „Răscumpărați vremea, căci zilele 

sunt rele”. 

Pe de altă parte, unii dintre noi ne permitem să de-

venim vulnerabili față de epuizarea spirituală în lucrare 

prin a ne considera importanți. Periodic, îmi spun pro-

priei persoane că, dacă ar fi să cad mort mâine, lumea va 

continua să existe și lucrării Împărăției nu-i va lipsi ni-

mic. Ai putea să nu fii atât de important pe cât vor unii să 

crezi. Parte din acea maimuță de pe spatele tău poate să 

se datoreze faptului că ai o evaluare greșită a importanței 

tale și, de aceea, ai ajuns să devii vulnerabil față de presi-

unile izvorâte dintr-o dorință de a satisface așteptările al-

tora. Spunând nu, sau nu încă, chiar atunci când pare că 

suntem lipsiți de sensibilitate față de nevoile oamenilor 

și față de canoanele nescrise ale prieteniei apropiate, 

acest lucru poate să fie în el însuși o modalitate de acți-

une foarte cristică. Nu uitați de întâmplarea din Ioan 11 

cu Maria, Marta și Lazăr. 
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Acesta este, iată, cel de-al cincilea avertisment îm-

potriva decăderii și epuizării spirituale în lucrare, aplicat 

în mod particular problemei epuizării. Nu permite folosi-

rea timpului și a majorității muncii tale pastorale așa încât 

acestea să fie dictate de nevoile individuale ale membrilor bi-

sericii tale. 
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7 
STUDIUL LIMITAT 

 

Dacă vrem să evităm influența paralizantă a epui-

zării spirituale în lucrare, următorul avertisment este de 

o importanță crucială. Iată despre ce este vorba: păzește-

te să-ți limitezi studiul la a citi și a gândi precipitat în pregă-

tirea mesajelor tale obișnuite. 

Aș vrea să explic termenii din acest avertisment. 

Există în el o prezumție de la care pleacă totul: anume că 

într-adevăr studiezi, citești și te gândești profund în tim-

pul pregătirii mesajelor tale. Sper că aceste ipoteze nu re-

flectă decât adevărul în cazul oricăruia dintre bărbații care 

citesc aceste pagini. Aceste activități intelectuale și spiri-

tuale se vor dovedi cu adevărat folositoare pentru noi doar 

dacă luăm în serios îndemnul din 2 Timotei 2:15. În acest 

text bine-cunoscut, apostolul îi poruncește lui Timotei să 

își dea toate științele și să își cheltuiască toate energiile 

mentale și spirituale pentru a se prezenta înaintea lui 

Dumnezeu ca un lucrător încercat, adică un lucrător care 
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nu are niciun motiv legitim să se rușineze înaintea lui 

Dumnezeu și a oamenilor când împarte drept Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Există puține lucruri în experiența unui predicator 

care ar trebui să cauzeze o rușine mai mare înaintea lui 

Dumnezeu ca situațiile când el folosește nepotrivit Cu-

vântul Dumnezeului celui viu, prin nepăsare sau lene în 

pregătirea predicilor lui. Pentru adevăratul slujitor al lui 

Dumnezeu, puține lucruri vor cauza o rușine mai mare 

înaintea oamenilor ca atunci când parte dintre credinci-

oșii lui descoperă că el a folosit nepotrivit Cuvântul lui 

Dumnezeu printr-o pregătire nepăsătoare sau nesatisfă-

cătoare. De aceea, pasajul acesta îl îndreaptă pe Timotei 

și pe toți cei ce predică și învață Cuvântul lui Dumnezeu 

să se implice constant în acea străduință necesară pentru 

mânuirea corectă a Cuvântului adevărului.  

Aplicarea acestei porunci diferă de la o cultură la 

alta și de la un grup lingvistic la altul. Aș spune că aceste 

lucruri sunt mult mai relevante pentru unii dintre frații 

noștri dragi din țările lumii a treia. M-am uitat la unele 

dintre bibliotecile lor și am simțit deopotrivă durere și ru-

șine când am văzut ce instrumente ajutătoare sărace le 

erau disponibile pentru pregătirea mesajelor lor. Dar cu 
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siguranță că aceia dintre noi care cunoaștem câtuși de 

puțin limba engleză avem la dispoziție o bogăție de ma-

teriale care, atunci când sunt folosite responsabil, ne pot 

asigura că foarte rar, dacă nu chiar niciodată, am putea 

ajunge să predicăm vreun mesaj care să fie greșit exegetic 

și teologic. 

Plec de la prezumția că bărbații care citesc aceste pa-

gini sunt dedicați unei gândiri serioase, folosind lecturi să-

nătoase când își pregătesc în mod obișnuit mesajele. De 

aceea, mare parte din ceea ce tu citești va fi legat de pasajul 

sau pasajele specifice din care predici în lucrarea ta săptă-

mânală de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Invaria-

bil, atunci când predicam din Evanghelia după Marcu, 

consultam cu grijă 15 comentarii înainte de a trece la ur-

mătorul pasaj al Evangheliei. Au existat momente când 

ceea ce citeam dintr-un anume comentariu nu-mi aducea 

nimic folositor, cu excepția faptului că îmi confirma pozi-

ția pe care o avusesem deja asupra acelui pasaj, întrucât 

gândirea acelui comentator era atât de bizară, că mă asi-

gura de înțelegerea mea inițială asupra textului! Existau 

alte momente când aveam să citesc un alt comentariu, pe 

care nu l-aș fi considerat de mare ajutor, doar din convin-

gerea că nu mi se părea atât de atrăgător. Alții vorbiseră 

despre el și au scris aprecieri deosebite la adresa lui, chiar 
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dacă mie rareori mi s-a părut de mare ajutor. Totuși, 

aveam să descopăr ocazional o adevărată comoară exege-

tică, omiletică sau aplicativă, ascunsă în astfel de comen-

tarii, în ciuda multor alte afirmații care păreau inutile. 

Acest fel de pregătire responsabilă și atentă a mesajelor 

noastre ne va determina să fim implicați într-un fel de a 

citi în mare măsură dictat de acea abordare a pregătirii. 

Totuși, dacă nu citim mai nimic în orice alt dome-

niu și dacă mințile noastre umblă constant pe acele căi 

care nu sunt marcate de disciplina pregătirii mesajelor 

noastre, mai mult ca sigur că vom începe să dezvoltăm un 

soi de lenevie mentală care va conduce la epuizare inte-

lectuală. La rândul lui, acest lucru va începe să se mani-

feste printr-o diminuare a capacității noastre de creativi-

tate literară, care este esențială în pregătirea mesajelor. 

El poate chiar să conducă la o reticență în creștere față de 

studiul sârguincios. Cu alte cuvinte, dacă toate căile lec-

turii tale serioase sunt căi pe lângă care vei trece săptă-

mână de săptămână și lună de lună în pregătirea lucrării 

tale de predicare, fără să îți dai seama, vei dezvolta o aver-

siune în creștere față de acele căi care au devenit pătate 

de transpirația mentală și, uneori, chiar de lacrimi. Te vei 

descoperi spunând din când în când, „Doamne, cred că 

acesta este Cuvântul inspirat și fără greșeală al Tău, dar 
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n-am nicio idee cum să îl predic”. Strigi către Dumnezeu 

aproape dorindu-ți ca acel paragraf, pe care cauți să îl în-

țelegi și să-l organizezi într-o predică viitoare, să nu se gă-

sească acolo, în Scriptură! M-am simțit în felul acesta de 

mai multe ori. De aceea, atunci când mă lupt cu un astfel 

de pasaj folosindu-mă de instrumentele disponibile și 

strigând după ajutorul Duhului Sfânt care să mă ilumi-

neze, mă aflu în mijlocul celor mai fierbinți și mai epui-

zante trude mentale.  

Da, există momente pe acea cale a trudei, când sun-

tem surprinși de vederea proaspătă care ne este dată, 

printr-o izbucnire de bucurie sfântă și care ne cheamă să 

ne minunăm de faptul că suntem plătiți să facem ceea ce 

facem. Știu că există multe circumstanțe când suntem is-

pitiți să spunem, „Doamne, trebuie să existe o cale mai 

ușoară de a ajuta poporul Tău și de a-mi asigura un trai 

decent, decât să fac asta”. Am descoperit personal (iar in-

teracțiunea cu colegii predicatori mi-a confirmat această 

idee) că predicatorul poate intra într-o perioadă de epui-

zare mentală prin a-și limita lectura la acele discipline le-

gate de pregătirea regulată a mesajelor lui. Mințile noas-

tre au nevoie să călătorească pe terenuri mai largi și să 

caute căi pentru reflecție serioasă – și uneori nu atât de 
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serioasă – altele decât cele destinate strict pregătirii spe-

cifice a mesajelor. 

Care este remediul și medicamentul preventiv pen-

tru acest fel de epuizare mentală? Dați-mi voie să vă su-

gerez un remediu în patru aspecte, fiecare sfat condu-

când la următorul. 

LECTURA GENERALĂ 

În primul rând, v-aș încuraja să vă puneți deoparte în 

calendarul săptămânal un timp anume pentru lectura gene-

rală. Presupun că folosiți un calendar și că nu conduceți 

aeroplanul slujirii la întâmplare, adică fără vreun plan de 

zbor, fără vreun compas și fără o hartă care să vă arate 

unde vă îndreptați.  

Dimpotrivă, presupun că ești un bărbat care tră-

iește și lucrează într-un cadru înțelept și structurat, și cu 

un calendar rezonabil de flexibil. Prin faptul că sugerez 

să vă alocați în mod specific timp pentru lectura generală, 

nu vreau deloc să vă încurajez să vă stabiliți o țintă nerea-

listă pentru aceasta. Știu că se vorbește despre Jonathan 

Edwards că era în măsură să studieze 13 ore într-o sin-

gură repriză. Totuși, numele tău și numele meu nu este 

Edwards. 
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Dacă nu ai stabilit în prezent, în calendarul tău săp-

tămânal, niciun timp pentru lectură generală, îți sugerez 

să începi cu alocarea unei ore sau două pe săptămână 

pentru această disciplină. Începe modest. Este un princi-

piu vital ca, atunci când cauți să îți formezi un obicei bun, 

să îți fixezi obiective realiste – căci de asta depinde succe-

sul în acel efort. Obiectivele nerealiste care nu sunt atinse 

devin o barieră importantă în calea încercărilor viitoare 

de a face vreun progres în acel domeniu. Apoi, oricare ar 

fi formatul planurilor tale pentru săptămâna de lucru, 

pune acel timp în calendar și păzește-l cu gelozie la fel 

cum ai păzi dedicarea și angajamentul pentru o sesiune 

de consiliere a uneia dintre cele mai necăjite oi din con-

gregația ta. Apoi, alege să citești în acea perioadă ceva 

care să nu aibă nicio legătură imediată cu pregătirea me-

sajelor tale sau care să nu fie în orizontul responsabilită-

ților tale de predicare. Nu permite niciunui lucru să te în-

depărteze de la timpul planificat pentru lectura generală. 

Din fericire, vei fi capabil în curând să-ți pui departe mai 

mult timp pentru acest obicei. 

Ca păstori, creșterea și sănătatea noastră mentală 

sunt în mod obișnuit obținute prin pași modești și gradu-

ali pe termen lung, nu prin achiziții largi și impresio-
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nante în perioade scurte de timp. Tocmai această înain-

tare modestă și graduală este ceea ce ne face capabili să 

ne păstrăm prospețimea minții. Exersarea minților noas-

tre în alte domenii decât cele direct legate de pregătirea 

pentru predicare este ca și cum am face o plimbare în aer 

curat. Au existat multe circumstanțe în anii din trecut 

când, după ce mi-am petrecut întreaga dimineață lup-

tându-mă cu un pasaj, m-am simțit ca și cum mă izbeam 

de un perete, în termenii unei zdrobiri reale, încercând să 

organizez și să mânuiesc acel pasaj. Apoi aveam să fac o 

plimbare în aer curat în miezul zilei.  

Adesea, în timp ce bătăile inimii îmi creșteau și era 

pompat mai mult oxigen în sângele meu, creierul părea 

dintr-o dată că se împrospătează și întreaga predică sau 

anumite părți critice ale ei ajungeau să se așeze fiecare la 

locul potrivit.  

Un lucru asemănător se întâmplă adesea în acele pe-

rioade când pur și simplu citești o carte pe un subiect gene-

ral. Ai putea să nu ai nici măcar un gând banal în legătură 

cu pregătirea acelei predici, dar mintea ta, fiind complet re-

laxată și concentrată pe alte lucruri, pare să devină neobiș-

nuit de roditoare, iar elementele foarte creative care îți lip-

seau din pregătirea mesajului ajung să capete viață. 
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VARIETATEA LECTURILOR 

Cea de-a doua recomandare privitoare la depășirea 

tendințelor către epuizarea mentală survine ca urmare a 

primeia, și este următoarea: caută să-ți stabilești un stil de 

lectură generală care este atât larg cât și variat, fără a fi întot-

deauna profund și concentrat. Citește orice, de la teologie 

sistematică până la reviste de cultură generală. În felul 

acesta, mintea ta se va obișnui cu adevărurile uriașe ale 

Cuvântului, dar ai putea să te întâlnești în același timp și 

cu câteva momente de umor care te vor face să râzi. Une-

ori, râsul în mijlocul zilei este cel mai bun tonic pentru o 

minte obosită. Sunt atât de recunoscător că, pentru mulți 

ani, am avut un birou care dădea spre o grădină mare. În 

acea grădină puteam vedea niște popândăi grași care își fă-

ceau vizuinile pe sub gard, iepuri de câmp care săreau de 

colo-colo și veverițe ale căror gesturi îmi provocau zâm-

bete neînfrânate, și uneori vedeam chiar căprioare, ca și 

multe specii de păsări. Vă vine să credeți sau nu, într-o 

iarnă, o vulpe avea să se afișeze la gard. Am descoperit de 

mai multe ori că, doar concentrându-mă pentru câteva mi-

nute asupra acestor mici viețuitoare din spatele casei, 

mintea mea avea să își recapete vioiciunea. În același fel, 

se poate ca, în lectura unei cărți pe tema istoriei bisericii 
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sau a unei biografii, să ajungi la o întâmplare care îți va îm-

prospăta duhul sau care te poate chema la o dedicare nouă 

față de Domnul, ori să te aducă pe genunchi, dându-ți o 

confirmare proaspătă asupra unui adevăr anume. Caută să 

citești orice, de la profesorul John Murray până la Călătoria 

Creștinului. Citește reviste care ți se par interesante și care 

vorbesc despre ce este relevant pentru generația ta și ce se 

petrece cu oamenii. Caută să-ți stabilești un program de 

lectură pentru circa șase luni care să te conducă printr-o 

varietate largă de subiecte, precum teologie, istorie, preo-

cupări pastorale, aspecte polemice, probleme curente ale 

societății etc.1 

O PERIOADĂ DE LECTURĂ INTENSĂ 

În al treilea rând, ca parte a remediului pentru epu-

izarea mentală, aș dori să vă sugerez să încercați să puneți 

deoparte cel puțin o perioadă mai îndelungată de lectură in-

tensă în fiecare an. Nu vă sugerez să plănuiți să faceți acest 

lucru în timpul vacanței voastre anuale, mai ales dacă 

mai aveți copii sub acoperișul casei. Dacă veți transforma 

vacanța într-o perioadă de studiu, vă aflați în pericolul de 

 
1 Vedeți seria mea de DVD-uri intitulată Pastoral Theology, modulul 2, mesajul 

6; ca și caseta audio MI-MB-16, disponibile în limba engleză la The Trinity 

Baptist Church, Montville, New Jersey. 
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a vă alege cu mai mult decât niște sprâncene încruntate 

din partea soției și copiilor, și asta pe bună dreptate. A 

face acest lucru va însemna în același timp și să vă depri-

vați de împrospătarea emoțională, mentală și psiholo-

gică ce ar trebui să aibă beneficii majore pentru voi. 

Presupunând că aveți prietenii apropiate cu anumiți 

predicatori și sau slujitori cu aceeași gândire și inimă, vă 

sugerez următorul scenariu. Mai întâi de toate, puneți de-

oparte un anume timp pentru a sta alături de bărbații din 

congregația voastră, față de care sunteți într-o relație mai 

formală de dare de socoteală, cum sunt prezbiterii și dia-

conii voștri, și care, alături de voi, să poată plănui calenda-

rul de predicare în adunarea voastră. Căutați să îi convin-

geți să citească și să discute alături de voi această secțiune 

a cărții, sau să asculte mesajele mele pe tema teologiei pas-

torale, și discutați beneficiile lecturii generale în viața 

omului lui Dumnezeu. Apoi, căutați să îi convingeți că, 

dacă vor ca voi să fiți cei mai buni predicatori, unii care le 

dăruiesc roada unei minți active, neafectată de epuizarea 

mentală, va fi spre cel mai mare interes al lor să aveți 

parte de cel puțin o perioadă neîntreruptă de două săptă-

mâni, în fiecare an, când să plănuiți un schimb la amvon 

cu un predicator cunoscut și de încredere. Atunci, în de-

cursul celor două săptămâni, tot timpul pe care în mod 
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normal l-ați dedica pregătirii mesajelor va fi utilizat lectu-

rii concentrate și profunde într-un domeniu anume. În 

după-amiezele și serile de sâmbătă ale celor două săptă-

mâni, ați putea lua anumite predici pe care le-ați transmis 

bisericii, le-ați putea studia cu atenție, v-ați putea ruga și I-

ați putea cere Duhului Sfânt binecuvântarea asupra lor și 

ați putea să le predicați în congregațiile prietenului vostru 

predicator, care vă înlocuiește. Apoi ați avea parte de o pe-

rioadă de două săptămâni, când timpul petrecut normal în 

pregătirea mesajelor ar putea fi folosit în acest fel de lec-

tură intensă, într-un domeniu de interes special. 

Un astfel de plan ar putea, cu binecuvântarea lui 

Dumnezeu, să conducă la o măsură nouă a vigorii men-

tale, la o cunoaștere specifică într-un anumit domeniu, 

care ar putea să vă devină un tovarăș de viață. De exem-

plu, să presupunem că ți-ai stabilit drept obiectiv ca, în 

acea perioadă de două săptămâni, să parcurgi secțiuni 

importante ale unei cărți a lui Richard Baxter, cum ar fi 

Directory2. Identificând aspecte specifice ale muncii pas-

torale cu care te-ai confruntat, ai putea să parcurgi inde-

 
2 The Practical Works of Richard Baxter, Vol. 1: A Christian Directory, published by 

Soli Deo Gloria Ministries. Acesta este un tratat voluminos de cazuistică puritană, 

oferind sfaturi pastorale și călăuzire în multe domenii practice ale vieții creștine. 
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xul acelei cărți, alegând acele secțiuni care tratează do-

meniile specifice de interes pentru tine. Apoi te-ai putea 

dedica lecturii serioase a acelor secțiuni. La sfârșitul celor 

două săptămâni, ai putea să te alegi cu o mai mare abili-

tate pastorală și ai putea fi mai bine echipat să te implici 

în acele domenii ale cazuisticii biblice atât de vitale pen-

tru o lucrare scripturală de consiliere. Mai mult, ai deve-

nit obișnuit cu modalitatea de tratare a lui Baxter, lucru 

care îți va da posibilitatea ca, în viitor, să le recomanzi oa-

menilor din adunarea ta anumite secțiuni utile din cartea 

lui Baxter. 

Sau aș putea să vă sugerez să luați unul sau două 

volume din John Owen, ori anumite porțiuni ale volume-

lor lui, pe care ați tânjit să le citiți, dar niciodată n-ați sim-

țit că aveți timp suficient pentru a face asta. Chiar dacă 

ați citit o parte din volumul 6 și ați beneficiat din plin de 

asta, există un material atât de bogat în celelalte volume, 

mai ales în volumele 1, 2, 3 și 7. Punându-vă deoparte 

acel timp pentru lectura concentrată și aranjând schim-

bul la amvon cu un prieten predicator, veți putea să vă de-

dicați cu seriozitate acelei perioade, pe care în mod nor-

mal ați aloca-o pregătirii mesajelor, așa încât ele să fie fo-

losite pentru acest fel de lectură concentrată. Dedicându-

te și expunându-te în acest fel concentrat față de o minte 
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evlavioasă și deosebită, vei ajunge să ai parte de beneficii 

intelectuale imense. Niciun om, cu cât de puțină sensibi-

litate intelectuală și spirituală, nu poate să se apropie în 

acest fel concentrat de un suflet larg și o minte atentă, și 

să nu se aleagă cu o influență deosebită asupra minții sale 

și asupra sufletului său. Acest fel de lectură ce presupune 

implicare într-o dependență conștientă de Duhul Sfânt 

va aduce asupra ta beneficii nemăsurate. Oamenii din bi-

sericile noastre ar putea foarte bine să vină la noi, după o 

astfel de vacanță de lectură, și să ne spună, „știi, frate păs-

tor, de când cu acea perioadă de două săptămâni de lec-

tură, am văzut o prospețime în predicarea ta. S-a văzut un 

element de prospețime și o precizie a exprimării care nu 

erau acolo anterior. Faci în mod conștient ceva diferit?” 

Ce s-a întâmplat? Ai trăit pentru două săptămâni în pre-

zența unui astfel de om care a avut abilitatea unică de a 

statua anumite lucruri cu o înțelepciune dată de Duhul 

Sfânt, cu o precizie și profunzime deosebite. Fără a fi con-

știent că mintea ta a fost îmbibată cu unele dintre aceste 

lucruri, ele își găsesc acum expresie în predicarea ta, spre 

îmbogățirea bisericii tale și spre o mai mare utilitate a 

străduințelor tale la amvon. Experiența ta va fi o validare 

a cuvintelor lui Solomon: „Cine umblă cu înțelepții se 
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face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o 

duce rău” (Proverbe 13:20). 

Aș vrea să vă ofer o ultimă sugestie după toate aces-

tea. Se poate întâmpla să nu fi citit niciodată clasicele vo-

lume ale Învățăturii Religiei Creștine ale lui Jean Calvin. 

Dacă vreți să beneficiați pe termen lung de această carte 

și dacă vreți să vă hotărâți să o includeți în prima peri-

oadă de lectură de două săptămâni, v-aș sugera să înce-

peți cu cartea 1 și secțiunea 1, și să abordați întreaga lec-

tură într-o modalitate sistematică și disciplinată. Mai 

mult ca sigur vă va lua mai multe astfel de perioade de 

lectură pentru a finaliza acea carte.  

Totuși, ceea ce veți obține este că veți transforma 

această carte într-un însoțitor de încredere pentru pregă-

tirea mesajelor voastre și pentru alte străduințe pastorale 

pe tot restul vieții. Fără îndoială că vor fi unele secțiuni 

din aceste volume la care vă veți întoarce inclusiv cu scop 

devoțional.  

Odată ce v-ați expus mintea maestrului din Ge-

neva, vor exista multe ocazii când diferite aspecte ale pre-

gătirii predicii și ale muncii pastorale vor produce o aso-

ciere în mintea voastră, și vă vor determina să vă întoar-

ceți la Institute pentru a căpăta ajutor și direcție.  
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Prin intermediul acelei perioade concentrate de lec-

tură, ai adus alături de tine pe cineva care a stat pe unul 

dintre rafturile bibliotecii tale ani la rând, zâmbind către 

tine pe când treceai pe lângă el, în timp ce l-ai lăsat acolo 

să tacă. El n-a vorbit niciodată față de tine în pregătirea 

mesajelor tale. Nu ți-a vorbit niciodată în chestiunile cazu-

isticii pastorale și nu s-a alipit de tine în nicio situație de 

consiliere pastorală dificilă. Acum, el stă acolo, pe unul 

dintre rafturile bibliotecii tale, dar nu mai tace. Este gata 

să îți vorbească pentru tot restul vieții tale, pentru că i-ai 

dat ocazia să-ți vorbească timp de două săptămâni, sau 

poate patru ori șase săptămâni, ca și cum ai fi stat sub pre-

dicarea lui un număr considerabil de ore. 

Dacă faci o astfel de investiție în fiecare an, ce se va 

petrece în 20 de ani? Trebuie să ne gândim în termenii 

acestei investiții graduale și constante pe termen lung. Nu 

mă gândesc că un astfel de aranjament, așa cum l-am su-

gerat, ar fi lipsit de logică sau imposibil. Îmi doresc să mă 

fi sfătuit cineva să fac acest lucru mai devreme în lucrarea 

mea. Totuși, sunt recunoscător că, vreme de 20 de ani, am 

avut privilegiul să vorbesc pe tema teologiei pastorale la 

Trinity Ministerial Academy. Pregătirea inițială și revizui-

rea constantă a acelor lecții mi-au menținut interesul de a 
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citi mult și în multe domenii, nu în mod necesar legat di-

rect de pregătirea mesajelor mele săptămânale. 

NECESITATEA UNUI SABAT MENTAL 

Cea de-a patra sugestie pe care o ofer drept remediu 

și măsură preventivă pentru epuizarea mentală este ur-

mătoarea: încearcă să pui departe o săptămână de sabat 

mental pentru împrospătarea facultăților tale intelectuale. 

De ce credeți că unii oameni experimentează o epuizare 

intelectuală repetată? Pentru că ei n-au parte de niciun sa-

bat mental și intelectual. Ca predicator, mintea ta se în-

dreaptă în apropierea fiecărei zile a Domnului către activi-

tățile de intensitate mentală maximă. Apoi, în ziua de du-

minică, predicarea mesajului pe care l-ai pregătit exercită 

presiuni chiar mai mari la nivel mental. Dar dacă nu le 

oferi facultăților tale mintale un sabat, ci le supui presiu-

nilor de luni dimineață și le menții așa de-a lungul săptă-

mânii, până următoarea duminică, foarte probabil că vei 

ajunge în curând la o formă de epuizare mentală. Facultă-

țile tale mentale ar putea să strige: „Stăpâne, te rugăm, dă-

ne o clipă de odihnă”. Se poate să fi devenit un stăpân crud 

cu mintea ta. Nu mai asculți la rugămințile ei rezonabile și 

fierbinți, care cer odihnă. Drept rezultat, atunci când te 



140         TU MĂ RIDICI  |  MARTIN 

așezi la biroul de studiu mai târziu, în decursul săptămâ-

nii, ca să te ocupi de acea lucrare dificilă exegezei atente, 

descoperi că ai puțină inimă pentru ea. În final, vechiul, 

bătrânul și obositul măgăruș al minții tale întinsă la ma-

xim, pur și simplu se prăbușește, se uită la tine și îți spune: 

„Împușcă-mă dacă vrei, dar nu mai fac un pas înainte. Bi-

ciul din mâna ta nu mă mai intimidează”. Ce s-a petrecut? 

Ai cerut intelectului tău și facultăților tale mentale mai 

mult decât puteau duce, iar acum te-au abandonat în epu-

izare mentală.  

Scriitorii din vechime, care au tratat teologia pasto-

rală, au fost foarte dogmatici în această problemă. Tho-

mas Murphy, un predicator prezbiterian dintr-o genera-

ție anterioară, scria în cartea sa, intitulată Pastoral Theo-

logy, câteva lucruri interesante despre obiceiurile de stu-

diu ale predicatorului: 

„Am spus că această rutină zilnică pe care o propu-

nem este valabilă doar pentru cinci zile ale săptă-

mânii. În ziua Domnului, predicatorul ar trebui să 

nu facă niciun alt efort mental în afara slujirii sale 

în adunare. Toate pregătirile ar fi trebui să se fi în-

cheiat înainte de sosirea zilei Domnului. Ar trebui 

evitate cu îndârjire obiceiurile nesănătoase de a fina-

liza predicile în ziua sfântă. De asemenea, ar trebui să 

recomandăm ca ziua de luni să fie păstrată ca o zi de 
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odihnă mentală și trupească. Predicatorul trebuie să își 

aibă propria zi de odihnă, asemenea tuturor oamenilor, 

altfel va avea de suferit consecințe. Constituția lui fi-

zică cere acest lucru. Dacă nu va face asta, în timp 

va ajunge cu sănătatea zdrobită, așa cum se întâm-

plă cu sute de oameni. Nici nu trebuie presupus că 

dedicarea unei zile din săptămână pentru odihnă 

absolută va fi o pierdere de timp. Nu, lucrarea celor-

lalte zile va fi mai viguroasă, tonusul fizic și mental 

vor fi împrospătate și, în final, mult mai multe lu-

cruri vor fi realizate. O zi de lucrare timpurie, cu 

energie, valorează mai mult decât trei sau patru 

care s-au petrecut visând și forțând trupul și mintea 

în lucruri neatractive.”(subl.)3  

Se pare că dr. Murphy te-a vizitat și m-a vizitat în 

unele dintre perioadele noastre de epuizare, nu-i așa? Și 

are dreptate. De-a lungul multor ani, în pregătirea lecțiilor 

mele de teologie pastorală, am avut privilegiul descoperi-

rii și lecturării multora dintre acești autori din vechime. 

Aproape fără excepție, ei dau sfaturi asemănătoare celui 

pe care l-am citat. Ei îi vorbesc predicatorului despre nece-

sitatea unui sabat mental. Dacă în mulțimea sfătuitorilor 

se găsește siguranța, atunci sfatul acestor teologi, care 

erau în același timp păstori și predicatori, ar trebui să aibă 

o greutate imensă pentru noi. Aceștia erau oameni care au 

 
3 Thomas Murphy, D.D., Pastoral Theology (Philadelphia, Pennsylvania: Pres-

byterian Board of Publication and Sabbath School Work, 1887), p. 78-79. 
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rămas cunoscuți ca predicatori și păstori remarcabili. Că-

tre sfârșitul zilelor lor, ei au privit înapoi, peste umerii lor, 

și le-au spus fraților lor mai tineri, care veneau în urma lor: 

„Tinerilor, așa ajungeți folositori pe termen lung”. 

Fratele meu predicator, mintea ta sfințită, elastică 

și pe deplin activă este marele tău atelier pentru pregătirea 

predicilor. Dacă ea se întinde prea mult și devine letargică 

datorită epuizării mentale, dacă se golește de materiale 

proaspete prin investiții limitate, sau ajunge epuizată pen-

tru că nu există odihnă sau împrospătare, atunci credinci-

oșii tăi vor suferi. Te vei simți rușinat. Vei avea sentimen-

tul legitim de vinovăție că te-ai așezat nu doar pe calea 

epuizării spirituale, cât și pe cea a decăderii spirituale în 

lucrare. De aceea, sfatul meu pentru tine este să eviți epu-

izarea care poate fi foarte ușor alimentată de limitarea lec-

turilor tale la ce este necesar doar pentru pregătirea anumitor 

predici.
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8 
UMANITATEA                             

TA REALĂ 

 

Cel de-al șaptelea avertisment tratează o ispită 

constantă a bărbaților puși deoparte pentru a se „osteni 

cu propovăduirea și cu învățătura” (1 Timotei 5:17). 

Este un avertisment de o relevanță specială pentru cei a 

căror muncă este totalmente dedicată lucrării. Chiar 

dacă aceasta ar putea fi o ispită și pentru păstorii care se 

susțin ei înșiși prin alte mijloace de existență, nivelul is-

pitei nu este nici pe departe atât de mare pentru ei. Iată 

avertismentul: păzește-te ca nu cumva poziția și rolul tău 

oficial în lucrare să devină un perete în spatele căruia să îți 

ascunzi umanitatea reală sau un cocon în interiorul căruia 

să te închizi. 

Vreau să explic ideile incluse în acest avertisment. 

Scripturile ne învață că până și apostolii și însoțitorii lor au 

recunoscut că această comoară a slujirii Evangheliei există 
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în „vase de lut” (2 Corinteni 4:7). O astfel de metaforă nu 

este deloc flatantă, căci ea descrie cu precizie ce anume 

suntem noi. Vase de lut, ce țin în ele această comoară a 

Evangheliei, pentru ca, așa cum Pavel continuă să explice, 

„această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și 

nu de la noi”. 

Acum trebuie să ne întrebăm: „Ce este mai precis 

acel vas de lut?” Nu este nimic altceva decât umanitatea 

noastră fragilă, umanitatea noastră imperfect sfințită, 

umanitatea noastră încă neglorificată, atât în ce privește 

duhurile cât și trupurile noastre. Totuși, când începem să 

luăm în seriozitate standardul biblic înalt al unui prezbi-

ter, aplicabil deopotrivă caracterului și lucrării lui, dia-

volul poate să se folosească de însăși sensibilitatea noastră 

față de acel standard pentru a ne împinge să construim un 

zid în spatele căruia să încercăm să ascundem umanitatea 

noastră fragilă, sau să croim un cocon în care să căutăm să 

ne ascundem. De exemplu, atunci când iei în serios stan-

dardul din 1 Timotei 3:2 și Tit 1:6, care ne cere să fim fără 

reproș, și când îi adăugăm acestuia imperative precum 

cele din 1 Timotei 4:12 și Tit 2:7, începem să ne temem că, 

dacă suntem transparenți și onești înaintea oamenilor 

noștri, ne vom pierde controlul asupra conștiințelor lor, în 



CAPITOLUL 8  145 

lumina lucrurilor pe care le știm despre noi înșine și care 

ilustrează clar constituția noastră de lut. 

Din nefericire, noi credem că dacă permitem mani-

festarea oricăror expresii naturale și clare ale slăbiciunii, 

ale temerilor dureroase, ale descurajărilor și luptelor cu 

propriile păcate, vom eroda încrederea oamenilor în noi. 

Ne temem că transparența în astfel de aspecte va coborî 

standardul biblic pentru lucrare, apoi începem să ne folo-

sim tocmai de lucrare ca de un zid în spatele căruia să as-

cundem umanitatea noastră fragilă și imperfect sfințită. 

Sau, mai rău, facem din lucrare un cocon în care să întem-

nițăm acea umanitate imperfectă, și astfel nu-i permitem 

să găsească exprimări biblice adecvate. Această zidire a 

personalității și umanității noastre în interior, această în-

cuiere pe dinăuntru a ei, conduce adesea la epuizare și la 

zdrobire spirituală în lucrare. 

Dacă suntem bărbați adevărați ai lui Dumnezeu, 

vom dori cu pasiune să fim modele ale harului lui Dum-

nezeu și ale puterii Evangheliei, modele de autocontrol și 

curaj bărbătesc. Dar, din nefericire, noi credem că nu pu-

tem să ne complăcem în exprimări inocente și oneste ale 

emoțiilor omenești asociate cu experimentarea durerii, a 

bucuriei intense, a dezamăgirii, temerii, a eșecului sau 
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greșelilor. Cu siguranță că nu în public! O, da, gândesc as-

tfel de oameni, poate fi acceptabil să manifestăm aceste 

lucruri față de soție, față de copiii mai mari sau față de un 

prieten mai apropiat. Totuși, unii merg mai departe și 

construiesc acest zid, își fabrică acest cocon așa încât să 

nu-și exprime aceste elemente ale „construcției de lut” 

nici măcar față de cei mai apropiați prieteni și colegi. 

Care este rezultatul? Iată despre ce este vorba: ni-

ciun atac asupra umanității noastre nu își are originea în 

voia revelată a lui Dumnezeu și este, în esență, autodis-

tructiv. Hristos, harul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt 

poartă un război împotriva păcatului, dar nu se războiesc 

niciodată cu umanitatea noastră, chiar și când ne gândim 

că acea umanitate există astăzi într-o lume decăzută, în 

care experimentăm harul mântuitor după tiparul „deja, 

dar nu încă”. Orice efort de a ascunde acea umanitate în 

spatele zidului sau de a o încuia într-un cocon va conduce 

la o lipsă de naturalețe sănătoasă și la o manifestare plas-

tică a umanității noastre. În final, umanitatea noastră 

reală își va găsi modalități de exprimare care nu sunt nici 

evlavioase, nici sănătoase. Iată o altă modalitate de a ex-

prima preocuparea mea în acest sens. Dacă faptul că îți 

porți cravata sau gulerul de cleric te face un om funda-

mental diferit comparativ cu cine ești fără acele lucruri, 
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ceva este foarte greșit. Le-ai permis cumva rolului și 

funcției tale în lucrare să devină ca un zid după care îți 

ascunzi umanitatea sau ca un cocon care să o țină încu-

iată înăuntru. Simplul port al hainelor preoțești n-ar tre-

bui să te facă un om complet diferit. Chemarea ta la lu-

crare creștină nu este o chemare la a te dezumaniza. 

RESPINGEREA UNEI TEOLOGII GREȘITE 

Care este, așadar, remediul pentru acest rău? În pri-

mul rând, trebuie să recunoști și să respingi ceea ce poate 

fi foarte bine o teologie greșită a scopurilor și dinamicii 

harului mântuitor, și să aliniezi teologia ta cu privire la 

viața creștină la Cuvântul lui Dumnezeu. Aș sublinia 

acest lucru: harul răscumpărător naște controverse doar 

în relație cu păcatul, nu și cu umanitatea noastră.  

Cuvântul lui Dumnezeu adresat lui Iosif a fost: „Ea 

va naște un Fiu, și-i vei pune Numele Isus, pentru că El va 

mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). El a 

venit să ne mântuiască din păcatele noastre, nu din uma-

nitatea noastră. Scriptura afirmă clar că punctul culmi-

nant al harului răscumpărător este învierea trupurilor, 

nu doar perfecționarea sufletului după moarte. Chiar 

dacă va fi un lucru uimitor să „părăsim trupul acesta, ca 
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să fim acasă la Domnul” (2 Corinteni 5:8), punctul culmi-

nant al harului răscumpărător va fi ziua învierii noastre 

trupești. Atunci vom fi din nou pe deplin oameni, așa 

cum a intenționat Dumnezeu ca omul să existe. Între 

timp, câtă vreme rămânem în acest trup, „gemem în cor-

tul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu lo-

cașul nostru ceresc” (2 Corinteni 5:1-2). De asemenea, 

Pavel ne învață că fiii lui Dumnezeu tânjesc după mani-

festarea deplină a calității lor de copii, chiar și în ce pri-

vește răscumpărarea trupurilor noastre (Romani 8:23). 

Harul răscumpărător eliberează din ce în ce mai mult de 

efectele păcatului tot ceea ce se găsește uman în noi și îm-

bunătățește aceste lucruri prin harul Duhului Sfânt, dar 

nu șterge cu totul și nicidecum nu suprimă și nu distorsi-

onează complet calitatea noastră de oameni. O spun din 

nou, harul nu se războiește cu ceea ce este esențialmente 

omenesc, ci doar cu ce este păcătos. 

Tocmai din acest motiv, Pavel afirmă în 1 Timotei 

4:1-5 că a privi simplele plăceri omenești ca și cum ar fi 

păcătoase este ceva de influență demonică. Se pare că 

erau unii care spuneau că plăcerile intimității în căsnicie 

și plăcerile pur senzoriale experimentate atunci când 

consumăm orice fel de mâncare sunt în antiteză cu ex-
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presiile cele mai înalte ale evlaviei și cu înaintarea în sta-

tura spirituală. Cei ce lansau astfel de învățături priveau 

aceste lucruri ca fiind prea carnale, prea omenești și pă-

mântești. Ei le interziceau oamenilor să se căsătorească, 

plecând de la prezumția că cei căsătoriți aveau să se im-

plice frecvent în uniunea intimă și să se bucure de 

aceasta, să saliveze în fața unui prânz delicios și să zâm-

bească cu plăcere în timp ce îl consumă. Apostolul spune 

că demonii sunt cei care instigă la o astfel de învățătură! 

Demonii, care controlează gândirea religioasă și filozo-

fică păgână, îi determină pe oameni să afirme că plăcerile 

care țin de natura umană ar fi, în esența lor, rele. Totuși, 

Pavel arată clar că Dumnezeul harului nu se războiește cu 

ceea ce este esențialmente omenesc și bun în creația Lui, 

ci doar cu lucrurile care sunt păcătoase. 

Înțelegerea acestui adevăr ne va arăta felul în care 

chemarea și rolul nostru în lucrare ar trebui să se relațio-

neze la exprimările naturale și depline a ceea ce suntem 

noi, în umanitatea creată. Noi nu simțim niciun îndemn 

de a ne supune acestor lucruri care nu sunt naturale: „Am 

această zgardă de gât și nu pot fi un om obișnuit. Nu pot 

vorbi ca un om normal, ci trebuie să am un ton special în 

vocea mea, unul preoțesc, mai ales atunci când mă rog în 
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public. Nu pot să râd cu poftă când văd maimuțele ju-

cându-se una cu alta la grădina zoologică”. Păstorul să 

radă de maimuțe? Este rușinos! Fratele meu, eu cred că 

Dumnezeu a râs cu poftă văzând jocul maimuțelor din 

Grădina Edenului. Eu cred că El zâmbește și acum vă-

zându-le cum se joacă în adâncimile acelor jungle unde 

ochiul omului nu le poate vedea. 

Dumnezeu nu l-a chemat niciodată pe vreun bărbat 

la lucrarea Evangheliei dezumanizându-l. Dacă ai o teo-

logie greșită cu privire la scopurile și dinamica harului 

răscumpărător, și dacă impui această teologie asupra 

propriei persoane în felul în care te comporți în mijlocul 

oamenilor tăi, atât în public, cât și în viața privată, vei 

crea inevitabil atât un perete în spatele căruia să te as-

cunzi, cât și un cocon pentru a închide personalitatea ta 

în el. Acest lucru te va transforma într-un candidat ideal 

pentru zdrobirea și epuizarea spirituală în lucrare. Singu-

rul răspuns față de această aberație și față de pericolele ei 

este să aliniezi teologia ta cu privire la scopurile și dina-

mica harului răscumpărător la Cuvântul lui Dumnezeu și 

să respingi cu consecvență orice sugestii demonice care 

să te îndrepte către orice fel de ascetism, fie fizic, fie emo-

țional sau psihologic. 
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EXEMPLUL LUI ISUS 

În al doilea rând, dacă vrei să eviți atât zidul despăr-

țitor cât și coconul, te îndemn să îți extragi exemplele de 

umanitate sfințită în lucrare din Cuvântul lui Dumnezeu, 

în mod special din exemplul Domnului nostru Isus Hris-

tos și din cel al apostolului Pavel. În ceea ce privește acest 

principiu, există trei pasaje biblice care ar trebui să fie în-

soțitorii noștri constanți. Primul este Romani 8:29. Aici, 

ni se spune că „pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dina-

inte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului 

Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai 

mulți frați”. Cel de-al doilea este 2 Corinteni 3:18, care 

spune: „noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o 

oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același 

chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. Al 

treilea pasaj este 1 Ioan 2:6: „Cine zice că rămâne în El, 

trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus”. Factorul comun 

al acestor trei pasaje este în mod evident faptul că asemă-

narea cu Hristos constituie preocuparea centrală a sco-

pului lui Dumnezeu în harul răscumpărător. Acestea fi-

ind spuse, devine necesar să studiem constant viața 

Domnului nostru Isus Hristos, așa cum este relatată în 

Scriptură, să ne rugăm constant ca Duhul lui Dumnezeu 

să Își facă lucrarea de asemănare progresivă a noastră cu 
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chipul binecuvântatului nostru Domn. În Domnul nostru 

Isus Hristos putem vedea umanitatea lipsită de păcat, 

fără pată, perfectă, dar reală – umanitatea așa cum Dum-

nezeu a intenționat-o, și cum va fi la finalul răscumpără-

rii. Hristos va fi atunci Fratele cel Mare al acelei oști vaste 

a familiei Sale răscumpărate, cu toții reflectând perfect 

chipul Său. Întrucât conflictul lui Dumnezeu cu păcatul 

din noi este într-adevăr manifestată în sfințirea noastră 

progresivă, vom deveni în mod obligatoriu tot mai ase-

menea Mântuitorului nostru, nu doar în perfecțiunile 

Sale morale, ci și în umanitatea Sa complet curată, tran-

sparentă și pură. 

Aș vrea să vă recomand din toată inima să citiți pe-

riodic tratatul excepțional al lui B.B. Warfield, intitulat 

„The Emotional Life of Our Lord”1. Warfield subliniază că, 

în Domnul nostru Isus, singurul Om perfect de la căderea 

în păcat a primilor noștri părinți, putem vedea umanita-

tea fără păcat, în special în manifestarea emoțiilor ome-

nești neafectate de păcat. Evangheliile Îl prezintă pe 

Domnul Isus trăind și respirând, umblând și vorbind, slu-

jind și interacționând cu oameni reali în același context 

 
1 B. B. Warfield, “The Emotional Life of Our Lord”, publicată în ediția origi-

nală în 1912, republicată în The Person and Work of Christ, (ed. S.G. Craig; Phi-

ladelphia: P&R, 1950), p. 93. 
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în care suntem chemați și noi să trăim și să slujim. Totuși, 

este evident că, în cazul Domnului nostru Isus Hristos, nu 

a existat nicio ascundere a umanității Sale pure în spatele 

unui zid al rigidității artificiale de predicator, și nici nu a 

existat vreun efort de a întemnița acea umanitate fără pă-

cat în ceva care să se asemene câtuși de puțin cu vreun 

„cocon preoțesc”. 

De exemplu, când a venit la templu și a văzut tot 

ceea ce îi făceau acei oameni răi casei de rugăciune a Ta-

tălui Său, El a devenit cuprins de o mânie sfântă și ne-

prihănită. El nu i-a permis acelei mânii să devină un mij-

loc pentru niște emoții necontrolate, și nu Și-a spus în 

sine: „niciun învățător sfânt nu se poate manifesta cu 

mânie. Pune-Ți acea față stoică și intră în templu, pri-

vește ocazional la o masă sau două, mângâie o vită pe 

coamă și cere cu blândețe ca schimbătorii de bani să 

plece cât de repede este posibil”. Nu! Atât Evanghelia 

după Ioan, care relatează curățarea inițială a templului, 

cât și Evangheliile sinoptice, care prezintă curățarea lui 

ulterioară, ne prezintă foarte clar un Bărbat al cărui su-

flet era plin de furie, o furie manifestată prin faptul că a 

pus mâna pe bici, i-a alungat pe toți schimbătorii de 

bani, toate vitele și a răsturnat mesele, cu tot ce era pe 

ele. Toate aceste acțiuni ale Sale au fost opera unui Om 
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care avea o misiune. Era evident că în fiecare celulă a fi-

inței Lui, zelul pentru casa Tatălui Îl mistuia. Totuși, în 

toată emoția Lui plină de pasiune, El a rămas „sfânt, ne-

vinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, și înălțat mai pe 

sus de ceruri” (Evrei 7:26). 

Marcu 3 relatează o încercare a fariseilor de a-L 

prinde pe Domnul nostru într-o activitate care părea să 

încalce Sabatul. În acel context, Marcu ne informează 

că, „rotindu-Și privirile cu mânie peste ei, și mâhnit de 

împietrirea inimii lor” (Marcu 3:5), Isus a trecut la vin-

decarea omului cu mâna uscată. Durerea Domnului 

nostru la vederea inimilor împietrite ale fariseilor s-a 

transformat într-o mânie neprihănită care și-a făcut loc 

în mod evident pe însăși chipul Lui. Acolo a existat o 

consecvență perfectă în orice fațetă a umanității Sale 

sfinte. El nu Și-a ascuns nici durerea transformată acum 

în mânie, și nici manifestarea acelei mânii de pe fața 

Lui. Același care a spus despre Sine: „Luați jugul Meu 

asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând 

și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele 

voastre” (Matei 11:29), este Cel care, în această circum-

stanță relatată de Marcu, n-a căutat să ascundă expresi-

ile mâniei omenești sfinte în spatele unui zid al falsei 

identități preoțești sau să încuie astfel de exprimări ale 
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emoției într-un cocon propriu al rezervelor și izolării 

față de ceilalți. 

Luca relatează apoi situația vizitei Domnului nos-

tru la casa unui fariseu (Luca 7:36-50). Domnului Isus nu 

I-au fost conferite anumite aspecte de politețe comune, 

care îi erau acordate în mod tipic oricărui oaspete obiș-

nuit într-o astfel de casă. El nu doar că a notat acest fapt, 

ci a și mustrat cu blândețe gazda pentru lipsa de politețe 

socială (v. 44). A fost oare păcătos ca Domnul nostru să 

observe acea lipsă de politețe și apoi să vorbească despre 

acel aspect gazdei Lui? Ar fi trebuit oare Domnul nostru 

să fi manifestat acea dragoste care „acoperă o mulțime de 

păcate”? Dacă reacția Domnului nostru ar fi fost atinsă de 

cea mai mică pată de păcătoșenie, El n-ar mai fi Mântui-

torul nostru cel fără păcat. Nu, în umanitatea Lui pură și 

nepătată, Domnul nostru a simțit ghimpele omisiunilor 

sociale și n-a ascuns acel fapt în spatele unui zid de com-

portament preoțesc plastic, nici n-a căutat să izoleze acea 

insultă într-un cocon preoțesc construit din emoții ome-

nești înfrânate. 

Exemple de acest fel de comportament sunt nenu-

mărate în relatările Evangheliilor. Isus Și-a exprimat 

clar dezamăgirea față de necredința și încetineala inimii 
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manifestată de către ucenicii Lui. El a plâns deschis și 

fără să Se ferească pentru Ierusalim, atunci când a intrat 

în această cetate pentru ultima dată. Mai mult, Matei și 

Luca relatează că a existat o perioadă a vieții Sale, iden-

tificată prin cuvintele „în vremea aceea” (Matei 11:25) și 

„în ceasul acela” (Luca 10:21), când Domnul nostru S-a 

bucurat mult în duhul Lui și a exprimat acea bucurie 

printr-o rugăciune de mulțumire exuberantă față de Ta-

tăl ceresc, pentru suveranitatea Lui absolută în revela-

rea și ascunderea Sa față de oameni. Stând înaintea 

mormântului lui Lazăr, El s-a confruntat cu realitatea 

oribilă a morții și a plâns deschis și fără ocolișuri (Ioan 

11:35). În același context, experimentând o repulsie 

față de prezența morții și știind că El însuși avea să fie 

cuceritorul final al ei, Isus face ceva ce Ioan descrie folo-

sind un verb pe care l-am putea folosi pentru a indica lo-

vitura de indignare dată calului pe care călărești în tim-

pul unui război aprig (Ioan 11:38). 

Transparența dezarmantă a Domnului Isus a fost 

probabil mai evidentă decât în orice altă circumstanță 

atunci când le-a permis ucenicilor Lui să-L audă pe când se 

ruga Tatălui ceresc. Evangheliile ne prezintă mai multe si-

tuații în care Domnul nostru Își vărsa sufletul Său sfânt 

înaintea inimii Tatălui ceresc. Chiar dacă lutul umanității 
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Sale reale nu era pătat în niciun fel de păcat, spre deosebire 

de noi, cu siguranță că rugăciunea din Ghetsimani ne re-

velează că Domnul nostru n-a încercat în niciun fel să as-

cundă bătăliile adevărate din trupul Său în spatele unui 

zid sau să le îngroape într-un cocon carnal. Atunci când a 

mers în grădina Ghetsimani, El a arătat clar că a simțit cu 

putere nevoia de a fi înconjurat de ucenicii Lui, cerându-le 

să vegheze alături de El. Apoi, în timp ce se afla în orizon-

tul vizual al ucenicilor, povara zdrobitoare a paharului su-

ferințelor care se apropiau de El L-au aruncat din nou și 

din nou la pământ, într-un paroxism al agoniei intense. 

Cei trei ucenici favoriți au stat suficient de aproape de El 

pentru a putea auzi strigătul agonizant, repetat de trei ori: 

„Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul 

acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” (Matei 26:40-45). 

Când Domnul nostru s-a întors la ucenicii Lui, i-a găsit 

dormind. Sufletul Lui sfânt a fost profund dezamăgit. Dar 

El nu a ascuns „lutul” acelei dezamăgiri. Dimpotrivă, le-a 

spus acestora cuvinte care erau pline de o evidentă expre-

sie a dezamăgirii: „Ce, un ceas n-ați putut să vegheați îm-

preună cu Mine!” (Matei 26:40). 

Cu siguranță că nu înseamnă să trecem dincolo de 

mărturia clară a Scripturii dacă susținem că Domnul nos-
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tru Isus Hristos este cu adevărat exemplul perfect al tran-

sparenței în lucrare și al revelării neînfrânate a umanită-

ții Persoanei Sale: mânie sfântă, dezamăgire amară, bu-

curie deplină, zdrobire a inimii, frustrare sfântă și nevoia 

recunoscută deschis de a avea tovarăși. Toate aceste lu-

cruri au fost adevărate cu privire la Domnul nostru și 

sunt preluate din mărturia clară a Cuvântului lui Dumne-

zeu. Nu există nicio indicație că Domnul Isus a crezut că 

El ar fi putut să Își împlinească misiunea sfântă prin a ri-

dica un zid al rezervei excesive în lucrare și prin a con-

strui un cocon în interiorul căruia să închidă de ochii ce-

lorlalți acele expresii ale umanității Sale adevărate. 

EXEMPLUL APOSTOLULUI PAVEL 

Haideți să privim de asemenea la exemplul aposto-

lului Pavel. În mai multe circumstanțe, el și-a îndemnat 

cititorii să îl imite, pentru că și el Îl imita pe Hristos (ex. 1 

Corinteni 4:16; 11:1; Filipeni 3:17). Dacă privim la cartea 

Faptelor Apostolilor și la epistolele pe care acest mare 

bărbat al lui Dumnezeu le-a scris, descoperim un om care 

n-a cunoscut nimic din acel „zid” sau „cocon” preoțesc. 

De exemplu, el a fost complet transparent și dureros de 

onest cu privire la adevărul că trăia în agitația continuă și 

frustrantă a două principii contrare, aflate într-un război 
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continuu în inima lui. Romani 7:14-25 este mărturia 

onestității lui.2 El prezintă realitatea dureroasă a acelui 

război, pentru ca toate generațiile să o vadă. Chiar dacă 

acest pasaj reflectă doar una dintre dimensiunile vieții 

creștine, este o dimensiune reală a acelei vieți. 

Mai mult, în alte locuri, Pavel recunoaște fără ezi-

tare că a experimentat perioade de singurătate intensă și 

că a tânjit după prieteni. În cea de-a doua Epistolă către 

Corinteni, el scrie: „Dar Dumnezeu, care îi mângâie pe cei 

smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit” (2 Corinteni 

7:6). Iată-l pe acest gigant al credinței informându-ne că 

a trecut prin perioade de depresie și că remediul lui Dum-

nezeu pentru acea depresie n-a constat într-o umplere 

proaspătă cu Duhul Sfânt, ci în vizita unui frate iubit și 

coleg lucrător în Hristos. Cât de uman! Ne determină 

aceste recunoașteri deschise ale faptului că Pavel avea co-

moara păstrată într-un vas de lut să îl respectăm mai pu-

țin? Dimpotrivă. Acest lucru ne face să îl iubim și să îl ad-

mirăm mai mult, pentru că a scris în modalități care sunt 

consecvente cu învățătura Scripturii, care arată că harul 

 
2 Sunt conștient de controversa legată de sensul acestui pasaj. Totuși, eu cred 

că poziția de bază a lui John Murray, Sinclair Ferguson, J. I. Packer și a altor 

comentatori, atât vechi cât și noi, este corectă, și că mai noua poziție a unor 

teologi, precum Douglas Moo, este greșită. 
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lui Dumnezeu nu se războiește cu natura umană, ci doar 

cu păcatul. Omul care a scris, „Comoara aceasta o purtăm 

în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipome-

nită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi” (2 Corinteni 

4:7), nu s-a temut să-și arate acest lut. 

Cu mai mulți ani în urmă, am avut privilegiul de a 

predica într-o conferință de o zi a păstorilor, în zona cen-

trală a Statelor Unite. Unul dintre vorbitori era un cape-

lan pensionar din armata Statelor Unite și, în decursul 

prânzului, am stat alături unul de celălalt. În decursul 

conversației noastre de la prânz, acest capelan, conside-

rabil mai în vârstă decât mine, mi-a pus o întrebare care 

mi s-a părut ciudată la acel moment: „Crezi pasajul din 

Scriptură care spune că avem această comoară în vase de 

lut?” Având în vedere vârsta lui și mediul militar din care 

provenea, i-am răspuns: „Da, domnule, cred”. El mi-a re-

plicat apoi cu niște cuvinte care au fost încântarea mea și 

însoțitorul eliberator vreme de mulți ani. Chiar dacă n-aș 

putea spune sub jurământ că acestea au fost exact cuvin-

tele lui, esența lor nu poate fi uitată. El mi-a spus ceva de 

genul: „Tinere, dacă acest lucru este adevărat, anume că 

purtăm comoara în vase de lut, atunci nu te teme să lași 

ca lutul să se vadă. Comoara nu este niciodată mai preți-
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oasă decât atunci când lutul o adăpostește”. Aceste cu-

vinte m-au îndemnat repetat la o viață de transparență în 

lucrare, iar vulnerabilitatea care survine atunci când re-

fuzăm să permitem rolului și funcției noastre în lucrare 

să se metamorfozeze într-un zid urât în spatele căruia să 

încercăm să ascundem umanitatea noastră, sau într-un 

cocon grotesc în care să căutăm să încuiem acea umani-

tate, este anulată. 

Dragul meu coleg de lucrare, remediul pentru toată 

această încercare de construcție a zidurilor sau cocoanelor 

constă nu doar în a asimila și a îndrepta teologia noastră 

cu privire la scopurile și dinamica harului răscumpărător, 

ci și în a ne lua exemplele de umanitate sfințită în lucrare 

din Cuvântul lui Dumnezeu, în mod particular studiind vi-

ața Domnului nostru Isus Hristos și viața apostolului Pa-

vel. Trebuie să recunoaștem pe deplin că expresiile sfințite 

ale umanității noastre adevărate vor curge prin acele ca-

nale care sunt determinate în mare măsură de tempera-

mentul nostru nativ. În plus față de acest fapt, ele vor fi dis-

ciplinate prin presiunea dragostei dată de Duhul de a res-

pecta cutumele legitime cultural ale situațiilor în care 

trăim și slujim. De asemenea, vom căuta să ne înfrânăm de 

la expresiile umanității noastre pe care le percepem ca ne-

potrivite. Întrucât dragostea nu este „necuviincioasă” (1 
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Corinteni 13:5), nu ne vom complace în lucrurile plictisi-

toare, aspre și ofensatoare, sub pretenția că tot ceea ce fa-

cem este doar să „dăm expresie umanității noastre”. Astfel 

de lucruri ar fi cu adevărat exprimarea umanității noastre, 

dar o umanitate păcătoasă. Totuși, canalele specifice ale 

temperamentului nostru nativ și ale înfrânărilor sfinte ale 

dragostei nu manifestă nicio afinitate față de zidul sau co-

conul izolării de ceilalți. Dacă trăiești în spatele zidurilor 

sau în interiorul coconului, ceea ce faci este să negi adevă-

rul fundamental al Evangheliei, acel adevăr afirmat de că-

tre Domnul nostru atunci când a spus că pe acela pe care 

Fiul îl eliberează, este cu adevărat liber (Ioan 8:36). Prin 

harul și puterea Domnului nostru Isus Hristos, mediate 

față de noi prin Evanghelie, suntem nu doar eliberați de 

sub vinovăția și dominația păcatului, ci și făcuți liberi pen-

tru a deveni ființe omenești. Fratele meu, poate că te-ai 

așezat sub acel jug opresiv al încercării de a fi altceva decât 

o persoană pe deplin umană. Un astfel de jug nu este nicio-

dată unul ușor, și o astfel de povară nu este niciodată una 

ușoară. Încercarea de a trăi sub acest jug poate fi foarte 

bine motivul pentru care unii dintre cititorii mei se află 

într-o stare de epuizare spirituală în lucrare. 

Un alt rezultat tragic al zidului și coconului este că 

ridici o barieră insurmontabilă între tine și muritorii de 
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rând cărora le slujești. Oamenii din congregația ta nu te 

mai văd ca pe un muritor ca și ei, care se luptă în aspectele 

în care și ei se luptă, care plânge atunci când ei plâng, care 

experimentează durerea în lucrurile în care ei o experi-

mentează, și care strigă de bucurie în lucrurile de care și 

ei se bucură. Ești cu adevărat confortabil și mulțumit cu 

o lucrare care are puțin în comun cu afinitatea exprimată 

față de umanitatea imperfect sfințită, dar reală? Dacă ești 

satisfăcut cu o astfel de lucrare, și dacă crezi că poți da o 

bună socoteală de o astfel de lucrare atunci când vei sta 

înaintea Mântuitorului tău, în Ziua de Apoi, atunci poți 

continua să îți ascunzi umanitatea reală în spatele zidu-

lui tău preoțesc și poți să te încui cu totul în coconul tău 

de cleric. Oamenii din congregația ta pot rămâne uimiți 

de tine, când te privesc de la distanță și, pentru o vreme, 

pot să te și admire. Cu toate acestea, ei nu își vor deschide 

inimile față de tine și nu își vor dezvălui luptele lor cele 

mai profunde și necazurile lor, sau bucuriile lor cele mai 

mari, ori întrebările cele mai tulburătoare, pentru că, 

pentru ei, ești o ființă total diferită. 

De ce simțim că putem veni să ne vărsăm inimile 

înaintea Tatălui nostru ceresc cu o libertate neînfrânată? 

Conform autorului Epistolei către Evrei, tocmai pentru că 

știm și suntem încrezători să „ne apropiem dar cu deplină 
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încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și 

să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” 

(Evrei 4:25). Pe baza a ceea ce citim în Scriptură cu privire 

la Domnul nostru Isus Hristos, care a trăit, a muncit, a 

dezvoltat relații cu oamenii și a slujit în această lume 

zdrobită și decăzută, fără vreun zid în spatele căruia să fi 

încercat să-Și ascundă umanitatea reală și fără vreun co-

con în care să caute să încuie acea umanitate, noi ne sim-

țim liberi să „ne apropiem dar cu deplină încredere de 

scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, 

pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:15-

16). Prin Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ni-L face 

continuu atractiv pe Mântuitorul nostru, atunci când pri-

vim slava Lui. Lumina și căldura umanității Lui fără pată, 

dar absolut transparentă, vulnerabilă, accesibilă și dragă, 

nu este deloc lipsită de slavă. Așa Îl vedem cu adevărat 

de-al nostru, cu excepția păcatului. 

Fratele meu, dacă ai bărbați, femei, băieți și fete cu 

un spectru larg de personalități și contexte din care pro-

vin, cu un spectru larg de păcate, încercări, întrebări și 

neclarități, oameni care vin la tine, simțindu-se liberi să 

își reverse inimile în recunoașterea onestă a stării lor 

spirituale, atunci trebuie să fii o ființă umană autentică, 

unul dintre ei.  
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Cu alte cuvinte, trebuie să devii tot mai mult ase-

menea Mântuitorului tău, cu adevărat uman. Da, El a 

fost și este Dumnezeirea în esența ei, nediminuată și ne-

diluată. Totuși, „Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit prin-

tre noi, plin de har, și de adevăr” (Ioan 1:14). Acel trup 

pe care El l-a luat a fost un trup omenesc în esența Lui, 

nediminuat și nediluat. Păcatul nu este o parte care să 

țină de esența umanității. El reprezintă un intrus gro-

tesc. Este acel intrus moral rău, cu care harul și puterea 

Evangheliei se află în război.  

Harul și Evanghelia nu intră în conflict cu nimic 

din ceea ce este esențialmente uman. Dimpotrivă, pute-

rea răscumpărătoare operează spre eliberarea acelei 

umanități și spre conformarea ei tot mai mult în asemă-

narea Fratelui nostru cel Mare.  

Amintește-ți din nou că „cine zice că rămâne în El, 

trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6).  

Fie ca Dumnezeu să găsească plăcere în a stârni și 

a face clar acest al șaptelea avertisment pentru conști-

ința ta: păzește-te ca nu cumva poziția și rolul tău oficial în 

lucrare să devină un perete în spatele căruia să îți ascunzi 

umanitatea reală sau un cocon în interiorul căruia să te as-

cunzi. 
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RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE 

Tatăl nostru, suntem atât pe recunoscători că nu 

trebuie să ne rușinăm cu umanitatea noastră. Suntem ru-

șinați profund de păcatele noastre. Vrem să ne arătăm 

durerea și să deplângem iarăși ceea ce suntem datorită 

unității noastre cu Adam, pentru ceea ce am fost din mo-

mentul concepției noastre, și pentru ceea ce continuăm 

să fim ca urmare a păcatului remanent din noi. Nu vrem 

să tratăm cu ușurătate aceste lucruri care sunt atât de 

ofensatoare pentru Tine. Ajută-ne să apreciem nu doar 

ceea ce suntem în Hristos, ci tot ceea ce ai făcut din noi și 

tot ceea ce harul și puterea Ta fac pentru a ne restaura în 

chipul inițial în care am fost creați, pentru harul care ne 

va aduce într-o zi în asemănare perfectă cu Fiul Tău prea-

iubit. 

Învață-ne să știm cum să fim slujitori exemplari ai 

Evangheliei, fără a ridica ziduri sau cocoane care să as-

cundă sau să suprime umanitatea noastră sfințită în toate 

expresiile ei legitime. Ajută-ne în aceste lucruri, așa încât 

mulți dintre slujitorii Tăi să fie păziți în chip minunat de 

decăderea și epuizarea spirituală care au zdrobit mulțimi 

de slujitori. De asemenea, Te rugăm să îi salvezi, după 

voia Ta cea bună, pe cei care sunt în prezent în starea de 

epuizare spirituală din cauza zidurilor și a cocoanelor. Te 
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rugăm pentru toate aceste îndurări, crezând că, odată ce 

le vei dărui, ele Îți vor aduce glorie. Aducem toate laudele 

și toate rugăciunile noastre înaintea Ta prin Isus Hristos, 

Domnul nostru. Amin. 
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9 
ÎN CARNE ȘI OASE 

 

Sunt pe deplin conștient de faptul că preocupările le-

gate de decăderea și epuizarea spirituală în lucrare se supra-

pun și se întrepătrund reciproc în multe aspecte. Cu toate 

acestea, în general vorbind, am văzut decăderea spirituală 

ca acea stare în care intrăm prin neglijarea disciplinelor 

fundamentale rânduite de Dumnezeu spre bunăstarea 

noastră spirituală. Epuizarea spirituală în lucrare are loc în 

mod obișnuit ca rezultat al neglijării disciplinelor mentale 

și fizice fundamentale, care au fost rânduite de Dumnezeu 

spre bunăstarea noastră generală. În cadrul primelor, noi 

tratăm probleme legate în principal de păcat, folosind an-

tidoturile înrădăcinate în Scriptură. În cea de-a doua cate-

gorie, avem de-a face cu probleme referitoare în primul 

rând la natura omenească, și am folosit antidoturi înrădă-

cinate în primul rând în revelația generală. Este critic să 

înțelegem această distincție pe cele două planuri. Pe mă-

sură ce ne apropiem de acest al optulea avertisment legat 
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de aceste două plăgi, distincția între ele va deveni din ce în 

ce mai clară. Cel de-al optulea avertisment este următorul: 

păzește-te ca nu cumva să cauți să Îl slujești pe Dumnezeu în 

rolul și funcțiile lucrării ca și cum ai fi un duh fără trup, în loc 

să te consideri o ființă în carne și oase. 

Din nou, voi urma schița generală pe care am folo-

sit-o încă de la început, la fiecare dintre aceste avertis-

mente. Voi explica sensul cuvintelor din avertisment, 

apoi voi oferi antidotul biblic pentru acel pericol specific. 

În decursul normal al lucrărilor lor, mulți bărbați 

experimentează ceea ce li se par a fi semne ale decăderii 

spirituale. Lipsa prelungită de interes și încântare în ru-

găciune, lipsa de bucurie mentală și spirituală din citirea 

personală a Bibliei îi necăjesc foarte mult pe unii predica-

tori. De-a lungul anilor, am cunoscut numeroși bărbați 

care au venit în biroul meu, m-au sunat sau mi-au scris, 

exprimându-și îngrijorarea cu privire la aceste aspecte. 

În majoritatea cazurilor, ei concluzionaseră deja că pro-

blema lor trebuie să fie în mod clar una spirituală. 

Cu toate acestea, după o examinare atentă a trăsă-

turilor vieților lor, a devenit evident într-o mulțime de si-

tuații că principala cauză a ceea ce părea o situație de de-

cădere spirituală era, în realitate, ceva cu totul diferit. 
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Acești oameni nu se făceau vinovați de lucrurile care con-

duc în mod obișnuit la decădere spirituală, fie că ar fi fost 

vorba de păcate intenționate, fie păcate de omisiune. Dim-

potrivă, ei se făceau vinovați de neglijarea acelor mijloace 

rânduite de Dumnezeu spre căpătarea unui echilibru emo-

țional, mental și fizic. Ignorarea acelor mijloace își punea 

acum amprenta asupra întregii lor vieți, inclusiv asupra 

abilității de a beneficia de pe urma disciplinelor spirituale 

prin care ei își hrăniseră sufletele în mod obișnuit. 

Alții s-au plâns de o lipsă a vigorii mentale în tim-

pul studiului și de oboseală cronică în împlinirea respon-

sabilităților lor de bază în lucrare. Alții mi s-au plâns că 

au intrat într-o stare de depresie asemănătoare lui Ilie, în 

care, chiar dacă nu se gândeau la sinucidere, aproape că 

își doreau ca Dumnezeu să îi ia de pe acest pământ. 

Atunci când astfel de bărbați mi-au cerut sfatul, 

adesea au făcut acest lucru așteptându-se cumva ca eu să 

văd în ei păcatul necredinței, lipsa de zel pentru gloria lui 

Dumnezeu și pentru înaintarea Împărăției Sale, sau se aș-

teptau ca, în vreun fel, să mă implic într-o formă de cer-

cetare spirituală, căutând să scot la iveală anumite păcate 

secrete din viețile lor. Dacă astfel de lucruri ar fi fost cu 

adevărat cauza stării lor, ei și-ar fi deschis inimile față de 
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mine, pentru că erau dornici să identifice astfel de pro-

bleme și să le trateze într-o modalitate biblică. Totuși, ca 

urmare a faptului că le-am cerut să răspundă unor între-

bări elementare, cu privire la aspecte legate de dieta lor, 

de exercițiul fizic, de odihnă, de păstrarea cu conștiincio-

zitate a unei zile libere și de lucruri simple precum canti-

tatea de cofeină consumată zilnic, a devenit clar pentru 

mine că problemele lor nu își aveau în mod necesar rădă-

cinile în aspecte spirituale, cu excepția implicațiilor spi-

rituale ale problemei pe care o voi identifica imediat. Ca-

uza reală a stării lor ținea de eșecul lor de a recunoaște 

faptul că erau oameni în carne și oase. Cu toate intențiile 

lor bune, ei căutau să-L slujească pe Dumnezeu și pe cre-

dincioșii lor ca și cum ar fi fost lipsiți de trup, ca și cum ar 

fi fost niște îngeri. 

Îngerii nu au nimic altceva de făcut decât să se gân-

dească la împlinirea voii lui Dumnezeu cu o bucurie și 

spontaneitate debordante. Ei nu se gândesc nici măcar o 

clipă la somn, la hrană sau la exercițiul fizic. Ei stau în ju-

rul tronului lui Dumnezeu, așteptând cele mai mici sem-

nale ale voii lui Dumnezeu. În clipa în care află acea voie, 

ei pleacă să slujească moștenitorilor mântuirii cu o vi-

goare neobosită și cu o energie inepuizabilă. Niciun înger 

nu s-a întors vreodată de la împlinirea responsabilității 
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care i s-a dat și să se apropie de tronul lui Dumnezeu pen-

tru a primi următoarea responsabilitate având ochii grei 

de oboseală, abia trăgându-și respirația sau având nevoia 

disperată de o siestă la mijlocul zilei. Îngerii n-au nicio 

problemă de acest fel în slujirea pe care o aduc față de 

Dumnezeu, întrucât ei slujesc ca niște duhuri, neavând 

trup. Da, ei primesc ocazional de la Dumnezeu o existență 

fizică temporară, atunci când forma specifică a slujirii o 

cere. Totuși, slujirea noastră față de Dumnezeu trebuie să 

fie adusă în existența noastră în carne și oase, cu toate li-

mitările și necesitățile pe care această formă de existență 

le implică. Poveri suplimentare vin asupra slujirii noastre 

față de Dumnezeu în existența trupească pentru că trupu-

rile noastre sunt afectate de rezultatele păcatului. 

Atunci când un bărbat al lui Dumnezeu, care este 

serios cu privire la chemarea lui, există și trăiește ca și 

cum ar fi un duh fără trup, asemenea îngerilor, mai de-

vreme sau mai târziu el va experimenta lucruri care i se 

vor părea simptome ale decăderii spirituale. În realitate, 

acestea sunt semne ale epuizării spirituale în lucrare. 

Dacă un bărbat este ignorant sau indiferent față de lu-

cruri precum obiceiurile sănătoase de hrană, programul 

de odihnă, echilibrul sănătos în greutate, și locul și bene-

ficiile recreației și ale exercițiului regulat, un astfel de 
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bărbat merge pe calea cazurilor extreme de epuizare în 

lucrare. De aceea, avertismentul meu este că trebuie să ne 

păzim de a căuta să Îi slujim lui Dumnezeu în rolurile și 

funcțiile lucrării ca și cum am fi niște duhuri, fără trup, în 

loc să ne considerăm oameni în carne și oase, ba chiar oa-

meni în carne și oase care sunt afectați de păcat. 

Odată ce am explicat termenii din avertismentul 

meu, mă voi concentra acum asupra soluției de vindecare 

și asupra aspectelor preventive legate de această pro-

blemă de epuizare spirituală în lucrare. Antidotul constă 

din cinci îndemnuri. Dacă aceste îndemnuri sunt puse 

conștiincios în practică, ele pot deveni, cu binecuvânta-

rea lui Dumnezeu, mijloacele atât pentru prevenirea, cât 

și pentru salvarea multor predicatori din epuizare spiri-

tuală.  

Primele patru îndemnuri sunt de așa natură, încât aș 

încerca chiar să le forțez în conștiința oricărui cititor. Prin 

cel de-al cincilea, voi încerca doar să îți influențez judecata 

prin ceea ce cred că este sfatul înțelept al unor bărbați din 

trecut. Totuși, în privința primelor patru, nu mă feresc de-

loc să spun că încerc să le forțez asupra conștiinței tale, în-

trucât aceste prime patru îndemnuri sunt cuprinse în res-

ponsabilități care sunt revelate explicit în Scriptură. 
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De asemenea, sunt conștient că, tratând acest do-

meniu, voi trece dincolo de problemele epuizării în lu-

crare. În realitate, mă voi deplasa în zona „pierderii cre-

dibilității”, o stare caracterizată de o erodare tragică și 

masivă a credibilității tale ca exemplu pentru turmă. 

PORUNCA A ȘASEA 

Primul dintre aceste cinci îndemnuri este următo-

rul: Amintește-ți de obligația ta de a avea o ascultare evan-

ghelică față de porunca a șasea. 

Am convingerea că cititorii acestor pagini sunt con-

știenți că, atunci când Dumnezeu aplică mântuirea Lui în 

viețile păcătoșilor, El implantează întotdeauna în aceștia o 

dorință conștientă de a manifesta o ascultare evanghelică 

față de Legea Lui (Ezechiel 36:26-27). „Ascultarea evan-

ghelică” definește acel fel de ascultare care decurge din 

puterea și motivațiile prezente în inima și viața oricăruia 

care a fost regenerat și care a primit cu adevărat mântuirea 

lui Dumnezeu, așa cum este ea oferită în Evanghelia Dom-

nului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lucrarea lui 

Hristos pentru noi a schimbat total, radical și permanent 

relația noastră față de puterea de condamnare a Legii (Ga-

lateni 3:23; Romani 8:3). Lucrarea Duhului Sfânt din noi a 

schimbat total, radical și permanent înclinația noastră față 
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de acea Lege pe care cândva o uram și pe care nu aveam 

nicio putere de a o împlini (Romani 8:7-9). Totuși, nici lu-

crarea lui Hristos pentru noi, și nici lucrarea Duhului în 

noi, nu schimbă standardul neprihănit al Legii sau obliga-

ția noastră de a o împlini. Harul lui Dumnezeu ne dă o 

inimă să iubim ceea ce cândva uram și o abilitate de a îm-

plini acea Lege, chiar dacă imperfect, totuși cu adevărat și 

în spirit evanghelic, ca ghid pentru viețile noastre (Romani 

7:22; 8:3). 

Recunoscând Cele 10 Porunci ca pe un sumar al 

standardului moral al lui Dumnezeu pentru făpturile cre-

ate de El, haideți să ne concentrăm atenția asupra celei 

de-a șasea porunci (Exod 20:13). În ea, ni se poruncește 

„să nu ucizi”. Ce implică această poruncă? Evident, ea 

spune că n-ar trebui să iei un pistol și să-l pui la tâmpla ve-

cinului tău, zburându-i creierii pentru că s-a întâmplat să 

dea cu mașina peste gazonul tău proaspăt semănat. Dar, în 

același timp, ea interzice mult mai mult decât atât. În Ca-

tehismul Mare de la Westminster ne sunt oferite câteva 

idei foarte utile cu privire la acest lucru, la fel ca în cazul 

tuturor celorlalte porunci.  

Întrebarea 135 spune: „Care sunt îndatoririle cerute 

prin porunca a șasea?” Voi reda în cele ce urmează câteva 
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fragmente din răspunsul oferit la acea întrebare. „Îndato-

ririle cerute prin porunca a șasea includ toată atenția și 

străduința legitimă pentru a proteja viața personală și viețile 

altora, prin a ne împotrivi tuturor gândurilor, scopurilor, 

prin a supune toate patimile și a evita toate ocaziile, ispitele 

și practicile care tind să ia în mod nedrept viața cuiva… folo-

sirea sănătoasă a hranei, a băuturilor, a medicamentelor, a 

somnului, a muncii și recreației” (subl.). 

Întrebarea 136 este: „Care sunt păcatele interzise 

prin porunca a șasea?” Parte din acel răspuns este urmă-

torul: „păcatele interzise prin porunca a șasea constau 

din… neglijarea sau înfrânarea de la folosirea mijloacelor ne-

cesare și legitime de protejare a vieții… folosirea nesănătoasă 

a hranei, băuturii, muncii și recreației... și orice alt lucru care 

tinde să distrugă viața oricărei persoane” (subl.)1. 

V-aș atrage atenția în mod specific la câteva dintre 

afirmațiile citate mai sus. Observați că, răspunzând la în-

trebarea legată de îndatoririle cerute de această poruncă, 

autorii Catehismului arată că este datoria noastră de a ne 

angaja cu „toată preocuparea și străduința legitimă pentru 

 
1 Dacă cititorul nu a lecturat niciodată întreaga secțiune a Catehismelor Mic și 

Mare de la Westminster cu privire la sensul Celor 10 Porunci, autorul îi reco-

mandă cu căldură acest exercițiu. 
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protejarea vieților proprii și ale altora”. Cu alte cuvinte, ei 

susțin că cea de-a șasea poruncă ne cere un efort conștiin-

cios de a cunoaște în mod rezonabil și de a împlini acele 

nevoi care țin de sănătatea și bunăstarea noastră fizică. 

Mai mult, prin identificarea păcatelor interzise prin po-

runca a șasea, ei susțin că această poruncă ne cere să fim 

în mod consecvent dedicați „evitării tuturor ocaziilor, ispi-

telor și practicilor care tind să ia în mod nedrept viața 

cuiva”. Dacă ne aflăm cu adevărat sub obligația morală de 

a cunoaște nevoile noastre și de a le împlini, ca și de a evita 

anumite ocazii de a păcătui, atunci nu trebuie să fim igno-

ranți sau indiferenți în mod intenționat și perpetuu față de 

realitățile clare care se referă la o dietă sănătoasă, la ceea 

ce constituie odihna adecvată, sau să tratăm cu ușurătate 

cunoștința care ne este disponibilă în cărțile privitoare la 

revelația generală și care ne arată mijloacele rânduite pen-

tru a contribui la protejarea vieții. 

Revelația generală ne arată cu adevărat care sunt 

acele informații pe care Dumnezeu se așteaptă să le înțe-

legem, să le credem și să ascultăm de ele. Pavel nu a ma-

nifestat nicio rezervă atunci când le-a scris corintenilor: 

„nu vă învață chiar și firea că este rușine...” (1 Corinteni 

11:14). Este o realitate clară a revelației generale și a na-
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turii că sănătatea fizică optimă este cel mai probabil păs-

trată printr-o preocupare și un efort de a rămâne la un ni-

vel rezonabil al greutății corporale, prin a face exerciții 

cardiovasculare regulate și prin a păstra un obicei de a 

consuma hrană nutritivă și băuturi hrănitoare, în locul 

acelora care au tendința de a submina sănătatea. 

De aceea, primul antidot biblic îndreptat către pre-

venirea sau vindecarea acelei forme de epuizare spirituală 

în lucrare ce rezultă din încercarea de a trăi și de a munci 

ca și cum ai fi un duh, este ca, prin puterea Duhului Sfânt 

și în virtutea unirii noastre cu Hristos, să căutăm să ascul-

tăm într-un fel evanghelic de porunca a șasea. Expri-

mându-mă mai direct, nu trebuie să Îl furăm pe Domnul 

Isus de obiectivul suferințelor Sale. Aici vorbesc despre 

ceea ce noi facem, dacă suntem indiferenți față de bunăs-

tarea noastră fizică. El a murit pentru a ne face păzitori 

evanghelici ai poruncilor Sale. Iar una dintre aceste po-

runci este să nu ucidem. Această poruncă implică în mod 

necesar o înțelegere și o dedicare practică față de mijloa-

cele concepute pentru protejarea vieților noastre. 

GLORIFICĂ-L PE DUMNEZEU ÎN TRUPUL TĂU 

Cel de-al doilea antidot legat de acest al optulea 

avertisment este următorul: Amintește-ți de obligația ta 
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solemnă și de privilegiul tău de a-L glorifica pe Dumnezeu în 

trupul tău. 

În cazul acesta, textul cheie este 1 Corinteni 6:19-

20. Apostolul îi îndeamnă pe corinteni să evite păcatul 

curviei. Principala sa idee este statuată succint în verse-

tul 18: „Fugiți de curvie!” El prezintă această problemă în 

cadrul mai larg al unui principiu biblic, sau ca pe o cate-

gorie de adevăruri răscumpărătoare, lucru caracteristic 

modalității sale pastorale de adresare. De exemplu, când 

Pavel le oferă instrucțiuni specifice soților și soțiilor cu 

privire la rolurile și responsabilitățile lor în cadrul căsni-

ciei, el le pune înainte adevăruri profunde legate de rela-

ția dintre Hristos și Biserica Lui. 

În mod asemănător, aici, în textul din 1 Corinteni 

6, deși el tratează primordial păcatul sexual, totuși apos-

tolul ne oferă una dintre cele mai bogate învățături din 

Scriptură despre felul în care un creștin trebuie să-și pri-

vească trupul. De exemplu, ni se spune în acest pasaj că 

trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Mai 

mult, suntem informați că noi, adică inclusiv trupurile 

noastre, am fost răscumpărați cu un preț.  

Porunca de a-L glorifica pe Dumnezeu în trupurile 

noastre izvorăște din faptul că, fiind creștini, trupurile 
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noastre sunt răscumpărate și deci se află în posesia lui 

Isus Hristos, fiind templul în care Duhul Sfânt locuiește.  

Dumnezeu, Cel care a răscumpărat templul, l-a 

transformat în locuința Lui, în ciuda tuturor slăbiciunilor 

acestui trup și a faptului că el va merge cândva în mor-

mânt până la înviere.  

Dumnezeu ne arată că, în ascultarea de porunca de 

a-L „proslăvi pe Dumnezeu în trupul nostru”, trebuie să 

avem o conștiință dirijată de responsabilitatea de a-I 

aduce laude și de a-L onora în acest teatru al trupurilor 

noastre. Porunca nu este ca noi să Îl glorificăm pe Dum-

nezeu prin trupurile noastre, ci în ele. De aceea, niciodată 

nu poate fi ceva valid spiritual când, dintr-o presupusă 

dragoste față de Hristos și într-o ascultare pretinsă față 

de îndemnurile Duhului Sfânt, ajungem să abuzăm de 

trupurile noastre, fie prin păcatele de omisiune, fie prin 

cele intenționate.2 

Scriptura ne cere să respingem poftele trupești care 

sunt excesive și rele. Apostolul Pavel a spus că el și-a dis-

ciplinat trupul și l-a păstrat în supunere, pentru ca nu 

 
2 Mulți teologi contemporani consideră că expresia „și în duhul vostru” este 

de origine îndoielnică. Este posibil ca aceste cuvinte să fi fost adăugate dato-

rită faptului că porunca de a-L proslăvi pe Dumnezeu „în trupul vostru” era 

considerată mai puțin spirituală fără referința la duh. 
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cumva, în predicarea lui față de alții, să se descalifice, cu-

vântul în original având ca sens „să nu trec testul” (1 Co-

rinteni 9:27)3. Apostolul își ținea sub stăpânire poftele 

trupești cu o îndârjire sfântă, pentru ca nu cumva corup-

ția remanentă din el să îl îndrepte pe calea păcatului. El 

folosește un verb care ar putea fi redat literal ca „a închide 

ochiul”4. O imagine foarte vie! 

Mai mult, Scriptura ne învață că există momente 

când trebuie să îi refuzăm trupului nostru nevoi legitime 

de mâncare, băutură, somn și chiar plăceri sexuale în ca-

drul legământului căsniciei, pentru a ne implica în exer-

ciții spirituale concentrate.  

În plus față de toate acestea, Domnul nostru arată 

clar în Matei 10:28 că preocuparea noastră primordială 

trebuie să fie întotdeauna mântuirea sufletelor noastre, 

nu îngrijirea trupurilor. Acest lucru constituie justifica-

rea fundamentală a martirajului. În ciuda acestor lucruri, 

imperativul din 1 Corinteni 6:20 stă înaintea noastră a 

tuturor, cerându-ne „să Îl proslăvim pe Dumnezeu în tru-

purile noastre”. 

 
3 ἀδόκιμος BDAG lexicon. Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A 

Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature 

(3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press. 
4 υ͑πωπιάζω, BDAG lexicon. 



CAPITOLUL 9  185 

Acum este momentul potrivit pentru mai multe în-

trebări care să cerceteze sufletele noastre. Fie ca Dumne-

zeu să îl facă pe fiecare cititor capabil să își pună aceste 

întrebări, fiind conștient că „nicio făptură nu este as-

cunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor 

Aceluia, cu care avem a face” (Evrei 4:13). Este Dumne-

zeu proslăvit în trupurile noastre dacă le lipsim conștient 

sau prin nepăsare de hrana și nutrienții necesari, care 

sunt concepuți divin ca noi să funcționăm cu eficiență 

optimă și cu utilitate? Putem spune că Îl glorificăm pe 

Dumnezeu în trupurile noastre dacă rămânem ignoranți 

față de acele lucruri care ne sunt necesare? Cum ar trebui 

să ni le asigurăm în mod regulat? Putem spune că Îl glo-

rificăm pe Dumnezeu în trupurile noastre, dacă ne supu-

nem unui stres excesiv prin folosirea abuzivă a cafeinei, 

a alcoolului sau prin abundența alimentelor intens pro-

cesate, din care mulți dintre nutrienții puși de Dumnezeu 

au fost îndepărtați? Putem spune cu adevărat că Îl glori-

ficăm pe Dumnezeu în trupurile noastre dacă, cu bună 

știință, ne blocăm arterele printr-un obicei de a mânca 

alimente pline de tot felul de grăsimi care contribuie la 

niveluri periculoase ale colesterolului, transformându-

ne astfel în candidați ideali pentru atacuri de acord sau 

pentru operații majore de inimă?  
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Putem să afirmăm cu onestitate înaintea lui Dum-

nezeu că Îl glorificăm în trupurile noastre prin acumula-

rea nesănătoasă și excesivă de greutate, supunând pici-

oarele și genunchii noștri la presiuni mari și făcându-ne 

foarte vulnerabili față de diabet sau alte boli grave?5  

Putem spune că Îl glorificăm pe Dumnezeu în tru-

purile noastre, trupuri pe care El le-a făcut pentru acți-

une, dacă abuzăm de ele adoptând un stil de viață leneș, 

în loc să ne implicăm regulat în exerciții fizice pentru să-

nătatea inimii? 

Prin a pune aceste întrebări conștiinței tale, nu 

vreau să spun că nu pot exista momente de excepție când 

putem să ne bucurăm de o masă mai bogată, când putem, 

cu o conștiință curată, să ne bucurăm de o clipă de „răs-

făț”. Atunci când căutăm în mod conștiincios să Îl glori-

ficăm pe Dumnezeu în trupurile noastre în stilul general 

de hrană și exercițiu fizic, atunci putem, cu o conștiință 

 
5 Organizația Mondială a Sănătății a afirmat următoarele: „Realități: La nivel 

global, există peste 1 miliard de persoane supraponderale, cel puțin 300 mili-

oane dintre acestea fiind obeze. Obezitatea și supraponderabilitatea ridică ris-

curi majore de boli cronice, inclusiv diabet de categoria 2, boli cardiovascu-

lare, hipertensiune și accident vascular cerebral, ca și anumite forme de can-

cer. Cauza principală constă în consumul crescut de alimente cu conținut 

energetic ridicat și cu proporții mari în grăsimi saturate și zaharuri, ca și acti-

vitatea fizică redusă (www.who.int/dietphy-sicalactivity/media/ 

en/gsfs_obesity.pdf)”. 
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curată, să relaxăm ocazional disciplinele normale ale 

hrănirii și exercițiului fizic, pentru a le relua apoi, după 

acea scurtă pauză. 

Răspunsul corect la aceste întrebări și la altele ase-

mănătoare, este evident. De aceea, fratele meu predica-

tor, trebuie să faci o chestiune de conștiință înaintea lui 

Dumnezeu ca nu doar să cauți să manifești o ascultare 

evanghelică față de poruncile și interdicțiile mai gene-

rale ale celei de-a șasea porunci, ci și să te dedici în moda-

lități practice să asculți de porunca foarte clară de a-L glo-

rifica pe Dumnezeu în trupul tău. 

UN EXEMPLU PENTRU TURMĂ 

Există un al treilea antidot pentru epuizarea care 

survine din a căuta să-L slujim pe Dumnezeu ca și cum am 

fi niște duhuri. Prin acesta, mă deplasez tot mai mult către 

domeniul „erodării credibilității” noastre ca exemple față 

de credincioșii din bisericile noastre. Iată care este al trei-

lea îndemn: Amintește-ți de obligația ta serioasă de a fi un 

exemplu pentru turma lui Dumnezeu în toate lucrurile. 

Această obligație este tratată în mod explicit în nu-

meroase pasaje. Voi sublinia doar două dintre ele. Primul 

se găsește în cuvintele adresate de Pavel către Timotei, 
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acel tânăr bărbat care este, în multe feluri, prototipul 

unui lucrător evanghelic. În 1 Timotei 4:12, apostolul îi 

spune mai tânărului său coleg: „nimeni să nu-ți disprețu-

iască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vor-

bire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție”.  

Niciun predicator care își tratează Biblia cu seriozi-

tate nu ar trebui să nege că, asemenea lui Timotei, se află 

sub obligația serioasă de a fi exemplar în vorbire, în dra-

goste, în credință și în puritate. Dar textul nostru nu tra-

tează doar aceste aspecte. Timotei trebuie să fie un exem-

plu și în stilul său general de viață. Cuvântul tradus prin 

„purtare” este unul care vorbește despre stilul general de 

viață al cuiva. Ar putea fi foarte bine tradus cu expresia 

„mod de viață”6 sau, folosind un jargon contemporan, 

„fel de viață”. 

Poți identifica un aspect critic al stilului tău general 

de viață care este constant manifestat înaintea oamenilor 

din congregația ta? Fără îndoială că înfățișarea ta fizică 

este acela. Îți place sau nu, nu te înfățișezi înaintea adună-

rii tale și nu interacționezi cu ei ca un duh, fără trup. Ei nu 

știu că ești prezent acolo, înaintea lor, în ziua de duminică, 

doar pentru că vocea ta plutește dintr-o dată deasupra lor 

 
6 BDAG Lexicon, in loc. 
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de undeva, de sus, în timp ce ei se holbează la un amvon 

gol. Nu sunt amețiți de o voce cerească, o voce care vor-

bește cu o autoritate și cu un ton ceresc, încât sunt total 

privați de ceea ce ai să le spui, fără a se gândi la felul în care 

arăți atunci când te exprimi. Sunt conștient că acest fel de 

fantezie se apropie de ridicol, dar cred că ne ajută să subli-

niem ideea centrală. Îți faci apariția înaintea oamenilor pe 

care îi conduci în închinare și le predici în toată realitatea 

trupească a constituției tale fizice. Te afli în acel trup chiar 

și când ții în mână această carte [Biblia] și le citești din ea. 

Ești prezent în totalitatea umanității tale când ei interacți-

onează cu tine la ușa bisericii și când pleacă acasă de la ser-

viciile de închinare de duminică. Tu ești acela, în totalita-

tea umanității tale, care este sub un mandat divin de a fi 

un exemplu în toate lucrurile pentru cei din adunarea ta, 

lucru care include diferitele discipline ce se vor reflecta în 

constituția ta fizică. Trăiești înaintea lor ca o întrupare a 

unui exemplu ce trebuie urmat sau respins. 

Acum hai să trecem prin aceste întrebări și să ne 

cercetăm inimile. Poți să afirmi că conștiințele credinci-

oșilor din biserica ta sunt modelate de o credibilitate câș-

tigată prin exemplul tău, atunci când articulezi învăță-

tura biblică ce prezintă acea ucenicie radicală – singurul 

fel autentic de ucenicie – care implică lepădarea de sine 
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constantă (Luca 9:23)? Poți să întruchipezi faptul că 

roada Duhului Sfânt este autocontrolul și înfrânarea pof-

telor (Galateni 5:22-23), și ai încrederea că înfățișarea ta 

fizică manifestă acel aspect al roadelor produse de Du-

hul? Asemenea lui Solomon, poți să îi avertizezi pe oame-

nii tăi de pericolele păcatelor pereche ale beției și lăco-

miei după mâncare, și să faci aceste avertismente valide 

pentru că starea fizică a trupului tău este o dovadă a mo-

derației și autocontrolului în mâncare și băutură? În ceea 

ce privește felul responsabil de dietă și exercițiu fizic, poți 

să le spui oamenilor tăi, „Călcați pe urmele mele, întrucât 

și eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Corinteni 11:1)? 

Cel de-al doilea text care ar trebui să le vorbească 

conștiințelor noastre cu privire la obligația de a fi exem-

ple pentru oamenii noștri în toate lucrurile este cel din 1 

Petru 5:3. Haideți să începem prin a comenta pe margi-

nea versetului 1. Petru arată clar că el se adresează în 

mod deliberat și specific păstorilor oficial recunoscuți 

din bisericile Asiei Mici, către care a fost scrisă epistola 

lui. Sfatul esențial pe care îl dă acestor păstori este redat 

printr-un verb imperativ: „păstoriți” turma lui Dumne-

zeu (v. 2). Prin mandat apostolic, acești bărbați trebuie să 

împlinească responsabilitățile multiple ale unui păstor 



CAPITOLUL 9  191 

față de o turmă de oi. Apoi Petru subliniază, în trei pe-

rechi negativ/pozitiv, probleme legate de motivațiile și 

maniera în care aceștia sunt chemați să împlinească 

această responsabilitate a păstoririi. „Păstoriți turma lui 

Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de 

bună voie, 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” (1 Petru 5:2-3). 

Ideea centrală a tuturor acestor îndemnuri este că 

păstorii trebuie să fie exemple pentru turmă. Petru nu 

spune că ei sunt chemați doar să conducă în primul rând 

prin exemplul lor. Nu, ci păstorii sunt chemați să mani-

feste o conducere înțeleaptă, iubitoare, plină de har, cura-

joasă, jertfitoare și convingătoare pentru turmele lor (cf. 

Psalmii 23; Ioan 10:11-13). Acești păstori spirituali sunt 

chemați să ofere acea conducere înțeleaptă, cercetând și 

îngrijindu-se constant de turma lui Dumnezeu7. Lăsând 

deoparte limbajul metaforic, insistența lui Petru asupra 

subiectului păstorilor exemplari este aceasta: oridecâteori 

 
7 Gk. ε͗πισκοπουντες – „a supraveghea”, poate conține ideea de spontaneitate 

(a se vedea A Textual Commentary on the Greek New Testament, Bruce M. Met-

zger, in loc.). Cu toate acestea, verbul este la participiul prezent, având o 

formă activă și sensul de „a acorda atenție la” și de „a accepta responsabilita-

tea de a avea grijă de cineva” (BGAD Lexicon, in loc.). 
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îi chemi pe oamenii din adunarea ta la orice aspect al as-

cultării de Evanghelie, trebuie ca tu însuți, prin harul lui 

Dumnezeu, să cauți să fii întruchiparea acelui lucru la care 

îi chemi pe aceștia, cel puțin într-o măsură rezonabilă. 

Acest lucru include disponibilitatea de a-ți mărturisi păca-

tele și eșecurile în mod public, atunci când acestea s-au 

manifestat public. Asta este parte din a te face exemplu 

pentru turmă. Este însăși lucrul la care Pavel l-a chemat pe 

Tit când i-a scris aceste cuvinte: „dă-te pe tine însuți pildă 

de fapte bune, în toate privințele. Iar în învățătură, dă do-

vadă de curăție, de vrednicie” (Tit 2:7). 

Imaginează-ți că ai fi trăit într-un sat unde păcatul 

predominant al locuitorilor ar fi abuzul cronic de alcool 

și beția. Mulți dintre cetățeni ar putea fi văzuți constant 

cu ochii roșii, cu limba împleticită și cu o respirație grea 

și urât mirositoare. Căutând să fii un bărbat creștin con-

secvent, strălucind ca o lumină în mijlocul acelui context 

rău (Filipeni 2:15), n-ai considera că este deopotrivă res-

ponsabilitatea și privilegiul tău de a aduce dovada incon-

testabilă că te-ai dedicat unui stil de viață radical diferit, 

un stil de viață care, printre alte lucruri, ar fi radical dife-

rit în aspectul păcatului dominant al acelor săteni? Ochii 

tăi clari, vorbirea articulată, umblarea neclătinată și 
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respirația care nu miroase a alcool ar trebui să fie o măr-

turie constantă și puternică asupra puterii transforma-

toare a Evangheliei. 

Ei bine, fratele meu, în „satul” nostru denumit 

America, dovezile statistice arată în mod copleșitor că 

obezitatea, însoțită de toate relele ei, este o epidemie na-

țională atât printre tineri cât și printre cei în vârstă. Orice 

persoană care se îndoiește de validitatea statisticilor tre-

buie doar să meargă în mijlocul unei supermagazin local 

și să îi observe pe trecători sau să se așeze pe o bancă în 

aeroport și să facă același lucru. În aceste două contexte, 

statisticile vor fi validate incontestabil chiar înaintea 

ochilor tăi. Tragic este faptul că mai există un context în 

care aceste statistici sunt validate cu claritate. În ultimii 

ani, am participat la întâlniri mari de lucrători ai Evan-

gheliei, unde proporția obezității printre predicatorii 

evanghelici și reformați era rușinoasă și scandaloasă. Nu 

mă refer la bărbații care și-au permis să facă un pic de bur-

tică. Vorbesc despre cei care sunt în mod evident supra-

ponderali. Știu că este un limbaj dur aici. Cu toate acestea, 

mi-am măsurat bine cuvintele și, în lumina a ceea ce am 

văzut cu ochii mei, ce spun este adevărat. Și nu găsesc ni-

cio plăcere într-o astfel de constatare. 
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Ar fi oare posibil ca unul dintre motivele pentru 

care nu a existat o extindere a aplicării adevărului refor-

mat în aspectele etice din viețile multora care au ajuns să 

îmbrățișeze acest adevăr să fie că mulți dintre bărbații 

care predică aceste adevăruri nu ilustrează în ei înșiși pu-

terea evidentă a acelui adevăr în acest domeniu? 

Haideți să ne întoarcem la analogia satului stigma-

tizat de abuzul cronic de alcool. Ar trebui să ne așteptăm 

ca sătenii neconvertiți să creadă că Evanghelia este cu 

adevărat puternică, magnifică și glorioasă, dacă aceia 

dintre noi care pretindem că o credem, că am fost tran-

sformați de ea, și chiar propovăduim această Evanghelie 

a eliberării din beție, dacă am umbla cu ochii roșii, cu 

mersul legănat, dacă am avea vorbirea împleticită și 

respirația duhnind de alcool? Conform cărei logici auto-

justificatoare am putea să evităm concluzia că credibili-

tatea noastră de predicatori, alături de credibilitatea 

Evangheliei în sine, ajung să fie tragic erodate de com-

portamentul nostru? În timp ce scriu aceste rânduri, re-

citesc volumul 7 al operelor lui John Owen. În timp ce 

enumeră cauzele apostaziei de la Evanghelie, el arată că 

una dintre acestea constă din „absența vegherii împo-

triva ispitei viciilor naționale și a păcatelor ce prevalează 
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în orice epocă”. Apoi el își dezvoltă ideea în felul urmă-

tor: 

„Succesul Evangheliei în orice popor poate fi măsu-

rat prin succesul pe care îl are împotriva păcatelor 

naționale cunoscute. Dacă acestea nu sunt biruite 

de Evanghelie într-o bună măsură, dacă mințile oa-

menilor nu sunt înstrăinate de ele și aceștia nu ve-

ghează împotriva lor, dacă vinovăția lor nu este în-

fățișată în realitatea ei, fără vreo spoială sau văl prin 

care să fie justificată ca și cum ar fi ceva tradițional 

sau comun, orice pretenție am face-o pe seama 

Evangheliei este deșartă și inutilă”.8 

Aș vrea să auzim cu urechile inimilor noastre cu-

vintele lui Thomas Murphy, care sunt pătrunzătoare și 

confirmă viguros aceste lucruri, subliniind aspectul cru-

cial al exemplului păstorului: 

„Această chemare a păstorului de a predica prin 

exemplul personal trebuie să fie atent studiată. 

Orice alte cunoștințe ar avea, ar fi deșarte fără 

aceasta. Orice pregătiri ar face el pentru slujirea lui 

ar fi pierdute, dacă nu acordă atenție deosebită 

exemplului pe care îl oferă. Se poate spune cu toată 

convingerea despre predicatori că ei sunt epistolele 

vii ale lui Hristos, trimise în lume pentru ca oame-

nii să citească în viețile lor eficiența transforma-

toare a Evangheliei… Aceia care ocupă acest rol de 

 
8 The Works of John Owen, VII, p. 205-06. 
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slujire sunt chemați nu doar să le descrie oamenilor 

care sunt efectele credinței asupra vieții, ci ei tre-

buie să le arate în propria practică”.9 

Aș vrea să ilustrez aceste lucruri printr-o relatare 

despre care știu că este adevărată. Știu de un păstor care a 

avut cândva de-a face cu un tânăr foarte atletic, care voia 

să se alăture congregației. Când a devenit membru al bise-

ricii, părea că tocmai ieșise dintr-un vestiar al unui stadion 

de fotbal de la unul dintre liceele din zonă. Era înalt de 

aproape 2 m și cântărea aproximativ 100 kg, dar erau 100 

kg ale unui atlet bine proporționat. În fapt, el jucase fotbal 

ca mijlocaș la echipa liceului. După ce s-a alăturat bisericii, 

păstorul a observat că acest tânăr a pierdut considerabil 

din greutate și a întrebat care este motivul. Răspunsul pe 

care l-a primit a fost ceva de genul: „Frate păstor, uitându-

mă la dumneavoastră ca la un bărbat aflat la mijlocul celei 

de-a șasea decadă, acest lucru m-a convins de păcatul 

meu. Numai am niciun motiv să cântăresc 100 kg. Nu mai 

joc fotbal și, de aceea, a rămâne la acea greutate nu Îl glo-

rifică pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a convins folosindu-Se 

de exemplul dumneavoastră. Am slăbit aproape 12 kg, și 

intenționez să mai dau ceva jos”. 

 
9 Thomas Murphy, Pastoral Theology, (publicată în ediția originală în 1877. 

Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1996), p. 57-58. 
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La momentul când scriu această carte, acel păstor a 

ajuns la aproape 75 de ani și a rămas la aceeași greutate, 

sau a mai slăbit chiar, față de momentul când acest tânăr 

i-a vorbit. Iar asta nu este rezultatul unei stări fizice pro-

gramate natural și genetic. Dimpotrivă, este roada unei 

lepădări de sine constante și a unei vieți disciplinate cu 

privire la hrană și exercițiu fizic. Fiecare perioadă de săr-

bători adaugă câteva kilograme care pot fi date jos de-a 

lungul următoarelor săptămâni, prin intermediul disci-

plinei intense. El a descoperit că acela care câștigă bătălia 

cu unul sau două kg în plus nu va fi niciodată nevoit să 

intre într-un război cu 10 sau 15 kg. 

Unii dintre cititorii mei ar putea să își închipuie că 

am irosit prea mult timp tratând acest aspect al respon-

sabilității noastre de a fi exemple față de turmele noastre 

în domeniul înfățișării fizice. Totuși, ți-aș cere să îți 

amintești cuvintele atribuite adesea lui Martin Luther: 

„Acolo unde bătălia răcnește, acolo este testată și loialitatea 

soldatului”. Bătălia răcnește, printre altele, și în acest as-

pect, iar eu doresc să fiu un soldat loial. 
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10 
ÎN CARNE ȘI OASE                

(CONTINUARE) 

 

În acest capitol, vom continua să analizăm cel de-al 

optulea avertisment împotriva decăderii și epuizării spi-

rituale în lucrare, alături de o problemă suplimentară pe 

care am ales să o denumesc „pierderea credibilității”. 

Avertismentul este acesta: păzește-te ca nu cumva să cauți 

să Îl slujești pe Dumnezeu în rolul și funcțiile lucrării ca și 

cum ai fi un duh, în loc să te consideri o ființă în carne și oase.  

DIRECTIVELE LUI PAVEL 

Am afirmat la începutul analizei acestui avertis-

ment că voi prezenta cinci antidoturi biblice. În capitolul 

anterior, le-am tratat pe primele trei. Acum mă voi con-

centra pe cel de-al patrulea și al cincilea, iar al patrulea 

este: Amintește-ți directivele specifice ale apostolului Pavel 

care tratează în mod explicit problema condiții fizice a lui Ti-

motei. 
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În 1 Timotei 4:7, Pavel îl îndeamnă pe Timotei: „ca-

ută să fii evlavios”. Apoi face o afirmație comparativă, fo-

losindu-se de două îndemnuri pozitive, cu scopul de a-l 

motiva pe Timotei să împlinească această responsabilitate 

cu sârguință. Prima afirmație se referă la „deprinderea tru-

pească”, despre care spune că este „de puțin folos” (4:8) 

sau „este de folos câtuși de puțin” (o traducere mai lite-

rală), acest „puțin” făcând referire la cantitatea limitată 

sau timpul limitat al beneficiului, utilității sau profitului 

asociat cu deprinderea trupească (gr. ωφέλιμος). Cea de-a 

doua afirmație se referă la exercițiul care țintește evlavia, 

și care este „folositor în orice privință”. Atunci când cele 

două forme de antrenament sunt puse în arenă pentru a 

intra în competiție în ce privește valoarea lor compara-

tivă, antrenamentul care țintește evlavia va câștiga cursa. 

Totuși, prin a aduce în discuție cele două forme de 

antrenament și valoarea lor comparativă, apostolul ne 

oferă două afirmații pozitive. Antrenamentul trupesc este 

de ceva valoare, dar și antrenamentul care țintește evla-

via este valoros. Chiar dacă Timotei trebuia să recu-

noască beneficiul superior al antrenamentului spre evla-

vie, Pavel nu i-a spus nimic lui Timotei care să îl conducă 

în mod legitim pe mai tânărul său coleg de lucrare să dis-

prețuiască sau să respingă exercițiul trupesc, atâta vreme 
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cât acesta rămâne în limitele adecvate. Pavel face o afir-

mație pozitivă și explicită atunci când scrie că exercițiul 

trupesc este de ceva valoare. El nu spune că acesta este inu-

til sau că nu este necesar, ori că ar trebui privit cu indife-

rență. El este de ceva valoare pentru viața actuală. Din 

aceste cuvinte ale lui Pavel, Timotei n-ar fi concluzionat 

niciodată că ar fi trebuit să lase garda jos, să dea la o parte 

cuvintele care i-au fost scrise și să creadă că ar fi trebuit să 

trateze cu indiferență beneficiul care derivă din exercițiul 

fizic. Dacă Timotei ar fi citit cuvintele versetului 8 și ar fi 

concluzionat, „O, bine, câtă vreme Îi slujesc lui Dumnezeu 

în chemarea mea la lucrare, pot să uit de exercițiul trupesc 

de orice fel, pentru că în acesta nu se găsește nicio valoare, 

nici în lumea aceasta și nici în cea viitoare”, ar fi răstălmă-

cit într-un mod iresponsabil sensul cuvintelor apostolului. 

Dimpotrivă, Timotei avea să înțeleagă cu claritate, atât din 

revelația generală cât și din cuvintele lui Pavel din acest 

text, faptul că antrenamentul fizic este de o anume valoare 

pentru viața actuală. 

Iată de ce autorii Catehismului Mare de la Wes-

tminster spun că păcatele interzise prin porunca a șasea 

includ „neglijarea sau refuzul mijloacelor legitime și ne-

cesare pentru păstrarea vieții” (Întrebare 136). Dacă exer-
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cițiul fizic este cu adevărat folositor pentru păstrarea vie-

ții, atunci indiferența față de acesta constituie un refuz 

intenționat de a accepta un lucru pe care Dumnezeu l-a 

creat spre folosul nostru. 

Al doilea pasaj din aceeași sferă de preocupări se 

găsește în 1 Timotei 5:23. În acest context, Pavel îi tran-

smite lui Timotei unele dintre cele mai serioase și mai 

profunde responsabilități de lucrare. În timp ce l-a însăr-

cinat pe Timotei cu împlinirea acestor responsabilități, 

Pavel a scris: „să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte pu-

țin vin, din pricina stomacului tău, și din pricina deselor 

tale îmbolnăviri”. De ce oare și-a asumat Pavel dintr-o 

dată rolul unui medic fără licență, dându-i lui Timotei o 

rețetă cu un remediu pentru a trata problemele sale gas-

trointestinale cronice și alte neputințe fizice în mijlocul 

descrierii responsabilităților dificile ale lucrării lui Timo-

tei? Eu cred că Pavel face acest lucru cu un scop clar. 

Dacă acest text ne învață ceva, atunci sensul lui este 

o reamintire a faptului că Timotei nu se achita de toate 

acele responsabilități serioase și grele din lucrare ca un 

spirit fără trup. El are un sistem gastrointestinal care, în 

mod evident, trece prin niște probleme cronice, alături de 

alte neputințe fizice. Iar Pavel îi spune lui Timotei să nu 
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ignore realitatea acelor probleme medicale. Mai mult, el 

îi spune lui Timotei că trebuie să facă niște pași practici 

în sfera care îi este la îndemână pentru îmbunătățirea 

stării sale fizice, pentru a putea să Îi slujească apoi lui 

Dumnezeu cu o vigoare și tărie mai mari. 

Dar acum este clar că Pavel îi sugerează lui Timotei 

că responsabilitățile uriașe care i-au fost atribuite în cali-

tate de lucrător nu pot fi împlinite în mod normal de un 

bărbat care este bolnav cronic, mai ales dacă boala lui 

persistă ca urmare a lipsei îngrijirii și atenției potrivite, și 

a neaplicării unui remediu practic. 

Observațiile lui Calvin pe marginea acestui verset 

sunt extrem de folositoare: 

„Este evident că Timotei trăia nu doar modest, ci 

chiar auster. El trăia așa încât nu-i păsa nici măcar 

de sănătatea lui, iar acest lucru este sigur că s-a pe-

trecut nu datorită ambiției și nici a superstiției. De 

aceea, noi știm nu doar că era foarte departe de a se 

complace în lux și într-o viață prosperă material, ci 

și că, pentru a putea fi mai bine pregătit să facă lu-

crarea Domnului, el renunța chiar și la o parte a 

hranei sale obișnuite, căci acest lucru nu venea 

dintr-o înclinație naturală, ci dintr-o dorință a în-

frânării, motiv pentru care el era abstinent. 

Cât de puțini sunt cei din zilele noastre care au ne-

voie să le fie interzisă apa, sau mai degrabă cât de 
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mulți sunt cei care au nevoie să se limiteze în con-

sumul moderat al vinului! De asemenea, este un lu-

cru evident că avem nevoie, chiar și atunci când ma-

nifestăm cele mai fierbinți dorințe de a acționa 

drept, să Îi cerem Domnului Duhul prudenței, care să 

ne învețe cum să tratăm lucrurile cu moderație. Este 

clar că Timotei era neprihănit în scopurile sale dar, 

pentru că el este mustrat de către Duhul lui Dumne-

zeu, învățăm că excesul în severitatea vieții era o gre-

șeală a lui. În același timp, aici este prezentată o regulă 

generală, anume că, deși trebuie să ne dorim să fim înfrâ-

nați în mâncare și băutură, fiecare persoană trebuie să 

se îngrijească de sănătatea proprie, nu în mod necesar 

pentru a-și prelungi viața, ci pentru ca, atâta vreme cât 

trăiește, să Îl slujească pe Dumnezeu și să îi fie de folos 

aproapelui”. (subl.)1 

Ultima frază din acel citat este de o importanță cru-

cială. Ea subliniază principiul vital că preocuparea noas-

tră pentru sănătate și bunăstare fizică nu trebuie să hră-

nească sau să promoveze vanitatea, ori să caute în primul 

rând să ne asigure de o viață lungă ca scop în sine, ci pen-

tru a dovedi o utilitate optimă în oricâți ani ne dă Dum-

nezeu de trăit. 

Scopul meu de aici nu este, așadar, să încurajez con-

sumul moderat al vinului pentru probleme gastrointesti-

nale. Nu, ci vreau să vă conving de principiul că, în mijlocul 

 
1 In loc. 
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celei mai serioase dedicări față de spectrul complet al res-

ponsabilităților noastre serioase în lucrare, nu este după 

voia lui Dumnezeu să neglijăm un efort conștiincios de îm-

bunătățire a stării noastre fizice. Aceasta este esența. 

În majoritatea cazurilor, puțin vin nu va constitui re-

mediul pentru problemele noastre medicale. Dimpo-

trivă, se poate ca remediul să fie o plimbare mai scurtă 

sau mai lungă. Puțin exercițiu fizic; sau mai mult. Puțin 

timp pe bicicleta medicinală sau la sala de gimnastică. 

Puțin de-aici sau puțin de-acolo, dar ceva care va indica 

hotărât dedicarea noastră într-o străduință responsabilă 

de a ne îmbunătăți sănătatea fizică, vigoarea și puterea, 

așa încât să ne păstrăm o condiție care să fie exemplară 

pentru credincioșii din adunările noastre. 

O conștiință curată și necesitatea practică implică 

folosirea de către noi a mijloacelor potrivite ce ne sunt 

descoperite în revelația generală, așa cum Pavel l-a în-

demnat pe Timotei. 

În timp ce îi încuraja pe credincioși să aibă o gân-

dire spirituală, John Owen a făcut o observație foarte per-

tinentă cu privire la problemele pe care le analizăm aici: 

„Chiar dacă un bărbat nu poate să capete o constituție 

atletică a sănătății sau o putere precum cea a lui Samson, 
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totuși, dacă este înțelept, el nu va omite folosirea acestor 

mijloace așa încât să îl facă folositor în responsabilitățile 

obișnuite ale vieții”(subl.)2. 

ASCULTĂ DE MODELE 

Am ajuns la al cincilea antidot. În privința lui, nu 

voi încerca să îl forțez asupra conștiinței cititorului, în-

trucât ceea ce îmi propun derivă din sfaturile înțelepte și 

din îndemnurile bărbaților din trecut, nu din mărturia di-

rectă a Scripturii. Ia cu seriozitate aminte la sfatul înțelept 

și la consensul general al sfătuitorilor dovediți, cu privire la 

ceea ce este necesar pentru a fi un predicator eficient. 

Este un lucru interesant că cineva poate să citească 

numeroase cărți pe tema predicării și a lucrării de slujire 

evanghelică, scrise de autori contemporani, și să găsească 

destul de puține referințe, dacă și acelea, la starea și condi-

ția fizică a predicatorului. Sunt convins că unul dintre mo-

tive este că suferim în zilele acestea de o lipsă a celor care 

să înțeleagă rigorile predicării adevărate. Avem o mulțime 

de vorbitori biblici care nu văd nicio nevoie să își mențină 

o condiție fizică optimă pentru a predica, chiar dacă ar pre-

dica de 10 ori pe săptămână. Un astfel de calendar nu pare 

 
2 The Works of John Owen, VII, p. 382. 
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să le inspire ideea că aceasta ar avea vreo implicație asupra 

stării lor fizice. 

Totuși, maeștrii din vechime au înțeles că predica-

rea nu este doar un exercițiu mental legat de organul de 

vorbire al cuiva. Dimpotrivă, ei au înțeles că predicarea 

vrednică de numele ei implică întreaga umanitate răs-

cumpărată a predicatorului, acea întreagă umanitate 

dusă la cel mai intens și mai viguros exercițiu – mental, 

emoțional și fizic. De aceea, ei au înțeles că starea fizică a 

predicatorului este un lucru necesar și vital. 

Vă voi prezenta acum prima mărturie din trecut. În 

cartea lui deosebit de utilă, For the Work of the Ministry, W. 

G. Blaikie, predicator și profesor de seminar teologic din 

Scoția secolului al 19-lea, comenta: 

„Îmi rămân de spus câteva cuvinte legate de pre-

gătirea fizică pentru predicare. Generația de astăzi 

este mult mai înclinată decât unii dintre predece-

sori să creadă într-o anume legătură între sănăta-

tea bună și predicarea bună, chiar dacă, pentru 

mulți, poate părea că nu există așa ceva. Ba chiar 

există un număr redus de oameni care cred că să-

nătatea șubredă a unui predicator ar ajuta slujirii 

acestuia. Și, fără îndoială, există anumite adevă-

ruri care sunt predicate cu mai mult efect de către 

un bărbat care poartă sigiliul morții pe fața lui în-

cercată, pe de altă parte, influența unui astfel de 
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om în anumite aspecte este firavă, dacă nu chiar dă-

unătoare. Dl. Beecher spunea că „unui invalid îi 

este imposibil să aibă o lucrare caracterizată de bu-

curie și nădejde printre oamenii lui. Un invalid pri-

vește cu ochi triști la viața omului. El poate mani-

festa compasiune, dar trăiește întotdeauna în um-

bra lumii acesteia. El va rosti îndemnuri cu suspine 

și va cânta imnuri cu tematică tristă. El va rosti ru-

găciuni care sunt aproape în totalitate rugăciuni de 

durere. Se poate întâmpla să nu fie vina predicato-

rului că este în suferință și bolnav, și că se achită de 

responsabilitățile sale în mijlocul durerii și a triste-

ții, dar el însuși se poate dovedi o pricină de tristețe 

și regres pentru poporul său”. 

Privirea tristă, sobră și prea melancolică a predica-

torului invalid și, fără îndoială, privirea grea, obo-

sită, în orice predicator, are un efect respingător 

pentru cei tineri. Fără să își dea seama, aceasta îi 

conduce la a asocia serviciile bisericii cu însăși opu-

sul acelor sentimente fericite pe care le asociază 

atât de repede cu sportul și recreația. În orice cir-

cumstanță, solemnitatea închinării divine consti-

tuie ceva ca o încercare pentru tendințele jucăușe și 

vioi ale tinerilor, dar acest sentiment se amplifică 

nespus de mult și poate ajunge să îmbrace forma re-

gretului, dacă încercarea este agravată de aspectul 

respingător al feței pe care nu există nimic radiant 

sau strălucitor. 

Dar chiar și acolo unde nu există vreo boală poate 

să se manifeste o lentoare fizică ce se reflectă în 
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slăbiciunea vocii, în plictiseala tonului, în rigidita-

tea manierei și în lipsa generală a puterii vii și atrac-

tive a credinței. Poate fi dificil să îi convingi pe unii 

predicatori că aceste lucruri sunt cauzate de pro-

bleme fizice, dar legătura este dincolo de orice în-

doială. Iar faptul că astfel de simptome sunt efectul 

încălcării unor anumite legi ale sănătății le arată celor 

studioși că este nevoie să acorde atenție stării omu-

lui exterior” (subl.).3 

Blaikie continuă cu unele sfaturi foarte specifice le-

gate de stomac, nervi, plămâni și alte organe, și tratează 

necesitatea absolută de a accepta ceea ce el denumește 

„responsabilitatea de a ne îngriji de sănătatea și vigoarea 

trupului”. Ajungând la încheierea acestei secțiuni a lec-

ției sale intitulată „Pregătirea pentru predicare”, el devine 

destul de specific în argumentația sa: 

„Este un lucru foarte sigur că atenția cuvenită exerciți-

ului fizic este o condiție esențială a predicării viguroase 

susținute. Porunca de a fi „tari în Domnul ” include 

tăria trupului deopotrivă cu tăria sufletului. 

 
3 Regarding Blaikie, The Dictionary of Scottish Church History and Theology 

(IVP, 1993) spune: „Din punct de vedere teologic, el a fost în multe privințe 

conservator și un împotrivitor față de liberalismul din Biserica Liberă a Sco-

ției. Totuși, el a susținut cu entuziasm noua abordare a Scripturii care a izvo-

rât din criticismul biblic și a respins teoria veche a ineranței verbale”. Contri-

buția lui la schimbările ce au avut loc în colegiile teologice din Biserica Liberă 

a Scoției în secolul al 18-lea cu privire la ineranța Scripturii este detaliată în 

Kenneth R. Ross, Church and Creed in Scotland, (Rutherford House, Edinburgh, 

1988) p. 188ff. 
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Unii bărbați pot ajunge să disprețuiască aceste lu-

cruri, dar disprețul lor este unul greșit. Chiar dacă 

rolul lor este unul secundar, totuși este unul real. 

Cel puțin „arcul lui a rămas tare, și mâinile lui au 

fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov” (Ge-

neza 49:24, subl.)”.4 

Cea de-a doua mărturie pe care vreau să o folosesc 

cu privire la beneficiile dedicării unui păstor față de exer-

cițiul fizic regulat spre îmbunătățirea condiției ca bărbat 

și predicator este cea a lui Ebenezer Porter. El a fost pre-

ședinte și profesor de retorică sacră la Andover Seminary 

la mijlocul anilor 1800, când acel seminar era încă dedi-

cat adevărului biblic. În cartea sa magistrală și foarte de-

taliată, intitulată Lectures on Homiletics, el tratează foarte 

specific chestiunea grijii față de organele vocale ale pre-

dicatorului. Într-o lecție pasionată adresată bărbaților ti-

neri, el spunea: 

„Atâta vreme cât acest subiect este în atenția noas-

tră, vă voi oferi cu drag unele remarci cu caracter de 

îndemnuri, în nădejdea că vă vor salva de la acele 

lecții dureroase pe care mulți au refuzat să le învețe 

de la vreun predicator, ci au trecut prin ele ca parte 

a experienței lor. Nu sunt un novice în treburile 

omenești, încât să mă aștept ca vreun sfat pe care îl 

 
4 William Garden Blaikie, For the Work of the Ministry (London: J. Nisbet, 1890) 

p. 83-85. 
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dau să fie privit cu seriozitate de mai mult de o ze-

cime dintre cei care îl aud. Cineva, care a avut cele 

mai bune oportunități pentru a observa acest subi-

ect și care s-a distins în ce privește discernământul, 

remarca următoarele lucruri față de mine: „Studen-

tul trebuie să ajungă la zdrobire pentru a putea ac-

cepta acest avertisment. Foarte puțini bărbați vor în-

văța ceva din experiența altora în ce privește păstra-

rea sănătății”. Pe cât poate să pară de stranie această 

afirmație, trebuie să recunoaștem că marea majori-

tate a studenților se gândesc că aceste precauții sunt 

foarte potrivite pentru alții, dar niciodată pentru ei în-

șiși. Aceasta a fost situația până acum și, probabil, 

așa va continua să fie. Dar eu voi continua să vorbesc 

pe această temă chiar și în astfel de situație, căci dacă 

aceste mustrări ar putea fi utile în a salva un singur 

slujitor tânăr de la sacrificarea prematură a persoa-

nei sale, truda mea va fi răsplătită de 1000 de ori”.5  

Apoi, după ce a subliniat că predicatorii sunt în 

foarte vulnerabili la anumite probleme fizice datorită sti-

lului lor de viață relativ sedentar, el oferă acest sfat prac-

tic: 

„Te întrebi oare cum poate fi evitat acest șir de su-

ferințe? Răspunsul este: printr-o singură prescrip-

ție, al cărei prim, al doilea și al treilea ingredient 

este exercițiul fizic. Poate că te întrebi ce fel de exer-

cițiu. Asta depinde de circumstanțe. Cere-i ajutorul 

 
5 Ebenezer Porter, Lectures on Homiletics, (nu este menționată editura, 1834), 

p. 506-11. 
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unui medic bun sau unui prieten pe care te poți 

baza, care îți poate oferi sugestiile propriei experi-

ențe. Cu un astfel de ajutor și rezervându-ți dreptul 

de a schimba opțiunile din când în când, dacă este 

nevoie, selectează acel fel de exercițiu fizic care este 

cel mai potrivit pentru starea ta prezentă. Voi 

spune că, în general, exercițiul trebuie adaptat pen-

tru a lucra mai mult sistemul muscular al brațelor, 

mușchii pieptului și cei din regiunea gastrică. 

Aceste exerciții ar trebui practicate, pe cât este po-

sibil, în aer liber și trebuie adaptate pentru a dez-

volta sistemul respirator. Indiferent de metoda de 

exercițiu fizic adoptată, trebuie să ținem minte 

anumite lucruri – faptul că mai mult face o zi în 

menținerea unei constituții fizice sănătoase decât o 

lună în recuperarea uneia bolnave; că, pentru a fi 

eficace, exercițiul fizic trebuie dirijat nu de impul-

suri și toane, ci de un program riguros, bine pus la 

punct și respectat cu îndârjire; că volumul zilnic de 

exerciții trebuie ajustat, nu printr-un temperament 

indolent, ci plecând de la principii religioase și con-

form cu starea fizică a individului; și că acestea nu 

trebuie să dureze niciodată mai mult de o oră, îna-

inte de fiecare masă, fiind echivalente muncii fi-

zice; când sistemul muscular permite, se poate să 

fie nevoie de exerciții pasive” (subl).6 

Porter continuă făcând o remarcă presărată cu ceva 

umor despre obiceiurile alimentare ale studenților pe 

 
6 Exercițiul pasiv la care se referea includea lucruri precum călăria sau plim-

bările cu trăsura. 



CAPITOLUL 10  213 

care îi slujea. Cu mici deosebiri, aceasta se aplică predica-

torilor, indiferent de vârstă. Iată remarca lui: 

„Cu greu aș putea să părăsesc acest subiect fără să 

spun că o atenție serioasă acordată dietei este indis-

pensabilă în a ne păzi de îmbolnăvirea organelor vi-

tale, mai ales atunci când vine vorba de bărbații de-

dicați studiului. Întrucât nu scriu un tratat medical, 

ar fi absurd să mă aventurez să dau sfaturi detaliate 

în această privință.… Voi adăuga expresia convin-

gerii mele hotărâte, care îmi spune că, deși volumul 

de exerciții fizice făcute de studenți (ca și de predi-

catori!) este în general mai mic de jumătate față de 

cât ar trebui, cantitatea de mâncare este prea mare, 

poate în aceeași proporție”.7 

Vă voi prezenta acum cea de-a treia mărturie din 

trecut, din inimitabilul C.H. Spurgeon. În cartea sa, Lec-

tures to My Students, el scria: 

„Nu poate exista niciun dubiu asupra faptului că 

obiceiurile sedentare au o tendință de a crea depre-

sie în anumite persoane. În cartea sa, Anatomy of 

Melancholy, Burton a inclus un capitol care tratează 

cauza acestei tristeți și, citând din mulțimea de au-

tori din care s-a inspirat, el spune: 

„Studenții (ca și predicatorii de orice vârstă, nota 

autorului) sunt neglijenți cu privire la trupurile lor. 

Alți bărbați privesc la instrumentele lor; un pictor 

 
7 Porter, Lectures on Homiletics, p. 506-11. 
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își va spăla pensulele; un fierar își va drege ciocanul 

și forja; un plugar își va repara fierul și un tâmplar își 

va ascuți toporul; un vânător va avea o grijă specială 

de săgețile, arcurile, caii și câinii lui; un muzicant își 

va acorda cobza; doar teologii neglijează acele in-

strumente de care se folosesc zilnic, anume creierele 

și duhurile lor. Bine a spus Lucan, ‚ai grijă să nu îm-

pletești prea strâns frânghia, încât să se rupă’”.  

A rămâne timp îndelungat într-o anume poziție, 

studiind o carte sau scriind pe hârtie (folosind tas-

tatura computerului sau creionul, nota autorului) 

este în el însuși un lucru obositor; dar dacă adaugi 

la aceasta o cameră puțin ventilată, un trup care a 

fost timp îndelungat lipsit de exercițiu muscular și 

o inimă împovărată de multe îngrijorări, ai toate 

elementele pregătitoare pentru o criză de dispe-

rare, în special în lunile încețoșate de iarnă… O zi în 

care respiri aerul curat al dealurilor, sau câteva ore 

de rătăcire prin calmul și la umbra copacilor, ar tre-

bui să măture pânzele de păianjen din creierele a 

mulțimi de slujitori care se trudesc și care sunt 

acum pe jumătate vii. O gură de aer de mare sau o 

plimbare cu vântul în față, nu vor aduce harul în su-

flet, dar vor oxigena bine trupul, lucru care este de 

imediat folos”.8 

Unul dintre multele lucruri care îmi plac la Spur-

geon este că el a recunoscut faptul că harul nu intră în 

 
8 C.H. Spurgeon, Lectures to my students (publicată în original în perioada 

1875-94; republicată Edinburgh: Banner of Truth, 2008), p. 183-84. 
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conflict cu natura. El și-a dovedit convingerea serioasă 

față de acest adevăr când a scris: „Pentru un predicator, 

următorul lucru bun după harul lui Dumnezeu este oxi-

genul”9. 

Cu o atitudine aprobatoare bine cântărită, Spurgeon 

citează un predicator american care a spus că „cea mai 

bună pregătire pentru predicare este să te asiguri de o 

bună odihnă peste noapte și să mănânci un mic dejun să-

nătos”10. Apoi oferă următorul sfat foarte pământesc și 

practic în faimoasele sale lecții adresate „domnilor cu 

piepturi mici”: „Folosiți în fiecare dimineață bara de care 

este agățat clopotul sau, mai bine, acele cluburi pe care Co-

legiul vi le-a pus la dispoziție”11. Exprimat altfel, sfatul lui 

Spurgeon era să „trageți un pic de fiare”.  

Chiar dacă am încredere că fiecare dintre cititorii 

mei își însușește în anumite domenii cruciale o teologie 

mai bună decât cea a lui John Wesley, acesta ne oferă niște 

sfaturi foarte utile cu privire la exercițiul fizic. El scria: 

„Astăzi am intrat în cel de-al 81-lea an de viață, și mă văd 

la fel de puternic pentru lucru și pentru orice exercițiu al 

 
9 Ibid., p. 148. 
10 An All Round Ministry, p. 136. 
11 Lectures, p. 141 
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trupului sau minții, pe cât eram în urmă cu 40 de ani”12. 

Cărui lucru datora el aceasta? Cuvintele sale din jurnal, 

scrise la 28 iunie 1778, la vârsta de 85 de ani, arată că el 

datora sănătatea lui în primul rând puterii lui Dumnezeu 

și rugăciunilor copiilor lui Dumnezeu, dar și „exercițiului 

fizic constant și a schimbării aerului”13. Am putea adăuga 

perspectivei lui și sfaturile unei mulțimi de alți înaintași. 

Fraților, nu suntem înțelepți dacă nu ascultăm de 

sfatul acestor bărbați de succes, care au trăit suficient de 

mult timp pentru a observa și sublinia cu claritate că pre-

dicatorul care neglijează exercițiul fizic satisfăcător va 

ajunge, în general, să plătească scump pentru aceasta. 

De asemenea, insist înaintea voastră să luați aminte 

cu seriozitate la sfatul experților în medicină și nutriție. 

Dumnezeu ne-a permis să trăim într-o vreme când, din re-

velația generală, un număr de axiome indiscutabile privi-

toare la sănătatea fizică și bunăstarea trupească au fost 

identificate și pronunțate în lumea medicală. De exemplu, 

sunt sigur că nu trebuie să încerc să vă conving de faptul 

că acum nu mai există nicio umbră de îndoială cu privire 

la legătura directă între fumat și cancerul de plămâni. Nu 

 
12 Journal, Number 20, p. 296. 
13 Citat în The Works of Wesley, Vol. 5, ‘The Life of the Rev. John Wesley,’ p. 52. 
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veți găsi acest lucru subliniat în Bibliile voastre, ci în „car-

tea” revelației generale. De asemenea, există un consens 

clar în lumea medicală privitor la legătura directă dintre 

lipsa exercițiului regulat și susținut pentru sănătatea ini-

mii și incidența problemelor cardiace premature, ca și în-

tre îngrășarea excesivă și o mulțime de alte maladii. 

Credem că aceasta este lumea lui Dumnezeu și că El 

vorbește inclusiv prin revelația generală. Atunci când în-

țelegem corect vocea Lui, care ne vorbește prin revelația 

generală, aceasta nu va contrazice niciodată poruncile sau 

principiile revelației speciale. Orice om care își astupă ure-

chile la vocea revelației generale, atunci când este auzită 

prin realități medicale bine dovedite privitoare la benefici-

ile pentru sănătate ale dietei adecvate, ale controlului re-

zonabil al greutății și ale exercițiilor fizice regulate, acel 

om dovedește o spiritualitate nesănătoasă. 

În lumina acestor lucruri, aș vrea să vă ofer unele 

sfaturi foarte practice14. În primul rând, dacă n-ai făcut o 

examinare medicală completă, incluzând o analiză de 

sânge detaliată și un EKG, te îndemn să faci asta cât de 

 
14 Acest sfat se aplică celor care au la dispoziție servicii și aparatură medicală. 

Pentru toți cei care citesc aceste pagini și nu au la dispoziție astfel de servicii, 

ar trebui să căutați să apelați la orice mijloace vă stau la îndemână în circum-

stanțele în care vă aflați. 
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curând. Dacă testele de sânge arată că ai niveluri anormal 

de ridicate ale colesterolului, fă schimbările necesare în 

dieta ta, în controlul greutății corporale și în exercițiile 

fizice care să îmbunătățească în mod uzual nivelul de co-

lesterol. Nu alerga imediat la diferite medicamente 

prescrise pentru situațiile cu colesterol mare. Toate aces-

tea au ceva efecte adverse. Dacă o schimbare de dietă și 

exercițiile fizice regulate nu rezolvă problema, poate că 

ar trebui să iei în considerare folosirea moderată a unuia 

dintre medicamentele gândite să o trateze. De asemenea, 

dacă electrocardiograma ta arată vreo situație anormală, 

ar trebui să cauți sfatul unui cardiolog competent, care, 

cel mai probabil, îți va recomanda un test de stres și o eco-

grafie cardiacă. 

În plus, te îndemn să găsești un doctor care să fie 

suficient de onest cu tine în legătură cu greutatea ta actu-

ală și să îți spună dacă ai nevoie să-ți stabilești obiective 

de greutate corporală. Apoi, dacă este un lucru hotărât că 

trebuie să pierzi substanțial din greutate, caută sfatul 

unui nutriționist competent. Păzește-te de dietele și pro-

gramele de slăbire rapidă, care produc o dezechilibrare 

radicală a organismului. În final, există o formulă simplă 

a caloriilor, care funcționează pentru noi toți când vine 

vorba de controlul greutății. Formula este aceasta: ceea 
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ce intră, minus ceea ce iese, minus ceea ce este folosit de 

către organism, rămâne și se adaugă greutății. Dacă prea 

mult rămâne în organism, atunci este clar că trebuie să 

consumăm mai puțin, sau să ardem mai multe calorii. 

Pentru persoanele care sunt supraponderale, atât consu-

mul de hrană cât și activitățile care ard caloriile trebuie 

să fie schimbate radical, ceea ce necesită o schimbare a 

stilului de viață care să rămână permanentă. 

Mai mult, dacă este clar că trebuie să pierzi consi-

derabil în greutate, în general este foarte util să-ți stabi-

lești un program de verificare săptămânală a greutății și 

să dai socoteală unui frate de încredere în Domnul, căruia 

să îi vorbești periodic despre progresul tău. Chiar dacă 

noi suntem gata să ne jucăm în mințile noastre cu propri-

ile persoane când vine vorba de controlul greutății, un 

cântar bun nu ne va minți niciodată și nici nu ne va flata. 

Cifrele lui ne privesc în ochi și ne spun întotdeauna ade-

vărul. Cântarul are o conștiință strictă cu privire la po-

runca a noua! Dacă n-ai fost niciodată implicat în exerci-

ții cardiovasculare regulate și dacă examenul medical ge-

neral nu scoate la iveală vreun motiv pentru care să nu 

faci astfel de exerciții, trebuie să hotărăști înaintea Dom-

nului că acest lucru trebuie să devină parte integrantă a 

vieții tale. Asigură-te că începi cu un program modest de 
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astfel de exerciții. Pentru mine, cu mulți ani în urmă, 

acest lucru a însemnat să alerg în jurul curții până când 

am reușit să alerg mai departe, în vecinătate, începând cu 

doar câteva sute de metri. Este crucial să începi cu un 

efort modest. Puține lucruri sunt mai descurajatoare 

atunci când căutăm să ne stabilim un obicei nou ca eșecul 

de a atinge standardele unui început prea ambițios. 

Apoi, odată ce te-ai dedicat unui astfel de program 

de exerciții fizice, fii hotărât să îți menții acel program in-

diferent cum te simți. Amintește-ți cuvintele lui Ebene-

zer Porter, care spunea că trebuie să fim dedicați unui 

„program riguros aplicat cu hotărâre”. În același fel în 

care rămâi alipit de calendarul tău de citire a Bibliei, de 

rugăciune și de pregătire a predicilor, indiferent cum te-

ai simți când vine vorba de acele activități, trebuie să ră-

mâi cu conștiinciozitate fidel programului tău de exerci-

ții fizice. Dacă aș fi făcut gimnastică doar atunci când aș 

fi simțit că îmi place, nu știu în ce formă aș fi arătat astăzi. 

Aproape de fiecare dată când ajungeam la timpul de exer-

ciții fizice, eram conștient că există în mine o aversiune 

față de acea activitate, aversiune înrădăcinată în păcatul 

remanent din mine. Atunci când vrem să facem bine, 

atunci este și momentul când devenim cel mai conștienți 

de răul păcatului remanent din noi (Romani 7:21). Există 
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o casetă care înregistrează în creierul meu orice motiv 

imaginabil pentru a ocoli calendarul exercițiilor fizice 

planificate. Acea casetă este activată aproape de fiecare 

dată când îmi propun să mă îmbrac în hainele de gimnas-

tică și să merg la sală. N-am fost niciodată unul care ex-

perimentează un apetit deosebit pentru exerciții fizice. 

Singurul impuls pe care îl primesc este acela al unei con-

științe curate atunci când am făcut, prin harul lui Dum-

nezeu, ceea ce știam că trebuie să fac în termenii păstrării 

mele în formă fizică optimă, prin a respecta calendarul de 

exerciții fizice. 

Am avut privilegiul de a fi martorul unor lucruri 

din generația noastră, care i-ar face pe unii dintre înain-

tașii noștri spirituali să danseze de bucurie. În multe lo-

curi am văzut o întoarcere evidentă la căile vechi. Există 

o dedicare înnoită față de centralitatea predicării. Am 

văzut o apreciere nouă acordată beneficiilor și binecu-

vântărilor predicării viguroase, animate, urgente și pa-

sionate din punct de vedere biblic. Totuși, nu vom fi ca-

pabili să ne implicăm într-o astfel de predicare pe ter-

men lung, dacă rămânem indiferenți față de starea 

noastră fizică. 
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De aceea, cu o urgență profundă, am prezentat îna-

intea voastră acest al optulea sfat cu privire la evitarea de-

căderii, a epuizării și a credibilității spirituale în lucrare. 

Nu contează dacă am învățat din biografiile creștinilor că 

existau anumiți predicatori care au fost binecuvântați de 

Dumnezeu într-un fel special, deși este evident că ei au 

neglijat grija adecvată a trupurilor lor. Noi trebuie să lă-

săm acest lucru, persoanele lor, slujirile lor și problema 

lor în această chestiune, în mâna judecății lui Dumnezeu. 

Totuși, viețile noastre trebuie să fie trăite după principiile 

și poruncile din Cuvântul lui Dumnezeu. Am convinge-

rea că au fost aduse suficiente dovezi biblice pentru a 

convinge conștiința ta de faptul că acest al optulea aver-

tisment este cu adevărat unul valid: păzește-te ca nu 

cumva să cauți să Îl slujești pe Dumnezeu în rolul și funcțiile 

lucrării ca și cum ai fi un duh, în loc să te consideri o ființă în 

carne și oase. Drept răspuns față de aceste lucruri, amin-

tește-ți că „cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un 

păcat” (Iacov 4:17). 
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11 
SFATURI DE FINAL 

 

Iată că am încheiat formularea celor opt avertis-

mente împotriva decăderii și epuizării spirituale în lu-

crare, alături de un avertisment privitor la pierderea 

credibilității. Au fost analizate și simptomele, cauzele și 

soluțiile pentru aceste stări nedorite. În introducerea 

acestei cărți, am afirmat că am scris-o imaginându-mi 

un grup de păstori evlavioși care stau înaintea mea, dor-

nici să descopere și să trateze oricare dintre manifestă-

rile decăderii și epuizării spirituale în lucrare, de care s-

ar putea face vinovați. Acum îmi imaginez că, după ce 

am eliberat povara acestor pagini, am același grup de 

păstori înaintea mea, gata să ia parte la o sesiune intensă 

de întrebări și răspunsuri. Sunt destul de sigur că una 

dintre primele întrebări care ar fi ridicate ar suna astfel: 

„Frate Martin, Domnul te-a folosit în ceea ce m-ai învă-

țat pentru a-mi arăta unele domenii specifice ale păca-

tului, ale ignoranței culpabile și ale indiferenței carnale 
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cu privire la decăderea și epuizarea spirituală în lucra-

rea mea. Ce să fac de acum înainte?” Acest capitol de fi-

nal este gândit pentru a oferi anumite sfaturi biblice 

concrete ca răspuns la acea întrebare. 

Întrucât fiecare dintre aceste avertismente începe 

cu expresia „păzește-te”, fiecare dintre sfaturi va începe 

cu termenul „amintește-ți”. Iar primul este acesta: Amin-

tește-ți că, dacă Dumnezeu a folosit aceste pagini pentru a te 

răni, El a făcut acest lucru pentru a arăta că este un Dumne-

zeu plin de har, care găsește plăcere să te vindece. 

Dumnezeu spune: „Să știți dar că Eu sunt Dumne-

zeu, și că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau vi-

ață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc, și nimeni nu 

poate scoate pe cineva din mâna Mea” (Deuteronom 

32:39). Din nou, El face o invitație plină de har și o pro-

misiune poporului Său decăzut: „,Întoarceți-vă, copii răz-

vrătiți, și vă voi ierta abaterile” (Ieremia 3:22). Apoi 

amintește-ți de cuvintele blânde ale profetului Osea: „Ve-

niți, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar 

tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega ră-

nile” (Osea 6:1). Atunci când înțelegem principiul că 

Dumnezeu nu ne rănește doar pentru a ne abandona tă-

vălindu-ne și văitându-ne în sângele rănilor dragostei 
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Lui, atunci ne vom descoperi rugându-ne folosind limba-

jul profetului Ieremia: „Vindecă-mă, Tu, Doamne, și voi 

fi vindecat; mântuiește-mă Tu, și voi fi mântuit; căci Tu 

ești slava mea!” (Ieremia 17:14). Dumnezeu este profund 

îndurerat atunci când, în dragostea Lui blândă, îi rănește 

pe copiii Lui pentru a-i aduce la pocăința adevărată, dar 

are ca obiectiv final restaurarea și aprofundarea părtășiei 

lor cu El. Dragul meu frate, Acela care a scos la iveală de-

căderea ta, care ți-a arătat cu blândețe cauzele epuizării 

tale spirituale și care te-a lovit cu putere descoperindu-ți 

pierderea credibilității tale, este Mântuitorul plin de har, 

Dumnezeul care a promis că „trestia frântă n-o va zdrobi, 

și mucul care mai arde încă, nu-l va stinge” (Isaia 42:3). 

Cel de-al doilea sfat este următorul: Amintește-ți de 

necesitatea de a trata decăderea, epuizarea și pierderea cre-

dibilității tale într-o modalitate profund evanghelică. 

Dragul meu coleg slujitor al lui Dumnezeu, amin-

tește-ți că, indiferent de cauza lor, decăderile tale și epui-

zarea ta, indiferent care ar fi fost factorii care au contri-

buit la ele, ba chiar pierderea credibilității tale, indiferent 

de inconsecvențele specifice care au produs-o – niciunul 

dintre aceste lucruri nu au afectat cu ceva poziția ta îna-

intea lui Dumnezeu, în Hristos. Tu rămâi un bărbat care 
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a fost „socotit neprihănit prin credința” în Hristos (Ro-

mani 5:1). Ești încă un fiu adoptat al lui Dumnezeu, pe 

deplin și fără plată „binecuvântat în Preaiubitul” (Efeseni 

1:6). Perseverența ta pe calea adevărului și a sfințeniei ră-

mâne asigurată prin mijlocirea Marelui tău Preot (Evrei 

7:25; Ioan 17:17) și prin lucrarea interioară a Duhului 

Sfânt, prin care ai fost „pecetluit pentru ziua răscumpă-

rării” (Efeseni 4:30). 

Toate sfaturile mele pleacă de la prezumția că, prin 

exercițiul împrospătat al credinței, vei experimenta un 

simțământ nou al acestor realități evanghelice și că vei fi 

hotărât să înfrunți decăderea, epuizarea și pierdea credi-

bilității spirituale așa să faci ca aceste adevăruri valo-

roase ale experienței evanghelice să îți fie și mai preți-

oase. Nu mă interesează absolut deloc să promovez în 

vreun fel o simplă schimbare de comportament. Amin-

tește-ți descrierea Domnului nostru cu privire la se pe-

trece atunci când un duh necurat iese dintr-un om, dar 

apoi se întoarce în casa lui inițială, o găsește goală, și 

aduce cu el alte șapte duhuri mai rele (Matei 12:43-45). 

Preocuparea mea este să ofer sfaturi care, cu binecuvân-

tarea Duhului Sfânt, să conducă doar la pocăința evan-

ghelică ce produce reformarea și transformarea evanghe-

lică. Prin acestea, mă refer la pocăința și reformarea care 
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sunt izvorâte din motivații evanghelice și animate de as-

pectele dinamice ale Evangheliei – Hristos și crucea Lui, 

Hristos și mijlocirea Lui, Hristos, prin locuirea Duhului 

Sfânt, Hristos și puterea promisă de El, Tatăl și lucrarea 

Lui înțeleaptă de altoire a mlădițelor roditoare, Tatăl și 

dorința Lui de a le da Duhul copiilor Săi, Tatăl și preocu-

parea Lui blândă pentru noi, în slăbiciunile noastre – 

acestea sunt lucrurile care constituie materialul brut și 

minunat al motivațiilor și dinamicilor Evangheliei. 

Cu alte cuvinte, sfaturile cu care rămânem pleacă de 

la prezumția că tu cunoști și crezi că întreaga Dumnezeire 

– Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – este dedicată restaurării tale 

din decădere, vindecării tale de epuizarea spirituală și re-

cuperării terenului pierdut în ce privește credibilitatea ta. 

Crezând în această voie a Lui, vei ajunge capabil să privești 

cu atenție la sfaturile care ne rămân, cu nădejde evanghe-

lică și în așteptarea vindecării și a recuperării. 

Iar cel de-al treilea sfat pe care îl ofer este următo-

rul: Amintește-ți de necesitatea neschimbată de a trata 

aceste probleme prin pocăință evanghelică profundă și com-

pletă față de păcatul care conduce și însoțește decăderea, 

epuizarea spirituală și pierderea credibilității tale. 
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În ceea ce privește această preocupare, probabil că 

nu există în tot Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj mai rele-

vant decât Proverbe 28:13, care spune: „Cine își ascunde 

fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se 

lasă de ele, capătă îndurare”. Dacă vrei să ai parte din nou 

de prosperitate spirituală, atunci trebuie să existe un exer-

cițiu al onestității și transparenței, asemenea zilei judecă-

ții, în care să tratezi păcatele care au condus la decăderea 

și epuizarea ta spirituală, sau la pierderea credibilității, in-

clusiv în ceea ce privește păcatele care au fost roadele aces-

tor stări. Dacă încerci să ascunzi aceste păcate, Dumnezeu 

însuși te va închide într-o închisoare unde îți va lipsi pos-

teritatea spirituală. Nu vei înainta. 

Exemple ale acestei pocăințe profunde și complete 

se găsesc în pasaje precum Psalmul 51, în dorința și lim-

bajul fiului rătăcitor care se întoarce acasă din Luca 15 și 

în 2 Corinteni 7:10-11, una dintre cele mai complete des-

crieri ale acestui fel de pocăință. Natura păcatelor de care 

ne pocăim și care sunt aduse la „izvorul pentru păcat și 

necurăție” (Zaharia 13:1), poate implica mărturisirea și 

căutarea iertării și la nivel orizontal. Probabil că există 

mai mulți oameni împotriva cărora ai păcătuit în starea 

ta de decădere, epuizare sau pierdere a credibilității. Cel 

mai probabil, printre aceștia vor fi soția ta, copiii tăi și 
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turma lui Dumnezeu în care El te-a pus prezbiter. Trebuie 

să fii dornic să îți asumi păcatele și să cauți iertarea din 

partea acelora care au fost afectați de ele. Nu mă refer aici 

la un model insipid de scuze, care este popular în zilele 

noastre. Vorbesc despre pocăința adevărată. Acest lucru 

implică identificarea și recunoașterea specifică a păcate-

lor așa cum sunt ele, și căutarea cu smerenie a iertării din 

partea celor care au fost afectați.1 

Am face bine să ne amintim că Biblia indică foarte 

clar că există circumstanțe în care suntem chemați să ne 

„mărturisim unii altora păcatele” (Iacov 5:16). Mai mult, 

întrucât Scriptura ne poruncește: „Dimpotrivă, fiți buni 

unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a ier-

tat și Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni 4:32), nu este 

clar că acest text pleacă de la prezumția că vom căuta re-

ciproc iertarea ca parte a experienței creștine normale? 

Din nou, amintește-ți că Domnul Isus spune: „Luați 

seama la voi înșivă! Dacă fratele tău păcătuiește împo-

triva ta, mustră-l! Și dacă-i pare rău, iartă-l! Și chiar dacă 

păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori 

pe zi se întoarce la tine și zice: ,Îmi pare rău!’, să-l ierți” 

 
1 Capitolul 4 oferă un exemplu despre mărturisirea unei minciuni spusă în 

timpul predicii. 
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(Luca 17:3-4). Iată că trebuie să ne confruntăm cu pre-

zumția că păcatele noastre, la nivel orizontal, vor nece-

sita pocăința și mărturisirea inclusiv la acel nivel. 

Anumiți cititori pot să considere că această modali-

tate de a trata în mod cuprinzător păcatele legate de decă-

derea, epuizarea spirituală și pierderea credibilității, ca fi-

ind prea solicitantă. Cu toate acestea, fără o astfel de tratare 

a păcatelor noastre, judecata dată prin profetul Ieremia ni 

se va aplica într-un fel zdrobitor în lumea contemporană. 

Ieremia 6:14 îi condamnă pe prorocii mincinoși în felul ur-

mător: „Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zi-

când: ,Pace! Pace!’ Și totuși nu este pace!” 

Iacov scria: „Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va 

apropia de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor; curățiți-

vă inima, oameni cu inima împărțită! Simțiți-vă ticăloșia; 

tânguiți-vă și plângeți! Râsul vostru să se prefacă în tân-

guire, și bucuria voastră în întristare: smeriți-vă înaintea 

Domnului, și El vă va înălța” (Iacov 4:8-10). Dacă aceste 

cuvinte trebuie puse vreodată la inimă și dacă trebuie 

creionate răspunsurile noastre spirituale față de ele, 

atunci acestea au o aplicabilitate specială în cazul desco-

peririi unei situații serioase de decădere spirituală în lu-

crare sau de pierdere a credibilității. 
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Totuși, această pocăință trebuie să fie pocăința 

evanghelică. O astfel de pocăință are un ochi ațintit la ti-

căloșia păcatului nostru, și celălalt ochi fixat clar și cu 

credință la singurul remediu pentru păcate, anume Mân-

tuitorul nostru crucificat și acum înălțat. Trebuie să ne 

întoarcem în mod repetat la 1 Ioan 1:9-2:1, singurul nos-

tru refugiu. 

În acest proces de recuperare din decăderea și epu-

izarea spirituală în lucrare, ca și din pierderea credibilită-

ții, trebuie, în al patrulea rând, să ne amintim de oferta 

plină de har a lui Dumnezeu, care ne-a echipat cu puterea 

de a schimba obiceiurile și practicile care au condus la de-

căderea și epuizarea spirituală și la pierderea credibilită-

ții noastre. Dumnezeu nu este asemenea stăpânilor exa-

gerați ai Egiptului, care cereau cărămizi fără a furniza 

paie. Nu, ci Dumnezeu „ne-a dăruit tot ce privește viața și 

evlavia” (2 Petru 1:3). Trebuie să știm și să ne însușim cu 

credință semnificația următoarelor daruri pline de har 

ale lui Dumnezeu, care ne sunt oferite pentru a ne face 

capabili să producem schimbări reale în viețile noastre: 

1. Realitățile și implicațiile unirii noastre cu Hristos 

(Romani 6:1-14; Ioan 15:1-8; Coloseni 2:6-7; Gala-

teni 2:20; Coloseni 3:1-3). 
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2. Realitățile și implicațiile locuirii personale de că-

tre Duhul Sfânt (Romani 8:7-9, 13; Galateni 5:22-

23; Filipeni 2:12-13; Luca 11:13; 2 Corinteni 3:18). 

3. Promisiunile extraordinare și prețioase ale Cu-

vântului lui Dumnezeu (2 Petru 1:2-4; Ioan 15:7). 

4. Privilegiul accesului liber la tronul de har și la tot 

ceea ce ne-a oferit Tatăl nostru ceresc în dragostea 

Lui (Evrei 4:16; Matei 7:7-11). 

5. Părtășia, viața și diferitele lucrări ale bisericii lui 

Hristos (Evrei 4:1-16; Faptele Apostolilor 2:42; 

Evrei 10:24-25). 

Aceste cinci lucruri nu constituie o listă exhaustivă 

a ceea ce ne-a oferit Dumnezeu în har, prin care suntem 

împuterniciți să facem schimbări reale în viețile noastre. 

Totuși, ele constituie lucrurile esențiale pe care El ni le dă 

așa încât să putem trece de la o stare de decădere la una 

de sănătate spirituală, de la epuizare la o stare viguroasă 

și energică, și de la o credibilitate pierdută la recâștigarea 

ei înaintea credincioșilor noștri. 

Ultimul meu sfat este acesta: Amintește-ți că eforturile 

imediate, sârguincioase și dependente de Hristos de a imple-

menta schimbările necesare pentru a te recupera din decădere, 

epuizare și pierderea credibilității în lucrare constituie singura 

dovadă că ai avut și continui să ai parte de o experimentare au-

tentică a tratării acestor probleme cu ajutorul lui Dumnezeu. 



CAPITOLUL 11  235 

Noi toți suntem maeștri în amăgirea de sine. Iacov 

înțelesese bine acest lucru când a scris: „Fiți împlinitori 

ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă sin-

guri” (Iacov 1:22). Amăgirea la care se referă Iacov are loc 

atunci când credem că suntem oameni mai buni doar 

pentru că am auzit și primit Cuvântul, poate chiar cu o 

măsură de încântare și răspuns emoțional, asemenea ce-

lor ilustrați de terenul stâncos din Pilda Semănătorului, 

care au primit Cuvântul cu bucurie (Matei 13:20). Totuși, 

dacă ceea ce am auzit nu dirijează comportamentul nos-

tru, auzirea Evangheliei de către noi cu bucurie și apro-

bare nu face altceva decât să ne lase cu amăgirea că sun-

tem oameni mai buni doar pentru că am auzit-o. 

Fratele meu predicator, dacă vrei să profiți de sfatu-

rile oferite în această carte, atunci trebuie să fii capabil să 

spui alături de psalmist: „Mă gândesc la căile mele, și îmi 

îndrept picioarele spre învățăturile Tale. Mă grăbesc, și 

nu preget să păzesc poruncile Tale” (Psalmii 119:59-60). 

Voi încheia această carte cu acea rugăciune și bene-

dicție minunată care ne este oferită de Duhul Sfânt: 

„Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui 

veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele 

Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca 
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să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ce-i este plăcut, prin 

Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin” 

(Evrei 13:20-21).  

  



 

 

          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 lucruri,             

după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte! „Fără plată ați primit, fără plată                    

să dați”.  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 

află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 

peste 200 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, www.magnagratia.org/dona-

tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. 

Mulțumim! 


