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1 
IMPORTANȚA TRUDEI                        

PASTORALE 
 

Pe tema artei predicării au fost scrise foarte multe cărți. 
Prelegerile pe tema omileticii s-au înmulțit atât de mult, încât 
ar putea alcătui o bibliotecă respectabilă. Dar o mare parte a 
trudei oricărui slujitor serios ține de slujirea lui dincolo de 
amvon. Slujba lui cuprinde întreaga sferă a interacțiunii per-
sonale cu turma lui: grija sa față de cei bolnavi și față de cei ce 
trec prin suferințe, relațiile sale cu cei proaspăt convertiți, cu 
acei credincioși care trec prin îndoieli și cu sufletele tulburate, 
organizarea lucrării creștine a bisericii, stimularea dezvoltării 
vieții spirituale a bisericii și supervizarea directă a multora 
dintre activitățile ei diverse. Iar în literatura din vremurile 
noastre nu se găsește mai nimic legat de această parte vital de 
importantă a slujirii păstorilor. 

Cartea lui Richard Baxter pe tema păstoririi (eng. The 
Reformed Pastor) este o lucrare clasică de o valoare indubita-
bilă, numai că ea este rareori studiată în zilele noastre, așa cum 
era cândva, iar circumstanțele în care se află slujitorii din zilele 
noastre sunt destul de diferite de cele din vremea „păstorului” 
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nemuritor din Kidderminster. În urmă cu aproape patruzeci 
de ani (în 1850), Dr. Ichabod Smith Spencer din Brooklyn a 
publicat o lucrare remarcabilă intitulată „A Pastor’s Sket-
ches”,1 care a atras atenția și admirația multora. Ea prezintă 
într-un stil narativ situații și circumstanțe specifice ale unor 
discuții ale autorului cu oameni în căutarea mântuirii, iar fe-
lul în care autorul a discutat cu ei demonstrează o pricepere 
surprinzătoare. Au fost publicate și alte cărți, mai mult sau 
mai puțin asemănătoare cărții strălucite a Dr. Spencer. Cu 
toate acestea, se pare că este loc pentru încă una, în care îmi 
propun să discutăm despre îndatoririle de zi cu zi ale păstoru-
lui creștin, și voi face acest lucru într-o manieră cât de poate 
de familiară, simplă și practică. La solicitarea mai multor frați 
de lucrare, am ajuns la convingerea că trebuie să fac această 
discuție, iar dacă rezultatele celor 44 de ani de experiență și 
observații pastorale se vor dovedi de valoare pentru alții – în 
special pentru frații mei mai tineri – vor fi mulțumit. 

Cu greu cred că poate fi exagerată importanța acelei 
părți a lucrării unui păstor de dincolo de amvonul lui. Care 
este țelul principal al slujirii creștine? Este evident că țelul este 
să câștigăm suflete pentru Isus Hristos. Un element deosebit, 
dătător de putere în cazul fiecărui ambasador credincios al lui 
Hristos, ar trebui să fie puterea inimii. Majoritatea congrega-
țiilor, bogate sau sărace, mici sau mari, sunt influențate și 

 
1 Lucrarea lui Ichabod Spencer este disponibilă în limba română la Editura 
MAGNA GRATIA sub titlul Silește-i să intre. Arta discuțiilor evanghelistice. 
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atinse nu atât de mult prin intelect, pe cât prin dragoste. 
Acesta este un fapt încurajator, căci deși un om din zece poate 
avea talentul de a deveni un predicator deosebit, ceilalți nouă 
pot ajunge păstori deosebiți, dacă Îl iubesc pe Hristos și iu-
besc sufletele semenilor lor. Nimic nu îi dă unui slujitor al lui 
Hristos o astfel de putere a inimii cum îi dă apropierea perso-
nală și atenția acordată celor pe care vrea să îi influențeze prin 
Evanghelie, căci oricărui om îi place să fie luat în seamă. Acest 
lucru este valabil în special când vine vorba de simpatia per-
sonală manifestată față de cei ce trec prin perioade de încer-
care, momente când ei primesc compasiunea păstorilor lor cu 
bucurie. Când păstorul se simte ca acasă în casele celorlalți; 
când el vine și vizitează des camerele celor bolnavi, când înge-
nunchează lângă leagănele goale ale membrilor bisericii și 
când se apropie de cei cu inimile frânte, rugându-se alături de 
ei; când discută cu cei implicați în afaceri din congregația lui, 
care au suferit pierderi, și le dă un cuvânt care să îi îmbărbă-
teze; când este gata să îi vadă și să aibă grijă de cei săraci și de 
copii – el va țese o funie în jurul inimilor membrilor lui, funie 
care va rezista unei presiuni uriașe. Predicile lui inferioare 
(căci orice predicator se face vinovat ocazional de asta) vor fi 
lăudate cu blândețe, iar el poate transmite cele mai străpun-
gătoare adevăruri către cei ce îl ascultă, fără ca aceștia să se 
simtă ofensați. El le-a câștigat deja inimile, iar acest lucru este 
un uriaș pas înainte către a-i atrage la casa lui Dumnezeu și 
către a le câștiga sufletele pentru Mântuitorul. „Un slujitor 
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care merge în casele oamenilor”, spunea Chalmers, „se va bu-
cura de oameni care vor merge în casa lui Dumnezeu”. 

Acest țel final al trudei păstorului nu trebuie pierdut 
niciodată din vedere. El este chemat să îi trezească pe cei ne-
păsători, să îi avertizeze pe cei în pericol, să îi mângâie pe cei 
întristați, să îi ajute pe cei slabi și să îi zidească pe credincioși; 
pe scurt, el trebuie să îi facă pe oamenii răi să fie buni, iar pe 
cei buni să fie și mai buni. Predicarea unor mesaje puternice, 
pline de Evanghelie, este unul dintre cele mai eficace mijloace 
în atingerea acestui țel, dar nu este singurul. Dincolo de am-
von, fiecare mesager al lui Hristos se poate apropia de orice 
suflet și îi poate predica ochi către ochi. Nimeni nu poate ig-
nora o astfel de predicare sau să adoarmă în timpul ei. Dacă 
păstorul poate să salveze oile doar ducându-se după oi, atunci 
este vai de el dacă își ignoră datoria! La fel de multe suflete 
sunt câștigate pentru Isus Hristos dincolo de amvon pe cât 
sunt câștigate de la amvon. Eu sunt ferm convins că, dacă mai 
mulți predicatori și-ar folosi o parte din timpul cheltuit pe 
lustruirea cuvântărilor lor sau pe diverse studii, și l-ar dedica 
vizitelor pastorale, ar avea congregații mai mare și un număr 
mult mai mare de convertiri la Hristos. Ar fi un bărbat mai 
sănătos ca urmare a exercițiului fizic de a merge din casă în 
casă, ar fi un vorbitor mai fluent ca urmare a practicii pe care 
o capătă în discuții personale, și ar ajunge un ambasador al 
Domnului lui mai blând, mai convingător și mai în stare să 
miște inimile oamenilor. 



CAPITOLUL 1  13 

Există un argument puternic în favoarea dialogului 
pastoral apropiat cu membrii congregației lui, argument pe 
care mulți predicatori sunt în pericol de a-l ignora sau subes-
tima. Fiecare amvon este împrospătat mai mult prin contac-
tul apropiat al păstorului cu oameni vii decât prin cel cu căr-
țile care nu au viață; și cele mai bune predici practice sunt cele 
pe care predicatorul le-a pregătit cu ajutorul congregației lui. 
Cărțile lui îl învață multe adevăruri din tărâmul abstract, dar 
membrii congregației lui îl învață acele adevăruri, și multe al-
tele, în tărâmul concretului. Prin interacțiunea constantă și 
plină de dragoste cu membrii turmei sale, el ajunge să cu-
noască îndeaproape care sunt lucrurile care o caracterizează 
în mod specific, lărgindu-i astfel cunoașterea naturii umane, 
cunoaștere care merită depășită doar de cea a Cuvântului lui 
Dumnezeu. El descoperă astfel și care sunt lipsurile lor spiri-
tuale, ajungând apoi convins să le dea cea mai clară, mai pu-
ternică și mai practică învățătură necesară pentru îndatoririle, 
încercările și ispitele lor de zi cu zi. Ei nu vor să știe doar cum 
să aibă sufletele mântuite pe vecie, ci și cum să își trăiască vie-
țile în această lume. Ei au nevoie de adevăruri „la purtător”, 
pe care să le ducă în casele lor, pe patul bolii, la locurile lor de 
muncă și în magazinele lor, ca și în orice aspect și colț al vieții 
zilnice. Dacă păstorul este un om înțelept (și nici Dumnezeu, 
nici oamenii, nu vor să se folosească de nesăbuiți), el se va în-
țelepți cu atât mai mult prin miile de sugestii pe care le poate 
căpăta din partea ființelor nemuritoare cărora le predică. 



14 CUM SĂ FII PĂSTOR DINCOLO DE AMVON  |  CUYLER 

Natura umană se manifestă la fel de mult de la amvon 
ca în strană. Noi toți iubim încurajările și laudele oneste. Ni-
mic nu îl înveselește și nu îl ajută pe păstor mai mult decât ca 
membrii congregației lui să îi spună în timpul săptămânii: „Îți 
mulțumesc pentru predica de duminica trecută; mi-a făcut 
mult bine; mi-a alungat unele dintre îndoieli, mi-a ridicat 
parte din povară, m-a mângâiat în suferințele mele și m-a adus 
mai aproape de Hristos”. Astfel de încurajări ne descoperă nu 
doar care sunt nevoile membrilor congregațiilor noastre, ci 
ele sunt și de o sută de ori mai valoroase ca răsplată decât sala-
riul pastoral. Un predicator deosebit mi-a spus cândva cu tris-
tețe: „Eu nu primesc astfel de încurajări nici măcar odată la 
șase luni”. Probabil că motivul real este că petrece prea mult 
timp în biroul lui, pregătindu-și predicile superbe, nefiind 
cunoscut printre membrii turmei sale și nedându-le șansa să 
îi transmită astfel de cuvinte de încurajare și astfel de lucruri 
utile. Ei îl ascultă, îl iubesc și sunt mândri de el, dar nu sunt 
suficient de apropiați de el. Și când i-am citit discursurile ma-
gistrale, m-am gândit deseori că tot ceea ce le lipsește membri-
lor turmei lui sunt acele adevăruri blânde, apropiate și mân-
gâietoare pe care interacțiunea apropiată și personală de ei i 
le-ar sugera. El este un predicator excelent, dar probabil că ar 
fi mai bun dacă ar fi un păstor-predicator. 

Am discutat cândva în Dundee cu un membru încă-
runțit din Biserica Prezbiteriană Sf. Petru, unul care, în tine-
rețea lui, l-a ascultat predicând pe Robert Murray M’Cheyne. 
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El vorbea despre marele predicator cu cea mai profundă reve-
rență și dragoste. Dar principalul lucru pe care și-l amintea – 
după 46 de ani – era că M’Cheyne l-a întâlnit pe stradă cu 
doar câteva zile înaintea de moarte și, punându-i mâna pe 
umăr, i-a spus cu blândețe: „Jimmy, sper că ești bine spiritual. 
Cum se mai simte sora ta bolnavă? O să trec să o vizitez în 
curând”. Acele câteva cuvinte au rămas în memoria bătrânu-
lui creștin vreme de mai bine de 40 de ani. Ele erau ceea ce l-
au alipit de păstorul lui. Iar această scurtă relatare mi-a oferit 
un crâmpei proaspăt din secretul puterii extraordinare a lui 
M’Cheyne. El era un om de o rară spiritualitate și de o cu-
noaștere excepțională a Cuvântului lui Dumnezeu; era un 
slujitor blând și puternic al lui Isus Hristos, prin care Dom-
nul a trezit multe suflete; lucrarea lui s-a bucurat din plin de 
succes, și asta în mare măsură pentru că a păstrat o legătură 
apropiată cu membrii congregației lui, fiind deopotrivă un 
păstor și un predicator plin de putere. 

Ar trebui ca fiecare predicator să se străduiască să fie 
popular? Da, dacă acest cuvânt este folosit într-un sens legi-
tim. Desigur că simpla sete după aplauzele oamenilor, izvo-
râtă din motivații egoiste, constituie o degradare totală a unei 
chemări atât de înalte și sfinte. O astfel de ambiție nesfântă 
este un cancer care mistuie viața oricărui bărbat care îi cade 
pradă. Dar există o dorință sănătoasă după popularitate. 
Orice vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să se 
străduiască să se „facă vrednic să fie primit de orice cuget 
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omenesc, înaintea lui Dumnezeu” (cf. 2 Cor. 4:2), astfel că 
„nimeni să nu-l disprețuiască” (cf. 1 Tim. 4:12). Și suntem 
învățați în Cuvânt că oamenii obișnuiți – adică masele de oa-
meni de orice rang social – Îl ascultau pe Isus Hristos cu bu-
curie. 

Atragerea urechilor și câștigarea afecțiunii semenilor 
noștri este parte la fel de mult din datoria noastră pe cât este 
să ne studiem Bibliile. La ce ne-ar fi de folos să studiem Biblia 
dacă nu putem să îi atragem pe oameni să ne audă cum le-o 
propovăduim? Secretul unei popularități legitime și perma-
nente stă în acestea: în primul rând, păzește-ți și păstrează-ți 
inima puternică, suavă, iubitoare și curajoasă printr-o trăire 
constantă în Isus Hristos; și, în al doilea rând, apropie-te per-
sonal și intențional de orice om. Nimeni nu este mai impor-
tant pentru orice ființă omenească de pe planetă decât pro-
pria persoană, iar acest lucru nu este egoism sau îngâmfare de 
sine, ci pur instinct. Săracul care îmi lustruiește ghetele ori 
care îmi taie lemnele este o persoană mai importantă pentru 
sine decât sunt Bismarck sau Gladstone. Ce se va întâmpla cu 
Germania sau cu Marea Britanie este de mai puțină impor-
tanță pentru acel tânăr ce trudește ca să își câștige pâinea zil-
nică. Acest instinct este universal. Fiecare ambasador al lui 
Hristos ar trebui să fie conștient de el și să îl folosească. El ar 
trebui să se străduiască să descopere caracterul, starea și nevo-
ile fiecărei persoane din aria lui de slujire. El ar trebui să ma-
nifeste interes personal și simpatie față de toți semenii lui. Cel 
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care este chemat să propovăduiască Evanghelia glorioasă este 
obligat să o predice într-un fel curajos, astfel încât să îi câștige 
pe oameni – indiferent dacă aria lui de lucrare se află într-o 
regiune rustică de la țară sau în zumzetul și aglomerația unui 
oraș. Popularitatea înseamnă putere. Folosește-o pentru glo-
ria lui Dumnezeu! 

Un predicator din partea de vest a țării mi-a adresat 
cândva următoarea întrebare: „Predicatorii din est privesc 
truda pastorală ca una potrivită pentru lucrarea lor intelectu-
ală, una potrivită pentru ei ca bărbați?” Nu aș putea spune la 
ce se referea prin expresia „predicatorii din est”, dar sunt 
foarte convins că lucrarea lui Pavel și cea a Domnului lui erau 
deopotrivă intelectuale și potrivite pentru ei ca bărbați. Am-
bii și-au dedicat mult timp și efort discuțiilor la nivel personal 
– adesea cu persoane de pe treapta cea mai de jos a societății. 
Trei dintre cele mai memorabile și mai prețioase cuvântări ale 
lui Hristos au fost rostite față de câte o singură persoană – 
față de Nicodim, față de femeia din Samaria și față de tânărul 
bogat. Isus Hristos a făcut multe vizite pastorale. Dacă, prin 
expresia „potrivită pentru ei ca bărbați”, fratele meu din vestul 
țării vrea să descrie fidelitatea fără compromis față de conști-
ință, în fața batjocurilor și a sfidărilor, atunci ea este un lucru 
esențial și de primă importanță pentru orice predicator; dar 
este la fel de esențial ca el să fie asemenea unei femei în atenție 
și compasiune, și ca un copil în simplitate și blândețe. Bărbăția 
este un lucru bun, evlavia este mai bună, dar imitarea lui Isus 
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Hristos este cea mai bună. 

Probabil că prietenul nostru își formase ideea despre 
lucrarea pastorală plecând de la remarca unui predicator fai-
mos care spusese că el „n-a avut timp de bârfă la o ceașcă de 
ceai cu femeile în vârstă”. Aceea era scuza lui pentru că neglija 
vizitarea celor din parohia lui, numai că a plătit pedeapsa pen-
tru asta, prin faptul că, deși a atras mulțimi de oameni în jurul 
amvonului lui strălucitor și biblic, el n-a reușit niciodată să 
zidească o biserică bine organizată, compactă și darnică. Eu 
susțin cu tărie că zidirea și perpetuarea unei biserici puternice 
și lucrătoare depinde la fel de mult de grija personală față de 
membri pe cât depinde de predicare, oricât de populară ar fi 
ea. Dacă vrei să construiești un zid solid, fiecare piatră trebuie 
așezată cu mâna, fiecare își are locul potrivit, iar pietrele ușor 
de sfărâmat trebuie ferite de locurile unde furtunile puternice 
bat mai tare. Truda pastorală credincioasă este un lucru des-
tul de diferit de „bârfa din casă în casă”. Ea necesită minte, 
răbdare și dedicare în scopul sfânt al mântuirii sufletelor. Ea 
consumă timp, dar în ce altceva putem să ne investim timpul 
mai bine? Dacă vreun predicator al Evangheliei își închipuie 
că este prea intelectual sau prea masculin ca să își asume o as-
tfel de trudă răbdătoare pentru Domnul lui, el și-a ratat che-
marea. Ar face mai bine să se ocupe de literatură, să își des-
chidă o platformă de cuvântări sau să își ia o catedră de filo-
zofie. 

Este un gând încurajator că cel mai smerit slujitor poate 
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deveni un păstor credincios și de succes. Dumnezeu nu a in-
tenționat niciodată ca această lume să fie mântuită prin pre-
dicatori de geniu, căci ar fi creat mai mulți astfel de oameni. 
Creștinul obișnuit trebuie să îi slujească acestei lumi, dacă 
este ca ea să fie mântuită. Fiecare vestitor al Evangheliei care 
își iubește Domnul, își iubește Biblia și îi iubește pe semenii 
lui, și care este însetat să câștige suflete pentru Mântuitorul, 
poate fi un bun păstor, dacă dorește cu onestitate să ajungă 
așa. În această privință și în oricare alta, Domnul Isus Hristos 
este modelul nostru. „Eu sunt Păstorul cel bun... Eu îmi cu-
nosc oile Mele... El își cheamă oile pe nume” (Ioan 10:14-15, 
4). 
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2 
VIZITELE PASTORALE 

 

Am subliniat deja importanța vitală de a stabili relații 
personale apropiate cu toți cei din aria ta de slujire. Le poți 
face foarte puțin bine prin predicile tale celor care nu te plac 
și niciun bine tuturor celor care refuză să te audă predicând. 
Lucrarea slujitorului lui Hristos nu este doar să predice Cu-
vântul, ci și să câștige ascultători ai Cuvântului; ba mai mult, 
să îi câștige ca să devină împlinitori ai Cuvântului. Congrega-
țiile se zidesc de la exterior prin lucrarea pastorală profundă, 
apoi ele se zidesc din interior, prin propovăduirea profundă a 
adevărului biblic. Una este să atragi o gloată de oameni care 
să stea cu gura căscată la spectacolul pirotehnic de la amvon, 
și cu totul altceva să atragi și să păstrezi ascultători atenți care 
să ia aminte la Evanghelia vieții. Pe când eram flăcău și mer-
geam la ferma de oi, trebuia să strâng turma la jgheaburi îna-
inte ca oile să poată fi hrănite, și mi s-a părut mereu un lucru 
bun să merg înaintea lor cu un coș de ovăz în mână. 

Stabilește-ți ca primă regulă să îți petreci o parte din fi-
ecare zi printre oamenii din parohia ta. Nu îi permite biblio-
tecii tale, nici chiar studiilor tale biblice sau pregătirii predicii, 
să te distragă de la îndatoririle tale pastorale. Dacă îți petreci 
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diminețile în studiul Scripturii, dedică-ți după-amiezile sluji-
rii itinerante [în parohia ta]. Dacă te vei duce așa cum se cu-
vine în vizită în casa cuiva, foarte probabil că îl vei câștiga pe 
acel om și îl vei păstra în casa lui Dumnezeu. „Predica îmi 
sună întotdeauna mai bine în acele duminici în care îmi aduc 
aminte că, în timpul săptămânii încheiate, am avut parte o 
strângere caldă de mână din partea predicatorului meu”. 
Aceasta a fost remarca foarte naturală a unui enoriaș de bun 
simț. Invitațiile și învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu 
vin cu o putere de zece ori mai mare de la acela pe care îl iubim 
decât de la cel care ne tratează cu indiferență și neglijență. 

La urma urmei, principala putere a unui păstor creștin 
este puterea inimii. Aceasta este puterea reală a lui Hristos 
peste tine și peste mine. Mândria unei congregații poate fi 
stârnită prin predici strălucite, dar atenția personală și simpa-
tia plină de afecțiune față de fiecare persoană sunt ceea ce 
leagă congregațiile de noi cu ancore de oțel. Și când le-am 
strâns simțămintele membrilor noștri de noi, vor fi în stare să 
suporte oricât de mult adevăr străpungător și cele mai pătrun-
zătoare mustrări ale păcatelor personale, fără a replica. Am 
predicat cândva deschis împotriva unui anumit păcat, lucru 
care ar fi făcut inevitabil ca un anume membru să plece din con-
gregație, dacă nu m-aș fi apropiat anterior de el prin atenție pas-
torală, într-o perioadă când a trecut prin necazuri. Conștiința îi 
cere deseori unui slujitor al lui Dumnezeu să pună o presiune 
serioasă pe lucrurile care îl țin legat de lucrarea sa pastorală. 
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În astfel de circumstanțe, este un lucru bun ca acea legătură să 
fie bine ancorată de o sută de familii. Unii frați fac o tristă gre-
șeală când își imaginează că și-au pierdut poziția pentru că au 
predicat adevărul prea fidel, sau pentru că membrii lor n-ar su-
porta învățătura sănătoasă. Cauza reală se prea poate să fie că ei 
au fost păstori mediocri și nu au câștigat niciodată dragostea 
personală și autentică a turmelor lor. Nici măcar un singur pre-
dicator din zece nu este concediat din cauza fidelității lui față 
de îndatoririle pastorale. 

Desigur, dacă ești un păstor credincios, te vei asigura că 
vei vizita cu regularitate fiecare familie din turma ta cel puțin 
odată pe an. Dar urgențele necesită răspunsul tău prompt. 
Bolile care izbucnesc pe neașteptate au nevoie de o vizită ime-
diată. Dacă ești un „străjer” atent, îi vei acorda atenția foarte 
promptă oricărui caz dificil. De exemplu, dl. A. s-a umplut 
de amărăciune din cauza unor vorbe care s-au răspândit des-
pre el sau a dărniciei lui, sau din cauza unor răutăți pe care și 
le-a imaginat despre tine. Natura umană este rănită repede în 
orice loc mai sensibil. Ori de câte ori afli de astfel de cazuri, 
pune-ți pălăria cât de devreme poți, du-te direct la acel om și 
poartă o discuție deschisă și onestă cu el. În doar câteva mi-
nute poți preveni agravarea acelei răni, sau poți chiar să o 
vindeci pe loc. Poate că acel om a fost rănit, iar tu poți să vin-
deci rana, astfel că, după aceea, el te va iubi mai mult. Poate 
că el a fost cel care a greșit, și astfel ai oportunitatea de a-i arăta 
acest lucru și să îi faci un bine. Nu te teme să i te adresezi cu 
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onestitate. Sonda sau bisturiul atent folosite pot să îl ferească 
de lucruri mai rele. Natan și-a îndeplinit cel mai bine rolul 
când i s-a adresat cu toată credincioșia acelui păcătos atât de 
mare. 

Această slujire promptă a oamenilor răniți, a celor „câr-
titori” sau a rătăcitorilor și a celor care au greșit cu ceva, nu 
constituie cea mai plăcută parte a lucrării unui păstor, căci ele 
nu sunt nici pe jumătate atât de plăcute pe cât sunt nunțile 
sau vizitarea ucenicilor lui Hristos care au inimile fierbinți și 
îl pot încuraja. Dar nu ești potrivit pentru rolul tău sacru dacă 
te ferești de vreo îndatorire doar pentru că nu ți se pare plă-
cută. Nu este ceva comod să abordezi anumite persoane, în 
special să le vorbești răspicat despre păcatele lor sau despre 
mântuirea sufletelor lor. O, cât de des ne simțim rușinați de 
noi înșine, noi, predicatorii, când descoperim că tocmai astfel 
de persoane se întrebau de ce nu i-am abordat mai demult și 
să ne interesăm de binele lor! 

Stabilește-ți ca principiu cardinal, tânărul meu frate, ca, 
dacă vrei ca oamenii să fie interesați de Evanghelie și de mântu-
irea lor, trebuie să te interesezi tu însuți de ei. Trebuie să îi câș-
tigi în relația cu tine și în relația cu biserica, dacă vrei să îi câștigi 
pentru Hristos. De aceea, informează-te unde locuiesc mem-
brii bisericii tale și păstrează cu atenție o listă a adreselor lor. 
Asigură-te că știi unde locuiesc bietul bătrân A. sau mama B., 
care este oarbă, sau dna C. care este văduvă, și nu îi lăsa nicio-
dată să se simtă ca și cum sunt neglijați și abandonați. Dacă 
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vreun frate comerciant din parohia ta se confruntă cu pro-
bleme, du-te imediat la el și dă-i o încurajare caldă și o strân-
gere de mână prietenoasă. Când îi strângi mâna, el îți va pune 
în mâini cheia inimii sale. Dacă afli că fiul sau fiica dintr-o 
familie a căzut în vreun viciu public, este momentul să le faci 
o vizită blândă, să le dai sfaturi confidențiale și să le arăți com-
pasiune. Dacă veștile vreunei boli grave ajung la tine de la 
orice familie, nu pierde nicio clipă. Un suflet poate să se afle 
foarte aproape de veșnicie, și poate avea nevoie de prezența ta 
foarte urgent și imperativ. Persoana care are nevoie de tine 
este persoana de care tu ai nevoie. Iar dacă ești totdeauna 
atent și veghetor, mereu la post acolo unde slujirea Domnului 
tău poate fi făcută, nu te vei plânge niciodată că timpul apasă 
greu asupra mâinilor tale sau că „ogorul tău nu este suficient 
de mare” pentru tine. 

Scuza adusă uneori de unii, cum că o anume congrega-
ție ar fi prea mare pentru slujirea oricărui om, este absurdă. 
Toate lucrurile îi sunt posibile celui credincios care înțelege 
valoarea timpului și care valorifică bine fiecare clipă. Dr. S. 
H. Tyng Sr. a fost vreme de mulți ani păstorul celei mai mari 
biserici episcopaliene din New York, și totuși el obișnuia să 
viziteze fiecare familie din turma sa. Dr. John Hall, care slujea 
în acea vreme în cea mai mare parohie prezbiteriană, și Dr. 
William M. Taylor, care slujește în cea mai mare parohie con-
gregaționalistă, sunt amândoi păstori care își fac lucrarea într-
un fel sistematic. Ei cunosc geografia fiecărei familii care le 
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este pusă în grijă. Cu toate acestea, acești trei bărbați n-au sa-
crificat nimic în pregătirea predicilor lor. 

Am avut cândva ocazia să spun că există probabil unul 
sau maxim doi slujitori în fiecare generație care să se afle într-
o astfel de circumstanță de lucrare care să nu-i permită să își 
viziteze turma lui vastă. Charles H. Spurgeon este acel om în 
generația noastră. Cu aproape 4000 de membri, cu sarcina 
coordonării unei școli teologice, a unei reviste religioase și a 
unei mulțimi întregi de lucrări de binefacere (și cu suferința 
chinuitoare a gutei), nu se poate aștepta nimeni ca el să poată 
vizita opt sau nouă sute de familii. El a delegat îndatoririle 
pastorale fratelui său și comitetului lui de prezbiteri. Și totuși, 
chiar și când dl. Spurgeon nu se întâlnește cu enoriașii lui, toți 
știu că este foarte abordabil și amabil. 

Slujirea pastorală este un lucru care se învață prin prac-
ticare, la fel cum este cazul croitoriei sau a meseriei de avocat. 
Cărțile nu te vor ajuta prea mult, dar o dragoste autentică, din 
inimă, pentru Hristos și o simpatie personală față de sufletele 
oamenilor te vor face un slujitor de succes. Dacă nu deții 
aceste două lucruri esențiale, ți-ai greșit chemarea și ai face 
mai bine să te lași de această lucrare. Imediat ce iei însărcina-
rea unei biserici a cărei chemare ai acceptat-o, începe-ți de în-
dată turul vizitelor pastorale. Nu omite nicio casă ocupată de 
cineva care fie participă cu regularitate la serviciile bisericii 
tale, fie doar ocazional. Ca să poți ști unde locuiesc membrii 
bisericii tale, fă un apel urgent de la amvon ca fiecare familie 
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(sau persoană singură) să îți ofere adresa. De asemenea, din 
când în când, cere-le tuturor celor ce s-au mutat să te infor-
meze prompt de mutarea lor. Eu îi îndemn deseori pe mem-
brii congregației mele să mă informeze de îndată de orice caz 
de boala gravă pe care îl cunosc. Neglijarea acestui aspect 
duce uneori la rele mai mari. Eu nu accept niciodată ca scuză 
pentru această neglijență remarca aceasta: „Trebuie să nu mă 
fi văzut pe la biserică, de ai venit să mă vizitezi”. Nu este 
treaba păstorului să facă recensământul congregației lui în fi-
ecare duminică, și anumite persoane pot absenta dintr-o mul-
țime de cauze. Păstorii nu sunt atoateștiutori, și trebuie să in-
sistăm înaintea membrilor noștri cu nevoia de a ne păstra in-
formați în legătură cu tot ce se petrece în familiile lor, lucruri 
de care trebuie să știm, fie că sunt cazuri de boală, de necazuri 
speciale sau de vreun suflet care este trezit și convins de păcat. 
Orice afectează inimile membrilor congregației tale ar trebui 
să afecteze și inima ta. Nu poți ține legătura dintre păstor și 
turmă prea apropiată sau prea strânsă. 

Eu am descoperit că rareori este un lucru înțelept să le 
trimit vorbă mai dinainte familiilor din parohia mea că ur-
mează să le vizitez într-o anumită zi sau la o anumită oră, pen-
tru că se poate să fiu împiedicat de vreo situație urgentă, și as-
tfel să îi dezamăgesc sau să se simtă deranjați. Dacă nu primești 
cererea să vizitezi o anumită familie cu un scop anume, cel mai 
bun plan este să îți faci un calendar zilnic de vizite care ți se po-
trivește cel mai bine. Dacă îi vizitezi pe membrii bisericii tale 
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pe nepregătite (după cum se va întâmpla în mod obișnuit), va 
depinde în mare măsură de tine dacă vei fi primit cu căldură 
sau nu. Dacă intri într-o casă cu un salut din inimă și cu un 
cuvânt blând – fără vreo rezervă sau atitudine rece – și dacă 
le ceri să îți permită să stai un pic printre ei așa cum sunt, fără 
ca ei să dea fuga să se „aranjeze” sau fără să te supui unor for-
malități reci, în curând te vei simți ca acasă printre ei. 

Odată ce intri într-o discuție deschisă și prietenoasă cu 
ei, dă-ți toate silințele să îi atragi. Încurajează-i să vorbească 
despre întâlnirile de duminica, despre adevărurile predicate, 
despre dificultățile cu care s-au confruntat sau pe care le-au 
depășit, despre lumina sau mângâierile pe care le-au primit. 
Încurajează-i să vorbească despre orice efecte speciale pe care 
Cuvântul le-a avut asupra lor. În felul acesta, vei descoperi 
dacă ceea ce predici chiar îi interesează pe cei ce te ascultă, 
dacă te faci înțeles și dacă mesajele tale cerești produc rezul-
tate spirituale. Pescuitul de complimente este prea dezgustă-
tor ca să primească până și o mustrare, dar inima unui predi-
cator se înveselește când i se spune: „Predica ta m-a ajutat 
toată această săptămână”, sau „mesajul tău mi-a clarificat un 
pasaj dificil”, ori „m-am hotărât duminica trecută să încerc să 
Îl slujesc astfel pe Dumnezeu”. Nimic nu mă bucură mai 
mult decât să am o discuție onestă cu copiii despre predicile 
mele, căci am încercat să îmi formez o regulă neschimbată – 
să nu predic niciodată un mesaj care să nu conțină în el cel 
puțin ceva care să atragă și să captiveze orice copil obișnuit 
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din familiile din biserică. De ce oare vedem că atât de mulți 
predicatori ai lui Hristos uită de exemplul Lui în a formula 
adevărul într-o manieră simplă, clară și inteligibilă pentru cei 
tineri și pentru cei fără educație? 

Când îi vizitezi pe enoriașii tăi, respinge orice încer-
cări de a bârfi și astupă-ți urechile față de orice vorbe răută-
cioase sau scandaloase. Dacă cineva are vreo critică de adus 
față de un alt membru al bisericii și îți dai seama că la mijloc 
poate să se nască o vrăjmășie între ei, poți să câștigi binecu-
vântările pronunțate asupra celui „împăciuitor” prin vorbi-
rea ta blândă, prevenind astfel o rană să ajungă să facă puroi. 
Momentul optim pentru a stinge o ceartă este când ea încă 
se află la primii pași. Desigur, dacă se deschide calea, te vei 
ruga împreună ca familiile pe care le vizitezi, dar trebuie să 
știi că, în mod obișnuit, ele se așteaptă ca tu să iei inițiativa 
în acest sens. 

Dacă vreun membru al familiei îți cere sau are nevoie 
de o discuție personală despre starea sufletului lui, strădu-
iește-te ca discuția să fie privată. Cei timizi nu își vor deschide 
niciodată inimile în prezența altora. Uneori pot apărea cazuri 
care să necesite mai multe vizite și mai multe runde de discu-
ții. Nu te văita că nu ai timp. Mântuirea unui singur suflet 
este un motiv suficient de bucurie pentru îngeri, și nu există 
nicio școală de teologie practică unde să înveți cum să vii ală-
turi de un suflet în luptele și ispitele lui. Sper că vei studia în 
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profunzime schițele pastorale fără egal ale Dr. Spencer.2 El a 
fost supranumit Bunyan de Brooklyn, iar secretul succesului 
lui a fost că el a dorit întotdeauna să lucreze la unison cu Du-
hul Sfânt. 

Când vei face vizite pastorale, vei avea uneori oportu-
nitatea să faci mai mult bine printr-o singură discuție decât 
printr-o sută de predici. Cândva m-am străduit în zadar o 
seară întreagă să îl fac pe un om să se decidă să Îl urmeze pe 
Hristos. Înainte de a pleca, el m-a dus la etaj, unde mi-a arătat 
frumoșii lui copilași cum erau în pătuțurile lor. I-am spus 
atunci cu blândețe: „Vrei să spui că acești copilași dulci nu 
vor avea parte niciodată de ajutor din partea tatălui lor ca să 
ajungă în Cer?” Tatăl a fost atunci profund mișcat și, în nici 
o lună de zile, a devenit un membru activ în biserica mea. 
Vreme de 25 de ani, acel bărbat a stat alipit de mine și, lucru 
infinit mai bun, a rămas alipit cu statornicie de Mântuitorul 
lui glorificat. 

Într-o seară rece de iarnă, am făcut prima mea vizită la 
un comerciant bogat din New York. Pe când am ieșit afară la 
plecare, fața mi-a fost zbicită de viforul pătrunzător și am zis: 
„Ce noapte groaznică pentru cei săraci!” Bărbatul acela s-a dus 
înapoi în casă și, aducându-mi un teanc de bancnote, mi-a 
spus: „Vă rog frumos, dați-le din partea mea acești bani celor 

 
2 Schițele la care autorul face referire fac parte din volumul „A Pastor’s Sketches”, 
publicat și în limba română la Editura MAGNA GRATIA sub titlul Silește-i să 
intre. Arta discuțiilor evanghelistice. 
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mai săraci oameni pe care îi știți”. După câteva zile i-am scris 
transmițându-i mulțumirile și recunoștința din partea săraci-
lor care au fost alinați prin generozitatea lui, și am adăugat 
aceste cuvinte: „Cum se face că un om atât de blând față de 
semenii lui să fie atât de rece față de Mântuitorul lui și să re-
fuze să Îi dea inima?” Aceste ultime cuvinte l-au atins la 
inimă. El a trimis vorbă spunând că vrea să discute cu mine, 
și și-a predat de îndată viața în mâna lui Hristos. El a fost de 
atunci un creștin foarte folositor, însă mi-a spus că fusesem 
prima persoană care i-a vorbit despre soarta sufletului lui 
vreme de aproape 20 de ani! O oră de slujire pastorală a făcut 
mai mult pentru acel om decât eforturile de o viață de la am-
von. 
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3 
VIZITAREA BOLNAVILOR ȘI        

SLUJIREA LA ÎNMORMÂNTĂRI 
 

Este o datorie pe care fiecare familie din congregația ta 
o are față de păstorul ei și față de ei înșiși să te informeze cu 
promptitudine de orice caz de boală gravă. Și nici tu nu poți 
fi prea prompt în a răspunde la chemarea lor. Oricât de ocu-
pat ai fi cu pregătirea predicii sau cu altă îndeletnicire, oricât 
de lăudabilă, totul trebuie lăsat deoparte în astfel de cazuri. 
Păstorul trebuie să fie prompt în vizitarea celor bolnavi, ase-
menea unei ambulanțe care gonește către scena unui 
dezastru. Ai putea descoperi că enoriașul tău a fost atacat pe 
neașteptate de o boală periculoasă și că intrarea ta în camera 
suferinței lui ar putea să îl agite mai mult pe pacient; în astfel 
de circumstanțe, vei fi nevoit să folosești tot tactul, toată de-
licatețea și discreția de care ești în stare. Dacă nu este necesar, 
nu pune mai mult în pericol trupul bolnav al cuiva prin efor-
turile tale de a călăuzi sau de a mângâia sufletul nemuritor 
care ar putea să se miște pe marginea lumii veșnice. Cuvintele 
tale să fie puține, calme, blânde, și fiecare silabă pe care o ros-
tești să îndrepte atenția către Isus. Oricine ar fi cel care suferă 
– sfânt sau păcătos – privirea lui slăbită ar trebui îndreptată 
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numai și numai către Isus. Rugăciunea pe care o vei face să fie 
scurtă astfel încât, prin cea mai blândă exprimare posibilă, să 
înalți o rugăciune de mijlocire fierbinte către Dumnezeul ori-
cărui har. În general, nu este rolul păstorului să îi spună unui 
bolnav că suferința lui sau a ei este în mod sigur una care duce 
la moarte, dar dacă știi că moartea este aproape, atunci, în 
Numele Domnului, fii credincios și tandru. 

Există multe cazuri de boli extrem de grave și critice, 
când chiar și prezența celui mai iubitor păstor poate fi o in-
truziune neînțeleaptă. O scumpă soră credincioasă, care a fost 
de două ori pe granița morții, mi-a spus cândva aceste cu-
vinte: „nu intra niciodată în camera cuiva care este extrem de 
prăbușit, cu excepția situației când acea persoană îți cere acest 
lucru cu urgență sau dacă starea spirituală o cere. Nu îți poți 
imagina cât de mult îl poate agita pe cel ce suferă să vadă o 
față nouă, sau cum ai putea, chiar fără să îți dai seama ori fără 
intenție, să îi furi celui în suferință fărâma de viață care se 
zbate să rămână în acel trup firav”. I-am fost recunoscător 
acelei femei pentru sfatul ei și am acționat deseori ținând cont 
de el, chiar când familia celui bolnav mi-a cerut neînțelept să 
fac ceea ce mai degrabă l-ar fi rănit decât să îi vină în ajutor. 
În anumite ocazii, când am descoperit că încăperea celui bol-
nav era ticsită de vizitatori bine intenționați, dar inutili pen-
tru cel suferind, mi-am luat libertatea să îi scot pe toți afară, 
așa cum Domnul nostru a făcut atunci când fiica lui Iair era 
în somnul morții. 
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O mare parte din timpul și atenția pe care le acorzi celor 
bolnavi va trebui dedicată celor ce suferă de boli cronice, care 
au fost țintuiți pe patul suferinței lor vreme de luni sau chiar 
ani la rând. Poți neglija vizitarea oricui, dar nu a acestora. Vi-
zitează-i cât de des poți. Adu în camerele lor raza de soare a 
unei fețe bucuroase și o bucată de mană proaspătă din Cer, 
care să aibă pentru ei gustul mierii. Unii dintre cei ce suferă 
îndelung pe patul bolii sunt „întemnițați ai lui Isus Hristos”, 
care îți pot face bine ție la fel de mult pe cât le poți face tu lor. 
Ce predici alese și convingătoare îți pot propovădui ei despre 
frumusețea răbdării în supunere și despre puterea ocrotitoare 
a brațului Celui Atotputernic și veșnic! Astfel de discuții îți 
vor întări credința, îți vor înmuia inima și te vor infuza în ati-
tudinea Celui care „a luat asupra Lui neputințele noastre și a 
purtat bolile noastre” (Matei 8:17). M’Cheyne din Dundee 
spunea că, înainte de a predica duminica, îi vizita pe anumiți 
enoriași care zăceau greu pe patul suferinței, căci a descoperit 
că era un lucru bun să „arunce o privire peste hotar”. 

Ora pe care o petreci în încăperile celor bolnavi și în-
tristați îți va întinde deseori nervii și îți va testa destul de mult 
sensibilitatea și simpatia, dar nu trebuie să fugi de astfel de în-
cercări. Cea mai dificilă și mai delicată parte din îndatoririle 
tale pastorale va fi cea de a oficia slujbele de înmormântare. 
Din nefericire, foarte mulți predicatori eșuează în astfel de 
circumstanțe grele; unii ca urmare a lipsei bunului simț, alții 
din lipsa sensibilității. Cei din prima categorie greșesc prin 
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vorbele lor neînțelepte, iar cei din a doua prin totala lipsă de 
compasiune; pentru ei, o înmormântare este ca o treabă de 
„profesionist”, cam în ton cu slujba groparului. 

Când faci aranjamentele pentru serviciile de înmor-
mântare, primele persoane care trebuie consultate sunt mem-
brii familiei îndoliate, iar dorințele lor trebuie respectate. Cu 
excepția situațiilor destul de rare în care trebuie să fie aduse 
onoruri publice pentru persoane care au avut un rol în viața 
publică, slujbele de înmormântare vor trebui să fie simple, și 
cu cât sunt mai simple, cu atât va fi mai bine. Mie îmi place 
să văd rudele celui decedat venind la priveghi în aceeași casă 
în care stă și își doarme somnul trupul celui pe care l-au iubit; 
mi se pare mult mai plin de afecțiune ca ei să stea alături de 
mortul lor, decât ca părintele, soția sau un copil să fie încon-
jurat de niște vecini sau străini strânși acolo la întâmplare. 
Dacă este posibil, păstorul ar trebui de asemenea să stea lângă 
familia îndurerată, nu să fie izolat într-o altă parte a locuinței. 
Deseori suntem puși să stăm în hol sau pe scări, neavând la ce 
să ne uităm decât la un zid gol sau la fețele oamenilor strânși 
dincolo de noi. Acest lucru fură din naturalețea slujbei și este 
ca și cum ne-ar pune în afara compasiunii față de cei pe care 
dorim să îi mângâiem. Noi suntem afectați pe calea privirilor, 
iar vederea celui care a murit și a rudelor lui îndurerate poate să 
stârnească în inimile noastre un izvor de simțăminte bune. În 
casa plângerii, formalismul rece este păcatul de neiertat. Ori-
câtă suferință ne-ar costa sau oricât de severă ar fi presiunea 
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asupra nervilor noștri, noi, păstorii, nu trebuie să fugim de 
suferință. Acesta nu este un loc în care să ne împietrim ini-
mile sau să ne retragem într-un formalism rece. O înmormân-
tare este un moment în care inima trebuie să fie prezentă, așa 
că lasă-ți inima să fie pătrunsă de acea slujbă. Cu cât îți vei 
urma mai îndeaproape cele mai bune instincte, cu atât mai 
multe greșeli vei comite. Pune-te în locul celui îndurerat, apoi 
vorbește așa cum îți dictează simțămintele. 

Până acum mi-am propus să aplic principiul că numai 
în rare cazuri ar trebui să îmi pregătesc o cuvântare de înmor-
mântare. Păstrez clare în mintea mea principalele lucruri și 
circumstanțe legate de această ocazie, apoi îi permit inimii să 
își exprime cuvintele de simpatie și consolare. Predicile pres-
tabilite rostite lângă un cosciug sunt ca niște țurțuri de 
gheață. Afirmațiile evidente despre moarte sunt percepute 
deseori ca impertinență solemnă. Cuvântările laborioase sunt 
în general la fel de nepotrivite aici ca la Cina Domnului. Sim-
plitatea și blândețea sunt lucrurile esențiale necesare în astfel 
de circumstanțe. Durerea este întotdeauna simplă, iar inimile 
îndurerate trebuie atinse cu blândețe. Laudele oneste despre 
cei care au trăit o viață evlavioasă și spre slava lui Dumnezeu 
sunt deseori o datorie față de cei vii ca și un tribut meritat 
pentru cei care au adormit în Isus. Instinctele inimii unui păs-
tor ar trebui să îi spună cât ar trebui să vorbească, dar nu tre-
buie să respingă sau să dezonoreze harul lui Dumnezeu care 
s-a manifestat în viața celui care tocmai a plecat în veșnicie. 
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Experiențele din ultimele ceasuri ale celor adormiți în Isus 
sunt uneori pline de inspirație convingătoare, și ar trebui să le 
amintim spre împrospătarea credinței celor încă în viață. O 
moarte venită pe neașteptare este în sine o predică extraordi-
nară, astfel că putem să întărim lecția solemnă, dacă facem 
acest lucru cu discreție și dragoste. Chiar dacă puține per-
soane au fost convertite prin predicile de la înmormântări, ar 
trebui totuși să vorbim în aceeași direcție în care vorbește 
Dumnezeul cel atotputernic. Chiar în timp ce îi mângâiem 
pe cei îndoliați, putem câteodată să ne adresăm cu tărie unor 
suflete neconvertite, și să deschidem astfel calea care să îi con-
ducă la Hristos. 

Nicio slujbă de înmormântare nu este adecvată sau po-
trivită, dacă nu folosim în cadrul ei o mare măsură din verse-
tele potrivite ale Scripturii, și dacă nu cântăm unul sau mai 
multe imnuri. Câteodată se cântă atât de elaborat la o înmor-
mântare, aranjamentul muzical fiind mai potrivit pentru o 
sală de concerte. Nimic nu se apropie atât de mult de inima 
omului precum cântarea în lacrimi a acelor imnuri suave pre-
cum „Stânca veacurilor”, „Dragostea Ta, Isuse”, „Rămâi cu 
noi” sau „Adormit în Isus”. Un imn pătrunde mai adânc în 
suflet decât o predică. Lacrimile sunt o valvă binecuvântată 
de revărsare pentru durerea acumulată, și cu cât sunt ele mai 
libere să curgă în timpul ultimei slujbe a dragostei, cu atât mai 
mare va fi eliberarea inimilor care suferă. Roagă-te lui Dum-
nezeu să te facă un „fiu al mângâierii” în timp ce stai între vii 
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și morți. Totuși, rolul tău de mângâietor nu se încheie după 
ce trupul mut a fost pus în mormântul lui. Cea mai grea pe-
rioadă din viața celor îndoliați vine după ce funeraliile s-au 
încheiat și mulțimea adunată acolo a plecat, iar cei întristați 
se întorc la casa lor goală, cu inimile goale și răvășite. Acela 
este momentul când ei vor avea cea mai mare nevoie de tine, 
și face parte din slujba ta să călăuzești mâinile tremurânde și 
să îndrepți ochii înlăcrimați către acel Prieten care stă mai 
aproape de ei decât un frate. Fie ca Domnul nostru drag să îți 
dea harul să aduci cuvinte de „înviorare pentru cel doborât de 
întristare” (cf. Isaia 50:4) și să ridici multe suflete care suspină 
și suferă, ca să vadă strălucirea Soarelui care Își trimite razele 
suave de la tronul Lui ceresc! 
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4 
GRIJA PENTRU CEI NECĂJIȚI 
 

O mare parte din lucrarea oricărui slujitor creștin tre-
buie să se îndrepte către cei care trec prin necazuri. Cei nepă-
sători trebuie treziți prin propovăduirea credincioasă și stră-
pungătoare a păcătoșeniei păcatului și a certitudinii pedepsei 
lui veșnice, cei treziți trebuie călăuziți, iar copiii lui Dumne-
zeu trebuie hrăniți cu porția potrivită de hrană tare. Dar fie-
care săptămână aduce înaintea amvonului păstorului sau sub 
ochii lui, în decursul vizitelor pastorale, pe cineva din acea ca-
tegorie numeroasă de oameni care au nevoie să fie ridicați sau 
să li se dea o mână de ajutor. Inimile rănite trebuie mângâiate; 
genunchii moi trebuie întăriți; un cuvânt la vreme potrivită 
trebuie rostit spre binele celor împovărați, slabi sau întristați. 
Predicile înviorătoare sunt întotdeauna bune, și cu cât sunt 
mai tari, cu atât este mai bine, căci unele dintre oile din tur-
mele noastre ajung groaznic de împovărate până sâmbătă 
seara, și au nevoie de o infuzie proaspătă de fier în sângele lor 
spiritual. Există două feluri de probleme care necesită atenția 
blândă și înțeleaptă din partea păstorilor. 

(1) Prima categorie ține de cei care fac parte din turma 
lui Hristos. Nu toți creștinii adevărați sunt creștini fericiți. În 
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timp ce „Inimosul” și „Cel-plin-de-nădejde” merg țopăind și 
cântând pe calea lor către Cetatea Cerească, bietul „Întris-
tare”,  „Credință-mică” și „Temătorul” abia de se târăsc pe 
cale și au nevoie destul de des de o mână de ajutor. Și o bise-
rică obișnuită are în ea tot felul de creștini. Unii sunt întristați 
de fel de orice lucru. Nu este ușor să schimbi temperamentul 
natural al acestora, așa că ei trebuie încurajați să meargă pe 
calea cea dreaptă cu toată conștiinciozitatea, chiar dacă frun-
țile lor se pleacă deseori asemenea pipirigului; ei vor descoperi 
strălucirea Cerului și cântarea cu atât mai fericite când ajung 
acolo. Chiar dacă acest fel de creștini sunt deseori tulburați 
cu privire la propriile suflete, ei rareori le vorbesc păstorilor 
lor despre starea lor. Noi ne îngrijorăm mai des de starea celor 
prea încrezători în ei înșiși, a acelora care pretind credința cu 
prea multă îndrăzneală.  

O altă categorie de oameni sunt tulburați de bolile lor. 
Trupul și sufletul sunt strâns legate între ele, acționând și 
reacționând unul față de altul. Acel bătrân și eminent sfânt, 
Dr. Archibald Alexander, a suferit atât de mult de o boală 
nervoasă atât de grea, că era întotdeauna deprimat când bătea 
vântul de la răsărit. Dispepsia îi aruncă pe unii dintre copiii 
speciali ai lui Hristos în țărâna durerii, și o doză de medica-
mente sau o sticlă de apă minerală de la izvoarele din Saratoga 
le va face mai mult bine decât o rugăciune sau un pasaj biblic. 
Cel mai trist caz de disperare religioasă pe care l-am întâlnit 
provenea de la o boală trupească, iar doamna care suferea de 
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ea a fost șocată când i-am spus care era cauza. Totuși, imediat 
ce ficatul ei se însănătoșea, sufletul ei era plin de lumină și bu-
curie. 

Dar cele mai frecvente cazuri pe care păstorul trebuie 
să le trateze sunt cele în care oamenii suferă sub o încercare 
adusă de providența lui Dumnezeu. Dezamăgirea le-a zdrobit 
planurile sau problemele financiare i-au zdrobit, ori moartea 
a lovit cele patru colțuri ale casei lor, iar inimile lor sunt 
frânte. A încerca să oprești lacrimile celor adânc îndurerați 
este o nesăbuință, chiar dacă acest lucru ar fi posibil. Lacri-
mile sunt supapa de eliberare a durerii, și deseori împiedică o 
inimă care agonizează să se prăbușească; lasă-le să curgă. După 
ce natura și-a jucat rolul, harul poate să își înceapă lucrarea. 
Atunci când avem de-a face cu cei ce trec prin suferință – ori-
care ar fi cauza – trebuie să îi tratăm întotdeauna ca niște ex-
perți în școala suferinței lui Dumnezeu. Ispita diavolului față 
de acești oameni este să îi împingă să se certe cu Dumnezeu; 
dacă nu poate face asta, el încearcă să le stingă lămpile și să îi 
lase în întuneric. Atâta vreme cât ancora creștinului este bine 
fixată, el poate trece prin orice uragan de probleme, dar dacă 
funia care îl leagă de Hristos este tăiată, el este purtat deznă-
dăjduit către stânci. 

Adevărata modalitate de a te uita la suferință presu-
pune să o vezi ca o parte de primă importanță în educația 
unui creștin. Singura odihnă pe care am găsit-o eu însumi în 
suferințele mari a fost ancorată în certitudinea rânduită de 
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Dumnezeu că această lume este doar o școală pregătitoare 
pentru viața mai bună și veșnică de dincolo. Uneori avem de-
a face cu lecții groaznice care includ dezbinări și pierderi, fi-
ind duși înapoi pe băncile celor mai de pe urmă, în vreme ce 
noi ne închipuim că ni s-ar cuveni primele locuri. Manualele 
noastre sunt deseori îmbibate de lacrimi, iar Învățătorul nos-
tru iubitor folosește de multe ori nuiaua. Creștinii cei mai pu-
ternici sunt rezultatul unei educații costisitoare. Simplul cu-
vânt „ucenic” vorbește despre un învățăcel, cineva umil, iar 
țelul suprem al întregii discipline este dezvoltarea caracteru-
lui. Miezul creștinismului este ascultarea de Domnul nostru, 
și cea mai aleasă realizare este să ne supunem voii Lui. De 
multe ori, lecția dură începe cu lacrimi și face ca inima să fie 
îndurerată, după care binecuvântatul Învățător se apropie și 
ne șoptește la urechi: „Eu îi mustru și pedepsesc pe toți aceia 
pe care-i iubesc... Este adevărat că orice pedeapsă, deocam-
dată pare o pricină de întristare, și nu de bucurie; dar mai pe 
urmă le aduce celor ce au trecut prin școala ei, roada dătătoare 
de pace a neprihănirii” (Apoc. 3:19; Evrei 12:11). Acest „mai 
pe urmă” este ceea ce justifică acțiunile lui Dumnezeu. Onora-
bilul Richard Baxter a exclamat astfel după o viață de trudă se-
veră și suferință: „O, Doamne, Îți mulțumesc pentru disciplina 
trupească de 58 de ani!” Domnul scoate din școala încercării 
cei mai roditori și mai sfinți elevi. Cel mai bine altoite vii pro-
duc cei mai mari ciorchini, și aurul cel mai strălucitor iese din 
cuptorul cel mai încins. Înaintarea glorioasă va fi că, după ce 
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școala vieții se va încheia, cei ale căror inimi au suspinat de 
durere și ale căror ochi au fost deseori plini de lacrimi vor fi 
promovați dându-li-se moștenirea măreață a casei Tatălui lor! 

În grija pentru creștinii întristați și îndoliați trebuie 
avute în vedere două lucruri. Primul este să îi facem să nu se 
mai uite la ei înșiși, și celălalt să îi facem să se implice în slujire 
activă pentru Domnul lor. Valurile simțămintelor interioare 
prezintă pericolul de a se transforma într-un imens lac de ape 
amare. Deschide stăvilarul și fă-le să curgă în izvoare de bine-
facere față de alții. O doamnă adânc întristată și îndoliată mi-
a spus cândva acest lucru: „Dacă nu mi-aș păstra mintea ocu-
pată cu truda creștină pentru cei săraci și pentru semenii mei, 
aș înnebuni de durere”. Ocupația utilă este deopotrivă un to-
nic bun pentru credință și un sedativ pentru întristare. Dacă 
necazurile ne fac să ne îndreptăm către trudă în slujba Dom-
nului nostru, aceste eforturi utile vor alunga, la rândul lor, 
multe necazuri. 

(2) A doua categorie de necazuri cu care ne vom con-
frunta în lucrare ține de cei care nu sunt în turma lui Hristos și 
care dau de piedici în calea lor către El. Acești oameni sunt lo-
viți de îndoieli și necredință. O deosebire atentă trebuie făcută 
între scepticii încăpățânați, care nu vor să creadă, și cei dornici, 
dar cărora le vine greu să creadă. Această categorie de pe urmă 
trebuie să aibă parte de cea mai blândă și mai atentă tratare, la 
fel cum Isus a procedat cu tatăl copilului stăpânit de demon și 
cu Toma, cel care se îndoia. Trebuie să ne străduim să aflăm 
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ce anume li se pare greu de crezut. Sunt oare acești oameni 
încurcați de taine precum natura Sfintei Treimi, doctrina ale-
gerii, existența păcatului în lume sau orice altă nucă tare pe 
care ingeniozitatea omenească nu o poate sparge? Să-i convin-
gem să lase în pace toate aceste taine, căci ele depășesc abilită-
țile celor mai pricepute minți care au existat vreodată, întru-
cât lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Din fericire, 
mântuirea noastră nu depinde de dezlegarea tainelor Lui. 

„Mi se pare greu să cred în Hristos”, spune căutătorul 
tulburat, când este împins către esența lucrurilor. „Ai încercat 
vreodată cu onestitate să faci acest lucru în felul în care Hristos 
poruncește?” Aceasta este întrebarea cu care ar trebui să venim 
înaintea unei astfel de persoane. Credința mântuitoare în Hris-
tos nu este o opinie abstractă, ci un act; ea este punerea ființei 
tale în legătură cu Mântuitorul. Te-ai prins cu mâna goală de 
El în rugăciune onestă? Ai încercat cu sinceritate să Îl urmezi 
făcând un singur pas ca să Îi fii plăcut? Te-ai străduit să păzești 
o singură poruncă? Pe scurt, ai ascultat vreodată de El? Dacă 
nu, vei muri în îndoielile tale, căci singura cale pe care poți fi 
mântuit de Domnul Isus este să faci ce îți poruncește. 

Dacă duci un păcătos tulburat din tărâmul teoriei în 
cel al practicii, de la doctrine la îndatoriri, ai câștigat un lucru 
de primă importanță. Nimeni nu este tulburat vreodată de 
credința în Hristos dacă începe ascultând de Hristos. Cu-
noașterea vine prin a face ceea ce El poruncește. Mâna Mân-
tuitorului iubit se întinde imediat spre mântuirea oricărui om 
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care se dă jos din corabia păcatului și se străduiește să meargă 
către El. Necredința stă în corabie și se scufundă odată cu ea; 
credința sare din corabie și se încrede. Așa cum bine spunea 
Spurgeon, „modalitatea prin care vei reuși să faci un lucru... 
este să faci acel lucru”. 
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5 
O BISERICĂ LUCRĂTOARE 
 

Slujirea de la amvon a unui păstor îi va lua doar câteva 
ore în fiecare duminică, dar îndatoririle lui se extind în toate 
celelalte zile ale săptămânii. El poate fi un predicator foarte 
bun de la amvon, și totuși să aibă o biserică inactivă. Despre 
unii predicatori simpli se poate spune ceea ce îmi spunea 
cândva Dr. James W. Alexander despre acel păstor deosebit și 
admirabil, Dr. Asa D. Smith: „Îl invidiez pe Dr. Smith mai 
mult decât pe oricare alt păstor din New York, căci stăpânește 
arta de a-i pune pe toți membrii lui la lucru și se îngrijește ca 
ei să își facă lucrarea”. Aceea este cu adevărat o artă specială, 
dar cum ne-o putem dezvolta? Am strâns câteva sugestii din 
cei peste 40 de ani de slujire, și cred că ele pot fi de folos mai 
ales pentru cei aflați la începutul lucrării lor pastorale. 

(1) Dacă vrei să ai o biserică activă, trebuie să fii tu în-
suți un om harnic și implicat. Un păstor indolent va avea 
parte de o congregație leneșă. Dacă membrii tăi te găsesc me-
reu trăgând din pipă pe terasă sau risipindu-ți timpul citind 
cărți fără mare valoare; dacă ești văzut mai des umblând de 
colo-colo doar de plăcere sau fiind nelipsit din librării și gale-
rii de artă, mai mult decât ești implicat în vizitele pastorale, 
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membrii tăi te vor considera în curând un slujitor superficial 
și vor trage pe bună dreptate concluzia că au un păstor leneș. 
Și vor ajunge la aceeași concluzie dacă ești gata să îi dai amvo-
nul oricărui om care își face loc către tine îmbrăcat într-o ha-
ină clericală. Nu-ți ieftini niciodată amvonul. Ridică-te la am-
von cât de des este posibil, chiar dacă, din cauza unor circum-
stanțe neprevăzute și inevitabile, ai fost împiedicat să îți pre-
gătești un mesaj „bine închegat”. Dacă este bine saturată de 
rugăciune și rostită cu o inimă fierbinte, o predică imperfectă 
poate face mult bine. Păstorii veterani vor mărturisi că, de 
multe ori, predicile de pe urma cărora au avut cele mai mici 
așteptări au produs cele mai mari rezultate. 

Odihnește-ți și împrospătează-ți mintea și trupul cu ac-
tivități ușoare lunea. Apucă-te de predica ta marțea – cea mai 
bună zi a predicatorului – și nu comite niciodată idioțenia de 
păcat de a-ți pregăti predica sâmbăta seara. Folosește-te din 
plin de acele ore când mintea îți este cel mai trează și funcțio-
nează ca un piston, și așterne-ți atunci pe hârtie cele mai bune 
idei -indiferent dacă vei duce cu tine acea bucată de hârtie la 
amvon sau nu. Folosește diminețile pentru studiu, după-ami-
ezile pentru vizite pastorale și serile pentru întâlniri, lectură, 
recreație sau activități sociale. Odihnește-te pe cât poți toată 
noaptea de sâmbătă, dacă vrei să-ți păstrezi congregația trează 
duminica. Regula irlandezului pentru somnul bun este „să îi 
acorzi atenție”. 

Bărbații care trăiesc cel mai mult și fac lucrarea cea mai 
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eficace sunt în general dintre cei care se odihnesc bine. Dacă 
nu se pot asigura de suficientă odihnă în timpul nopții, recu-
perează în timpul zilei. Când se duce la odihnă, un bărbat cu 
atâta presiune și atâtea sensibilități cum este un păstor ar tre-
bui să își însușească obiceiul de a alunga toate gândurile din 
mintea lui. Dacă acest lucru i se pare greu de făcut, ar trebui 
să se roage și să Îi ceară ajutorul lui Dumnezeu. Foarte mulți 
predicatori trudesc în pregătirea mesajelor lor până la ora 11 
sau 12 noaptea, apoi când își pun capetele obosite pe pernă, 
nu mai pot adormi. Acela care a inventat „ungerea de la mie-
zul nopții” merită un purgatoriu de coșmaruri fără sfârșit. 
Regula mea este că nu trebuie să mă prindă lăsarea serii cu 
predica nepregătită. Un ceas petrecut dimineața în această lu-
crare valorează cât cinci ore din noapte. 

Te-am îndemnat deja să înveți temeinic geografia paro-
hiei tale și să fii zilnic în contact cu membrii congregației tale. 
Nu-ți alege unele locuri care să ți se pară favorite, și nu lăsa pe 
nimeni din congregație să îți devină stăpân. În timp ce îți faci 
vizitele pastorale, manifestă un interes față de preocupările 
membrilor bisericii tale, apoi fă-i interesați de ceea ce tu faci. 
Discută liber cu toate familiile din adunarea ta despre lucrurile 
care țin de biserică, încurajează-i pe cei care vin cu promptitu-
dine la întâlnirile de rugăciune și devoțiune, și pe cei care sunt 
cei mai treji în slujirea Domnului, mustrându-i cu blândețe pe 
cei care absentează. Fă-le cunoscut că li se simte lipsa în bise-
rică. Toiagul păstorului trebuie folosit deseori pe cei rătăcitori. 
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(2) Oricât de activ ai fi, este extrem de important să dez-
volți activitățile membrilor bisericii tale și să îi călăuzești în 
slujiri utile. În majoritatea congregațiilor noastre există o can-
titate imensă de putere latentă, iar în bisericile mai mari există 
o tendință de a spune: „Există suficienți membri care să facă 
lucrarea și fără mine”. La fel cum ogoarele mici sunt de regulă 
cel mai ușor de arat, tot așa bisericile mici sunt deseori cele 
mai lucrătoare. Trebuie să existe lideri în fiecare biserică, dar 
nu încerca să îi împingi în față, în roluri de lideri, pe cei care 
se întâmplă să aibă portofele mai mari sau care ocupă un rang 
social mai înalt. Cei mai buni lucrători se găsesc adesea printre 
cei din rangurile sociale cele mai de jos, astfel că niciun bărbat 
și nicio femeie nu ar trebui să aibă un rol proeminent dacă nu 
și-au câștigat acea poziție prin dedicare în slujba Domnului. În-
cearcă să descoperi la ce se potrivește cel mai bine fiecare mem-
bru, apoi îndeamnă-l la slujire. Când primești un membru nou 
în biserica ta – fie prin convertire sau prin transfer de la o altă 
biserică – nu-l lăsa să se așeze printre cei din adunare ca un sim-
plu „pasager”. Străduiește-te să îl înrolezi într-o lucrare în care 
să fie folositor. Vor exista unii indivizi îngâmfați și încrezuți 
care vor încerca să își facă loc în poziții care nu sunt pentru ei, 
dar astfel de persoane de regulă își găsesc foarte curând locul 
care li se cuvine. Eu am descoperit că, în general, creștinii ze-
loși, chiar dacă sunt uneori imprevizibili, realizează mai mult 
decât cei excesiv de prudenți și cu un temperament flegmatic. 
Dr. Brainard obișnuia să spună: „De regulă îmi folosesc caii 
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cei mai iuți, căci există mulți alții care nu fac doi bani”. 

(3) Fii cu ochii deschiși față de toate lucrările bisericii; 
nu ca să faci lucrarea diaconului, a coordonatorului de la 
școala duminicală sau a liderului de studiu biblic, ci doar ca 
să te asiguri că lucrarea merge înainte. Un predicator care se 
tot amestecă excesiv în lucrările bisericii poate face la fel de 
mult rău ca unul leneș. Cu toate acestea, supravegherea și sfa-
tul înțelept țin de responsabilitățile tale. Participă întot-
deauna la întâlnirile de rugăciune ale bisericii, atât pentru fo-
losul tău spiritual, cât și pentru a cinsti această lucrare atât de 
vitală, care vine imediat după propovăduirea Cuvântului în 
importanța ei. Atât timp cât ai în biserică bărbați competenți 
care pot conduce întâlnirea, deleagă-le conducerea întâlniri-
lor de rugăciune; acest lucru îi va echipa și te va elibera de sar-
cina de a „vorbi prea mult tu însuți”.  

Predicatorii se poate să vorbească prea des, și, dacă un 
păstor are un dar special în acest sens, există un pericol ca bi-
serica să devină un fel de mașină cu un singur motor. Beecher 
obișnuia să se plângă că membrii bisericii sale erau prea rezer-
vați ca să participe la întâlnirile lor de rugăciune, și una dintre 
cauze era că el își asuma prea mult din slujirea la aceste întâl-
niri. Nicio biserică nu poate fi puternică dacă povara nu este 
distribuită între membrii ei; există un loc pentru Acuila și 
Priscila, ca și unul pentru Pavel. Un cuvânt potrivit venit de 
la păstor poate ajuta o întâlnire de rugăciune, dar ea este în-
tâlnirea membrilor, nu a lui. 
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(4) Întrucât sticla este blestemul cronic al fiecărei comu-
nități, Biserica lui Dumnezeu nu o poate ignora. Orice păstor 
ar trebui să predice și să practice abstinența totală de la al-
cool,3 și fiecare biserică a lui Hristos ar trebui să aibă o rotiță 
a abstinenței în mașinăria ei. De aceea, este înțelept să înfiin-
țați o organizație care să nu fie o „anexă” politică sau parti-
zană, ci o parte din mișcarea religioasă a bisericii tale, sub su-
pravegherea păstorului. Membrii ei trebuie să fie doar dintre 
cei care sunt dedicați practicării hotărâte a abstinenței totale 
de toate băuturile alcoolice, iar eu cred și azi în utilitatea sem-
nării unui jurământ de abstinență. Un statut scurt, un preșe-
dinte eficient, un comitet director, o listă de jurăminte și slu-
jitori buni care să fie vorbitori abili pe această temă sunt prin-
cipalele trăsături ale unei astfel de slujiri. Întâlnirile ei publice 
ar trebui să fie deschise tuturor, și se poate face o colectă pen-
tru acoperirea cheltuielilor curente. O astfel de organizație a 
fost o sursă de binecuvântări sociale și spirituale în congrega-
ția mea și în multe altele. 

(5) Faceți așa încât fiecare roată din mașinăria voastră să 
funcționeze la putere maximă, dar aveți grijă să nu puneți la lu-
cru mai multe roți decât aveți putere să antrenați. Extindeți-vă 

 
3 Perioada în care autorul a slujit a fost caracterizată de proliferarea accelerată în 
societatea americană a viciilor precum consumul excesiv de alcool, motiv pentru 
care una dintre lucrările importante ale bisericilor din acea perioadă ținea de recu-
perarea dependenților de alcool, încurajându-se abstinența totală. De altfel, bise-
rica păstorită de autor a fost implicată activ în așa-numita mișcare a „temperan-
ței”, caracteristică mijlocului sec. al XIX-lea. – n.tr.  
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activitățile cât puteți de mult, în funcție de câte persoane și câte 
resurse aveți ca să le îndepliniți. Organizează-i pe tinerii din adu-
narea ta într-o asociație, care să se întâlnească în fiecare săptă-
mână pentru rugăciune și echipare în slujirea creștină. Organi-
zați femeile din adunare în societăți și lucrări de binefacere. 
Nu alocați prea multe resurse și efort într-o anume lucrare, în 
detrimentul altora și nu ține cont de pasiunile tale până acolo 
încât să le omori pe ale altora. Hrănește-ți oamenii cu hrana 
tare a Cuvântului, dacă vrei ca ei să fie puternici pentru slu-
jire; apoi înflăcărează-i îndreptându-i constant către Isus și 
rugându-te pentru binecuvântarea Duhului Sfânt. Păstrează-
L pe Hristos mereu în centrul atenției. Vino înaintea turmei 
tale în fiecare duminică avându-L pe Isus în inima ta și pe Isus 
pe buzele tale. Singura putere permanentă care poate împinge 
orice biserică înainte este puterea de sus, iar o biserică puter-
nică în rugăciune este puternică întotdeauna și în lucrare. 
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6 
ECHIPAREA CELOR                      

PROASPĂT CONVERTIȚI 
 

O parte foarte mare a membrilor din bisericile noastre 
nu contează prea mult decât pentru registrul de membri. 
Când numele lor sunt chemate la slujire practică, ei nu răs-
pund, „iată-mă!” Statisticile lamentabile ale contribuțiilor bă-
nești arată cât de mici sunt darurile acelor creștini comatoși. 
Participarea mică la întâlnirile de rugăciune din foarte multe 
biserici, numărul mic al acelora care iau parte activ la ele sau 
care fac orice efort personal în folosul sufletelor oamenilor și 
spre extinderea Împărăției lui Hristos, dovedesc același lucru. 
O mare parte a puterii din biserică este în stare latentă. Râul 
trebuuie dirijat spre roțile de apă ale lumii, altfel merge la vale 
fără folos, și mai puțin de jumătate din el angrenează mașină-
ria spirituală. Una dintre cauze este că cei proaspăt convertiți 
nu sunt echipați ca să fie implicați de la bun început în lucra-
rea creștină. 

Mulți dintre cei care au fost convertiți la Hristos se află 
încă în dimineața vieții, deși au trecut de vârsta școlii dumini-
cale. Oamenii pot fi ușor modelați până ajung la vârsta de 30 
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de ani, astfel că toți cei ce trec de această vârstă ar trebui să se 
apuce de lucrare pentru Domnul lor. Momentul cel mai po-
trivit în care creștinul trebuie să se înroleze activ în lucrare 
este cel în care el se alătură în armata vizibilă a lui Hristos 
printr-o mărturisire publică a lui Hristos. Dacă un proaspăt 
convertit nu își deschide buzele într-o întâlnire de rugăciune 
în decursul primelor 30 de zile, probabil că va rămâne mut 
pentru toată viața. Dacă nu este chemat să ia parte la un fel de 
slujire, are toate șansele să ajungă asemenea unui trântor în 
stup. Una dintre cele mai eficace modalități în care mă asigur 
de echiparea celor proaspăt convertiți este grupul tinerilor 
care este organizat în biserică și se află sub supravegherea pas-
torală. În biserica mea a existat un astfel de grup, în care am 
avut onoarea să slujesc vreme de 25 de ani. Au fost perioade 
în care numărul membrilor grupului a ajuns pe la 600 de per-
soane. 

Acest grup este alcătuit din trei categorii de membri – 
cei activi, cei asociați și membrii de onoare. Orice membru al 
bisericii noastre cu vârsta cuprinsă între 15 și 45 de ani poate 
fi un membru „activ” al grupului. Orice persoană care are un 
caracter moral bun poate deveni membru asociat, bucu-
rându-se de toate privilegiile de a fi membru, cu excepția fap-
tului că nu poate ocupa o poziție de lider. Cotizația de mem-
bru este de 50 de cenți pe an, iar o cotizație de 10 dolari le 
poate asigura membralitatea pe viață. Grupul se întâlnește 
săptămânal pentru devoțiune și rugăciune, pentru stimularea 
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relațiilor sociale, vizitează bolnavi, îi caută și îi aduce la întâl-
niri pe cei tineri, face eforturi pentru convertirea lor și orice 
altceva este necesar pentru dezvoltarea vieții spirituale a noi-
lor convertiți. Există un grup de lideri care sunt responsabili 
pentru fiecare întâlnire de luni seara, întâlnire organizată în 
casele celor din congregație. Acest grup este cel care alege lo-
cul de întâlnire, iar el este anunțat de la amvon, și se îngrijește 
ca la întâlnire să fie suficiente scaune și cărți de imnuri. 

Acea întâlnire durează doar o oră. Liderul desemnat 
pentru conducerea întâlnirii are la dispoziție 15 minute pen-
tru a face îndemnurile. Imediat ce este posibil, după ce o per-
soană este convertită, i se cere să se implice în vreun fel, iar 
acest lucru o înhamă imediat în slujire. Nimănui nu îi este 
permis să ocupe mai mult de trei minute în vreun cuvânt de 
încurajare sau într-o rugăciune. La începutul întâlnirii, o jumă-
tate de oră este alocată îndemnurilor introductive și cererilor 
de rugăciune. Când vremea de afară este plăcută, ne așteptăm 
ca întâlnirile să fie frecventate de mulți oameni, dar rareori am 
avut termometrul spiritual atât de încins încât să aglomerăm o 
casă la o astfel de întâlnire într-o seară ploioasă. Doar întâlnirile 
de petreceri sau alegerile politice pot face asta. 

La aceste întâlniri, toți sunt bineveniți, iar cei proaspăt 
convertiți sunt încurajați să participe. Fiind organizate în 
case, există o libertate pe care un începător în credință o 
simte, lucru pe care nu îl poate simți în sala de adunare a bi-
sericii. Majoritatea persoanelor modeste și cu bun simț sunt 
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înclinate să evite să vorbească în astfel de întâlniri, sau să se 
roage pentru prima oară. Unii dintre cei mai buni vorbitori ai 
noștri au avut un start cu multe poticneli și s-au împiedicat 
de mai multe ori înainte de a fi în stare să „își adune vorbele”, 
cum se spune în popor. Dar grupul acesta nu își echipează 
membrii doar să fie în stare să vorbească în public sau să se 
roage. Ei se organizează pentru a face diverse feluri de lucrare. 
Există un grup care face vizite la cei bolnavi. Există un alt 
grup, care se ocupă de pregătirea imnurilor, de citire și de alte 
lucrări plăcute, la care întreaga congregație este invitată. În-
tâlnirile lunare ale grupului de închinare de regulă umplu sala 
bisericii sau sala de școală duminicală. Există apoi grupul ce-
lor care supraveghează lucrarea creștină printre cei care au 
probleme cu abstinența și printre necredincioși. Recent, la o 
întâlnirile a tinerelor femei interesate de această lucrare bine-
cuvântată au venit foarte multe persoane. Vreme de ani de 
zile am avut un grup eficient de distribuitori de broșuri și li-
teratură în cadrul asociației tinerilor bisericii, dar plecarea din 
oraș a celor care animau și stimulau grupul a făcut ca această 
lucrare să ajungă mai firavă în prezent. Avem de asemenea 
grupul celor care se ocupă de cei săraci și un altul care aduce 
flori în fiecare duminică, după care le preiau și împodobesc 
cu ele camerele celor bolnavi. 

Am intrat mai mult în detaliile acestei asociații a tineri-
lor, pentru că ea a produs roade spirituale foarte valoroase. 
Cei ce au fost membri activi în ea sunt răspândiți acum peste 
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tot în țară, ei rămânând la fel de activi. Unii dintre ei au intrat 
și în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Acest grup a fost 
ca o școală pentru cei convertiți și, ca atare, cred că își merită 
locul alături de școala duminicală în dragostea și rugăciunile 
bisericii. Aproape că mă gândesc cât de imposibil ar fi ca o 
biserică să existe fără slujitori după cum ar fi ca ea să existe fără 
această instituție educațională pentru sufletele proaspăt con-
vertite. Ea ajută la rezolvarea atât de multor aspecte, precum 
dezvoltarea slujirilor între membrii bisericii, cultivarea relați-
ilor între ei și cei din afară, atragerea tinerilor la Hristos și 
ocrotirea lor de ghearele diavolului. În bisericile din perioada 
apostolică, proaspeții convertiți erau chemați de îndată la slu-
jire. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Cuvântul 
a crescut și a avut biruință. Chiar dacă organizarea lucrării în 
acele vremuri era mai simplă decât acum, totuși se făcea mult 
efort de organizare, iar acesta era zidit pe consacrarea perso-
nală față de Hristos. Dacă avem așa ceva, vom avea puțini 
trântori în stup. Convertirea fără consacrare este ca nașterea 
fără creștere și ca mugurii fără roade. 

Am vorbit aici mai mult folosindu-mă de observațiile 
personale legate de lucrarea pe care o face asociația tinerilor 
din Lafayette Avenue Church [biserica unde autorul păsto-
rea, n.tr.], dar același fel de lucrare este făcută în sute de alte 
biserici prin admirabilele asociații de lucrare creștină. Fiecare 
proaspăt convertit trebuie să se înroleze într-o  astfel de asoci-
ație, dacă îi este la îndemână. Acolo unde circumstanțele îi 
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permit, i-aș recomanda cu toată căldura să se înroleze în aso-
ciația tinerilor bărbați creștini (eng. Young Men's Christian 
Association, YMCA), ea fiind cea mai bună școală pentru 
echiparea în vederea slujirii lui Hristos. Nu este nevoie să 
existe nicio contradicție între YMCA și asociațiile de acest fel 
din fiecare biserică. 
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7 
ÎNTÂLNIRILE DE RUGĂCIUNE 

 

Întâlnirea de rugăciune poate pe bună dreptate să ne 
ceară să fie privită ca a doua în importanță după lucrarea de 
la amvon, în ce privește viața spirituală a unei biserici creștine. 
Unii îi acordă locul dintâi, căci, deși multe biserici au reușit 
să rămână în viață fără un păstor, niciuna nu își poate păstra 
prospețimea și vigoarea fără o strângere cu regularitate a tur-
mei pentru devoțiune publică.  

Este un lucru clar că întâlnirea de rugăciune este un ter-
mometru foarte fidel al stării spirituale a bisericii, căci o întâl-
nire de rugăciune rece este semnul unei biserici reci. Aceasta 
este cauza și efectul decăderii spirituale. Pe de altă parte, o în-
tâlnire de rugăciune la care oamenii participă și care este bine 
condusă, ajunge să fie deopotrivă o bucurie pentru păstor și 
un izvor de binecuvântări pentru membrii congregației. Ea 
este mai întâi de toate slujirea membrilor bisericii, astfel că în 
aproape toată lucrarea mea am avut obiceiul să le încredințez 
celorlalți prezbiteri conducerea acestei întâlniri, căci ei sunt 
reprezentanții congregației. Fiecare prezbiter preia responsa-
bilitatea întâlnirilor de rugăciune din timpul săptămânii, or-
dinea fiind cea alfabetică. El alege tema centrală și se îngrijește 
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ca ea să fie anunțată din timp de la amvon, în duminica dina-
intea întâlnirii de rugăciune. El este responsabil pentru câr-
muirea bună a întâlnirii, și trebuie să se pregătească bine pen-
tru a se achita de sarcina solemnă ce i-a fost încredințată. 

Dacă există vreo slujire religioasă care trebuie să fie eli-
berată de formalismul rece, aceasta este întâlnirea de familie a 
ucenicilor lui Hristos la tronul îndurării Sale. Cuvântările 
seci și complicate nu își au rostul în astfel de întâlniri. Rugă-
ciunile lungi și stereotipe sunt obositoare pentru trup. O re-
gulă bună pentru slujirea de la amvon și pentru întâlnirile de 
rugăciune din timpul săptămânii este aceasta: dacă ai ceva de 
spus, spune acel lucru simplu și clar! Cei care vin la aceste slu-
jiri plini de Duhul Sfânt vor revărsa în jurul lor îndemnuri 
scurte, care să îi inspire pe participanți, sau vor aduce rugă-
ciuni fierbinți și inteligibile. 

De regulă este necesară prezența mai multor persoane 
de bun simț pentru ca o întâlnire de rugăciune să fie bună, 
însă trebuie știut că sunt de ajuns una sau două persoane mai 
slabe de minte și mai încăpățânate ca să o strice cu totul. Anu-
mite persoane de acest fel vor veni la întâlnirile de rugăciune 
așa cum moliile zboară către lumânări. Ele se agață de întâlni-
rile de rugăciune asemenea moliilor, numai că, în loc să fie 
arse, ajung ca ele să stingă duhul de rugăciune din cei prezenți. 
De aceea, este responsabilitatea imperativă a păstorului sau a 
liderului responsabil de conducerea întâlnirii de rugăciune să 
se ocupe de astfel de frați sau surori cu toată franchețea. Dacă 
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infatuarea îl face pe fratele să provoace tulburare în întâlnirea 
de rugăciune, atunci acea infatuare trebuie mustrată cu blân-
dețe. Dacă el greșește din ignoranță, acea ignoranță trebuie să 
îi fie corectată cu atenție. Cei care nu are suficient bun simț 
sau conștiință încât să primească un sfat înțelept cu mulțu-
mire, nu va fi de nicio valoare pentru întâlnirea de rugăciune. 
Unii oameni buni pătează o întâlnire de acest fel fără să o facă 
intenționat. De exemplu, un frate vorbăreț poate ajunge să 
monopolizeze timpul de rugăciune cu frecvența sau lungi-
mea prea mare a rugăciunilor lui. Am avut cândva un mem-
bru deosebit în congregație, care vorbea cu regularitate la fie-
care întâlnire de rugăciune (și este nevoie de un bărbat foarte 
bine echipat ca să facă acest lucru într-un fel folositor). I-am 
spus cu franchețe că le fura dreptul altora de a se ruga și i-am 
sugerat că ar face mai bine uneori să se adreseze în rugăciune 
Celui Preaînalt, în loc să se adreseze celor din jurul lui prin 
îndemnuri. El a acceptat sugestia cu o atitudine bună și a fă-
cut schimbările necesare. Unii vorbitori buni ar fi ascultați 
mai bine de ceilalți dacă și-ar umple cuvântările cu mai multă 
tăcere [autorul vorbește ironic, n.tr.]. 

O întâlnire de rugăciune poate fi afectată uneori de ru-
găciuni fără sens și fără o țintă, atât în adresările noastre către 
Domnul cât și unii către alții. Fratele A. vorbește despre cre-
dință, fratele B. despre molima din Memphis, iar fratele C. des-
pre... nimeni nu știe precis despre ce, astfel că rugăciunile ajung 
să fie la fel de aleatorii pe cât sunt petardele pe care băieții le 
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lansează de ziua națională. O manieră de corectare a acestei 
abordări difuze și fără sens a întâlnirii de rugăciune, și de res-
pectare a timpului care îi este alocat, este să selectezi și să 
anunți mai dinainte o temă de rugăciune folositoare. Această 
temă poate fi aleasă de cel care conduce întâlnirea și anunțată 
în duminica dinaintea întâlnirii de rugăciune. În felul acesta, 
toți participanții au o țintă clară. Apoi întreaga întâlnire va fi 
strâns legată ca o țesătură de lână, iar cei ce vin la întâlnire vor 
avea parte de învățătură duhovnicească și de o scânteie care să 
le aprindă duhul de rugăciune prin studiul focalizat al adevă-
rului lui Dumnezeu. Dacă un grup de creștini va avea înainte 
o temă practică precum ascultarea din conștiință sau un pasaj 
precum cel din Psalmul 23 sau Pilda Grâului și a Neghinei, ei 
vor fi învățați și credința lor va fi oțelită. Hrana pentru devo-
țiune va fi oferită și astfel, atât rugăciunea cât și îndemnurile 
vor fi îndreptate către o țintă anume. Desigur, acest fel de 
abordare a întâlnirii nu trebuie să apese asupra ei ca un toiag 
de fier sau să îi interzică vreunui participant să vină cu o cerere 
specială sau cu vreun subiect de rugăciune de interes imediat, 
care îi stă pe inimă. În clipa în care orice modalitate de orga-
nizare și conducere ucide libertatea familiei care se strânge îna-
intea tronului îndurării, acel sistem trebuie corectat. O rigidi-
tate de fier poate fi la fel de fatală pentru întâlnire după cum 
este și pălăvrăgeala fără sens. Dacă Duhul lui Dumnezeu este 
prezent cu mare putere, nu există niciun pericol legat de întâl-
nirea de rugăciune. De aceea, cea mai eficientă modalitate de 
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vindecare a unei întâlniri de rugăciune rece este să ne deschi-
dem buzele și inimile în cereri fierbinți pentru Duhul Sfânt. 
Pot exista circumstanțe în care o întâlnire să fie tulburată 
mult de rugăciunile nepotrivite ale persoanelor al căror carac-
ter este mai mult decât îndoielnic și care doresc să își câștige o 
reputație ieftină de pietate doar prin a lua parte la rugăciuni 
sau la îndemnuri. Astfel de nelegiuiți trebuie informați cu 
franchețe că ar face mai bine să stea muți până în clipa când 
își vor putea deschide gurile ca să își mărturisească păcatele cu 
sinceritate. Moody spunea pe bună dreptate că „omul care dă 
50 de cenți pe un dolar când ar putea da 100 de cenți, ar face 
mai bine să stea liniștit și să nu facă nicio afacere”. Nu este 
ușor să mărturisești o greșeală flagrantă într-o întâlnire co-
mună de rugăciune, dar am auzit pe cineva care făcea acest 
lucru într-un fel care nu doar că i-a impresionat pe cei care 
participau la ea, ci a adus și o binecuvântare bogată asupra 
propriului suflet și l-a repus în poziția pe care o pierduse. 
Mărturisirea sinceră înaintea lui Dumnezeu și a semenilor 
noștri umple o încăpere în care ne rugăm cu o aromă la fel de 
suavă ca aceea din vasul de alabastru din casa lui Simon, lepro-
sul. Dar există un soi de mărturisire a „vinovăției îngrozitoare” 
pe care unii o împopoțonează cu multe cuvinte și fac din ea o 
paradă, lucru care nu face decât să îi scârbească pe cei care par-
ticipă la întâlnirea de rugăciune, și în niciun caz nu Îl onorează 
pe Dumnezeu. Este un lucru groaznic să spui minciuni în Nu-
mele Domnului. Oricare ar fi greșelile din întâlnirile noastre 
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de rugăciune, mă rog ca ele să fie eliberate de această pioșenie 
frauduloasă și minciună grosolană. 

Concizia trebuie respectată cu rigurozitate în întâlni-
rile de rugăciune, cu excepția cazurilor rare când ne este clar 
că acea persoană vorbește evident într-un fel înțelept și du-
hovnicesc, încât ar fi un păcat să aplicăm regulile legate de du-
rată. Cinci minute este în general timp suficient pentru un 
îndemn, iar trei minute sunt suficiente pentru o rugăciune. 
Modelul pentru cererile noastre, pe care Domnul nostru ni l-
a lăsat, nu ocupă nici măcar o jumătate de minut, și chiar acea 
minunată rugăciune de mijlocire pe care El a făcut-o pentru 
ucenicii Lui în noaptea trădării Sale ocupă doar 26 de propo-
ziții. Noi, predicatorii, greșim foarte des când monopolizăm 
timpul la întâlnirile de rugăciune ale membrilor bisericilor 
noastre. Este întâlnirea lor. Avem oportunități suficiente 
pentru explicarea Bibliei duminica. Dacă întâlnirile comune 
de rugăciune ajung împovărate de cuvântări lungi și grele, 
este momentul să corectați acest lucru. Un lider energic poate 
face acest lucru folosindu-se prompt de un clopoțel sau de un 
cuvânt blând de îndemn, sau  cerându-i acelui frate matur să 
ofere un cuvânt în rugăciune. Fără a insista mai mult pe lu-
crurile care pot strica momentele de rugăciune, voi prezenta 
în capitolul următor, într-un fel condensat, cum ar trebui să 
fie o întâlnire de rugăciune ideală, din punctul meu de vedere. 
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8 
O ÎNTÂLNIRE DE                             

RUGĂCIUNE IDEALĂ 
 

Ea începe punctual, la momentul planificat. Când cea-
sul dă ora 8, liderul se ridică și sună deșteptarea, dând două 
versuri foarte inspirate: 

„Vino, suflete, cu plecăciune, 
Isus răspunde la rugăciune”. 

O dulce cântare este îndemnată de la pian, dintr-una 
din încăperile aglomerate, apoi către Cer sunt trimise cuvin-
tele imnului pe valul desăvârșit al cântării comune, entuzi-
aste. Fiecare glas participă. Fiecare vers este cântat cu mai 
mult spirit decât cel de dinaintea lui, marcând devoțiunea în 
creștere; și, asemenea brizei puternice a mării, cântarea de la-
udă de la început poartă întreaga mulțime strânsă la rugă-
ciune din port către libertatea tot mai largă și către apele tot 
mai adânci ale mării deschise. Apoi liderul cere coborârea Du-
hului Sfânt, darul propovăduirii și botezul Cincizecimii.4 O 

 
4 pogorârea Duhului… darul Cincizecimii – autorul nu se referă la acestea în notă 
carismatică, ci printr-o manieră metaforică, vorbind despre necesitatea prezenței 
și a lucrării plenare a Duhului Sfânt în întâlnirea de rugăciune. – n.tr. 
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rugăciune foarte scurtă, dar plină de sens. El s-a rugat cerând 
darul rugăciunii peste toți cei prezenți, onestitatea în vorbire, 
eliberarea de formalismele moarte, sinceritatea în mărturisi-
rea păcatelor, apropierea de Dumnezeu ca niște copii și cre-
dința potrivită unor fii de Dumnezeu, apoi a încheiat che-
mându-L pe Hristos să vină între cei prezenți ca și cum ar fi 
venit asemenea circumstanței din odaia de sus, de la Ierusa-
lim, și să le dea pacea Lui tuturor celor prezenți. 

Imediat ce se citește un pasaj potrivit din Cuvânt, fie-
care dintre cei prezenți pare gata să își facă partea dând viață 
și atractivitate acelei ocazii. Fiecare simte că „aceasta nu este 
întâlnirea liderului, nici a păstorului, ci întâlnirea mea cu pro-
pria-mi familie spirituală, la picioarele Mântuitorului meu. 
Aici am dreptul să plâng, să cânt, să mă topesc în duhul meu 
și să mă revărs în relațiile strânse cu frații din jurul meu. Dacă 
tac, întâlnirea ar fi ca una între muți; iar dacă sunt rece, cel de 
lângă mine poate deveni înfrigurat, astfel încât întreg locul să 
se transforme într-un congelator”. Astfel, liderul nu a fost ne-
voit să îndemne pe nimeni dintre cei prezenți să participe. El 
n-a fost obligat să întoarcă nicio cheie. Ce poate fi mai vred-
nic de milă decât să vezi un biet lider sau diacon stând stânje-
nit înaintea unei mulțimi pietrificate și, după o lungă și dure-
roasă pauză, în care poți număra ticăiturile ceasului, să îl im-
plore pe „un frate prezent să aducă un îndemn sau o cerere de 
rugăciune”, ca și cum plictiseala îngrozitoare și monotonă ar 
fi trebuit alungată cu forța, căci ar fi ucis și devorat imediat 
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acea suavă și sacră oră de devoțiune? Nu este de mirare că atât 
de mulți dintre noi am crescut cu un dezgust față de însăși 
ideea de întâlnire de rugăciune și că, după gustul amar al cojii 
mesteacănului din curtea școlii, următorul lucru de care am 
fost îngroziți a fost „mersul la întâlnirea de rugăciune”. Sin-
gura noastră liniște a fost că am putut trage un pui de somn 
în timpul ei, până ce persoana de lângă noi ne-a scuturat ochii 
și ni i-a deschis, informându-ne ca și cum ne-ar fi admonestat 
că „întâlnirea s-a încheiat, trebuie să plecăm la casele noastre”. 

Dar până și un copil de opt ani ar fi fost interesat de 
întâlnirea vie de rugăciune pe care o descriu acum. Nu s-a 
pierdut niciun moment; nu a fost necesară nici măcar o silabă 
de persuasiune. Un bărbat s-a ridicat și a vorbit într-un fel de-
osebit despre o scenă petrecută cu câteva seri mai devreme, 
când a fost ajutat să instituie un altar în familia sa, unde până 
atunci rugăciunea fusese absentă.5 Aceea fusese prima lui ru-
găciune împreună cu altcineva, iar aceasta prima lui cuvân-
tare. În timp ce el vorbea, pe obrajii soției lui uimite și pline 
de bucurie s-au văzut curgând șiroaie de lacrimi. Apoi vine 
rugăciunea fierbinte de mulțumire față de Dumnezeu din 
partea cuiva prezent, și o cerere ca altarul familie astfel ridicat 
să nu ajungă niciodată pângărit, nici abandonat. După 
aceasta s-a ridicat un tânăr cu o jachetă albastră și o ancoră 

 
5 altar în familie – autorul face referire la practica rugăciunii în familie. Pentru 
mai multe informații legate de aceasta, vedeți Închinarea în familie, de James W. 
Alexander, Editura MAGNA GRATIA, 2006. 
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brodată pe gulerul larg. El fusese adus la întâlnire de unul din-
tre distribuitorii de literatură din congregație. Povara cuvân-
tării lui scurte și lipsită de arta limbajului a fost aceasta: Veniți 
la Isus! „Cine vrea, să vină să ia apa vieții fără plată!” (Apoc. 
22:17), a spus tânărul ars de soare, adăugând: „asta înseamnă 
că toți cei de aici pot veni, de la mare la mic. Mergem către 
Cer. Hristos este Pilotul nostru. Ancora este sigură și puter-
nică. Veniți la bord, prieteni, înainte ca miezul nopții să se 
apropie și vremea să se ducă”. Nimeni nu s-a simțit ca și cum 
acest tânăr zelos ar fi trebuit criticat, nici că ar fi fost necesar 
să obiecteze față de simpla ilustrație despre navigarea pe mare. 
El a vorbit așa cum i-a dat Duhul. Așa au vorbit toți. Un tânăr 
a cerut sfaturi despre cum să se achite corect de îndatoririle 
care i s-au dat în rolul din administrație în diminețile de du-
minică. Liderul a răspuns pe scurt la întrebarea lui, iar un 
frate a adus o rugăciune, cerându-I lui Dumnezeu să îl călău-
zească de îndată pe acest copil al Lui, să îl facă în stare să „facă 
ce este drept, chiar dacă l-ar costa pâinea zilnică” și să elibereze 
țara de pângărirea zilei Domnului în locurile de muncă im-
portante. 

Când rugăciunea lui s-a încheiat, s-a făcut auzit un glas 
tremurând și poticnindu-se dintr-o altă cameră, apoi s-a oprit 
într-o clipă. S-a făcut o pauză în care parcă nici respirația celor 
prezenți nu se mai auzea. Toți au simțit cu tânărul începător. 
Toți voiau să îl ajute. El și-a reluat rugăciunea, a ezitat iar, a 
rostit câteva cuvinte frânte și, în final, a spus: „O, Doamne, 



CAPITOLUL 8  73 

Tu știi că nu pot spune ce aș vrea să spun, dar Tu auzi chiar și 
ceea ce eu nu spun. Ai milă de bietul meu suflet, în Numele 
lui Hristos. Amin”. Un suspin clar s-a făcut auzit în întreaga 
casă. Apoi s-a făcut auzit un veteran cu părul cărunt, în tona-
lități asemenea bătrânului Andrew Peden de pe dealurile 
înalte ale Scoției. Bătrânul a înaintat în rugăciunea lui ca Ghe-
deon în bătălia cu Madian. Sabia credinței a strălucit în mâna 
lui dreaptă; lumina a străpuns cu putere încăperea, astfel că o 
mulțime întreagă de îndoieli, păcate și temeri au fost risipite 
ca pleava în bătaia vântului. O, cum ne-a îndreptat el către 
Cer ca pe aripi de vultur! Cum a vorbit El despre Mielul glo-
rificat și întronat! Și încheierea tumultoasă a rugăciunii lui 
puternice s-a făcut ca în șapte coruri de Aleluia și ca în simfo-
nii de harfă. 

Când s-a terminat rugăciunea bătrânului (a fost a șap-
tea rugăciune adusă în acea oră binecuvântată și aglomerată), 
a sosit momentul de final al întâlnirii. Liderul a sunat din clo-
poțel și a citit doxologia. Toți cei prezenți am fost cuprinși de 
cele mai cerești corzi când am cântat mărețul imn de luptă ce 
l-a susținut pe Luther împotriva stăpânirilor și a puterilor, și 
împotriva răutății spirituale din locurile înalte.6 Nemuritoare 
a fost acea coardă, ca acela care i-a dat naștere. Nu există ni-
ciun mormânt de creștin în toată țara, în care buzele celui 

 
6 Autorul se referă la un scurt imn doxologic Old Hundred. Melodia imnului Old 
Hundred este atribuită în general compozitorului francez Louis Bourgeois (c. 
1510-1560), însă versurile sunt atribuite în general lui Martin Luther, fără a se 
cunoaște însă o versiune în limba germană.  
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adormit să nu fi cântat cândva imnul fără egal. Dacă vreuna 
dintre piesele muzicale de pe pământ va fi auzită printre „cân-
tările noi” ale Paradisului, poți fi sigur că aceasta va fi cea care 
va trece de judecată, acest „rege sacru” al imnurilor. Cu acest 
străvechi cântec pe buze, am încheiat serviciul de rugăciune, 
am petrecut câteva clipe strângându-ne reciproc mâinile, fă-
când cunoștință cu cei străini, și salutându-ne cu drag din 
inimă. Iată cum s-a încheiat o întâlnire-model de rugăciune. 

Spiritul care a dominat acea întâlnire a fost prea intens 
și fierbinte pentru a putea fi descris în cuvinte, căci acestea 
sunt la fel de lipsite de sevă și seci pe cât sunt pănușile de po-
rumb de anul trecut. În același timp, întâlnirea a fost prea 
plină de reverență ca să lase loc de fandoseli sau neseriozitate. 
Am tot rămas în jurul acelui loc special, parcă lipsiți de do-
rința de a pleca. Dacă n-ar fi fost regula rigidă a limitării acelei 
întâlniri la o singură oră, am fi stat până la miezul nopții, ru-
gându-ne și cântându-I laude lui Dumnezeu. Și, în timp ce 
ne-am îndreptat către casele noastre cu reținere, mulți dintre 
noi am spus cu recunoștință: „Cu adevărat Domnul a fost în 
acest loc”. Oare de ce n-ar avea fiecare biserică a lui Hristos 
una sau chiar mai multe astfel de întâlniri-model de rugă-
ciune? 
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9 
TREZIRILE SPIRITUALE 

 

Atunci când folosim cuvântul „trezire”, ne referim în 
general la o stare a unei biserici în care creștinii sunt mai activi 
și mai duhovnicești decât în mod obișnuit, și, ca rezultat, pă-
cătoșii sunt convertiți în număr mai mare decât de obicei. 
Oricare ar fi celelalte caracteristici ale unei treziri, două as-
pecte sunt esențiale pentru ca ea să fie autentică – Duhul 
Sfânt îi trezește pe credincioși și îi regenerează pe păcătoși. Pu-
terea lucrării harului poate fi evaluată după gradul în care Du-
hul lui Dumnezeu produce aceste rezultate binecuvântate. 
Nu uita niciodată, mai tânărul meu frate, că factorul cel mai 
important și agentul indispensabil este același Duh care a fost 
revărsat cu rezultatele acelea minunate în ziua Cincizecimii. 

După o îndelungă experiență pastorală și după strădu-
ințe frecvente după trezire, mă simt nevoit să mărturisesc că 
mi se pare un lucru cu totul tainic. Dumnezeul nostru este 
suveran. El pare adeseori să Își înfrâneze puterea care aduce 
convertire chiar în perioadele în care, după calculele noastre, 
ne-am  aștepta să avem parte de ea. Eu am trăit multe dezamă-
giri de acest fel. Pe de altă parte, mai multe torente bogate de 
binecuvântare cerească s-au coborât când noi nu le așteptam. 
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Prima trezire de care am avut parte în lucrarea mea (în micuța 
mea biserică din Burlington, New Jersey) a început într-o pe-
rioadă de profundă descurajare, și a început cu acțiunea sin-
gulară a unei femei evlavioase. Lucrarea cea mai remarcabilă 
a harului, de care m-am bucurat, s-a petrecut în Lafayette 
Avenue Church, Brooklyn (în 1866), și ea a început în tim-
pul unei „săptămâni de rugăciune”. Nu s-au făcut atunci 
eforturi extraordinare înspre trezire, n-au existat așteptări 
speciale ale unei treziri, n-am apelat la niciun fel de ajutor ex-
terior, și asta de la început până la sfârșit. În ambele cazuri, 
ploile binecuvântate au izbucnit dintr-o dată asupra noastră. 

Eu nu am avut obiceiul să apelez la evangheliști din ex-
teriorul bisericii, ca să facă lucrarea pe care Domnul mi-a în-
credințat-o mie. În urmă cu 18 ani, l-am invitat pe bunul meu 
prieten Dwight L. Moody să vină și să țină o serie de slujiri 
speciale la una dintre capelele noastre de misiune. Acolo a 
pregătit el prima serie de „prelegeri din Biblie” și, după câteva 
zile de eforturi răbdătoare, o flacără a trezirii s-a aprins și a cu-
prins întreaga congregație-mamă, astfel că noi credem că 
peste 100 de suflete au fost convertite. În 1887, biserica mea 
și alte biserici învecinate l-au invitat pe acel zelos și discret 
evanghelist, Rev. B.F.M., să țină cuvântări publice pe parcur-
sul a aproape trei săptămâni, iar predicarea lui credincioasă a 
dus la unele rezultate fericite. Păstorii și bisericile se con-
fruntă deseori cu tentația puternică de a fugi de propria res-
ponsabilitate în acest sens, și să apeleze la cineva din afară care 
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să vină și să facă lucrarea în locul lor. Predicatorul crede că 
„poate că o voce nouă îi va trezi pe cei adormiți”, sau colegii 
lui de slujire pot sugera că un lucru „nou îi va atrage pe oa-
meni” și, ca urmare, îi invită pe dl. A., evanghelistul, sau pe 
dl. B., acel bun cititor al Bibliei, ori pe Rev. C., „predicatorul 
trezirii”, să vină și să inaugureze unele servicii speciale ale bi-
sericii. Nu vreau deloc să critic astfel de slujitori itineranți cre-
dincioși și evlavioși, care merg peste tot propovăduind Evan-
ghelia curată sau ținând sesiuni de citire a Bibliei, ori condu-
când diverse întâlniri pentru trezirea păcătoșilor și edificarea 
credincioșilor. Uneori îmi doresc să îi văd ducându-și torțele 
mai des în întunericul spiritual al regiunilor ignorate, nu să își 
petreacă atât de mult timp în aprinderea unora suplimentare 
de la amvoane și în întâlnirile de rugăciune care au deja parte 
de lumină suficientă. Unul dintre pericolele de a importa lu-
crători din exterior este că acest lucru tinde să diminueze și să 
discrediteze păstorii turmei. A ajuns să fie răspândită ideea că 
păstorul își face rutina explicării Cuvântului lui Dumnezeu, 
vizitării turmei lui, mângâierii celor bolnavi și întristați, și slu-
jirii la înmormântări, dar pentru ca sufletele să fie convertite, 
trebuie să fie trimis cineva a cărui meserie este să convertească 
oameni. Astfel, biserica trimite după o astfel de persoană în 
același fel în care fermierul ale cărui lanuri de grâu sunt coapte 
și trimite după deținătorul patentului mașinii de treierat, ca el 
să vină cu mașina lui și să taie și să lege grâul cu cea mai mare 
îndemânare. Este clar că, dacă nimeni altcineva nu poate aduce 
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o nouă Evanghelie sau un nou Răscumpărător ori un alt Duh 
Sfânt decât Acela care este făgăduit ca răspuns la rugăciunea 
făcută cu credință, de ce ar trebui ca un păstor credincios și 
zelos să se îndrepte în altă parte decât către Cer? Uneori poate 
fi înțelept să folosim vestitori itineranți ai Evangheliei, dar în 
general, fiecare păstor ar trebui să fie în stare să își semene pro-
pria sămânță și să își secere propriile roade. 

Trebuie să ținem minte că Dumnezeu vrea întot-
deauna să fie tratat ca Dumnezeu. El dă binecuvântări spiri-
tuale când consideră de cuviință, în ce fel consideră de cuvi-
ință și unde dorește. Noi putem trudi, ne putem ruga, putem 
„planta”, dar nu putem dicta. Uneori, un păstor evlavios, îm-
povărat mult de starea spirituală superficială din biserica sa, 
pune în mișcare lucruri speciale spre a produce o trezire, și to-
tul se dovedește în zadar. Roțile mașinăriei lui zornăie pentru 
o vreme, dar nu există niciun „Duh viu în roți” (cf. Ezec. 1:20). 
De-a lungul vieții, eu n-am reușit niciodată să adopt anumite 
măsuri care să conducă la o trezire. Ploaia binecuvântărilor a 
venit asupra noastră când am propovăduit Cuvântul lui Dum-
nezeu în modalitatea mea obișnuită și când biserica s-a aflat în 
ceea ce aș putea spune că era o „stare normală”. Oricare ar fi 
experiența altor păstori, a mea a fost aceasta. 

(1) În primul rând, te-aș sfătui, frate, să nu vorbești 
prea mult despre „trezire”. Vei ajunge să tocești acel cuvânt și 
să îl golești de sens. Rămâi dedicat lucrării care ți-a fost încre-
dințată de Dumnezeu în propovăduirea întregii Evanghelii, și 
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îmbibă-ți lucrarea în rugăciune. Fă-o consecvent și dă-ți toate 
silințele să îți păstrezi congregația implicată în lucrare, apoi 
lasă rezultatele în mâna lui Dumnezeu. Nu te îngrijora; nu te 
pierde cu inima; nu-i certa pe membrii adunării tale; nu te 
apuca să faci nimic altceva decât să te achiți fără teamă, cre-
dincios și cu dragoste de datoria pe care o ai față de Domnul 
tău și față de sufletele care ți-au fost puse în grijă. Prezintă 
constant marile adevăruri dătătoare de viață ale cărții inspi-
rare [Biblia] – precum depravarea omului, remediul pentru 
păcat, ispășirea făcută de Isus Hristos, îndreptățirea prin cre-
dință, caracterul și poruncile lui Isus, regulile biblice pentru 
trăirea curată, judecata finală și condamnarea sau răsplata vi-
itoare. Nu-ți irosi timpul apărându-ți Biblia, ci predic-o și las-
o să se apere singură! Propovăduiește fierbinte învățătura să-
nătoasă, și folosește ilustrații vii și utile. O trezire care nu este 
întemeiată pe adevărul Bibliei este ca o flacără aprinsă iute, 
dar care se stinge repede și se duce odată cu fumul ei. Tu ar 
trebui să îți presari predicile instructive cu argumente frec-
vente și apeluri blânde făcute către cei neconvertiți. Spune cât 
de puține lucruri poți despre „treziri”, și păstrează ochii tăi și 
pe ai celor din congregația ta îndreptați numai și numai către 
Isus. Confruntă păcatul fără teamă; insistă înaintea conștiin-
țelor celor ce te ascultă cu cerințele uriașe făcute de Dumne-
zeu, cu necesitatea pocăinței și a credinței imediate în Mântu-
itorul. Veghează ca membrii congregației tale să rămână me-
reu implicați în lucrare personală spre binele celorlalți și spre 
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mântuirea sufletelor oamenilor. 

(2) Veghează având ochii și urechile deschise către pri-
mele dovezi ale unei lucrări speciale a prezenței Duhului. Fii 
mereu veghetor și, din clipa când observi o astfel de manifes-
tare, mergi după ea cu promptitudine. Într-o după amiază, pe 
când făceam vizite în familii, am descoperit că în două sau trei 
familii existau câteva suflete dornice după mântuire. I-am 
chemat imediat pe slujitorii din biserică, le-am vorbit despre 
ce am observat și am hotărât împreună să organizăm o serie 
de întâlniri aproape în fiecare seară, întâlniri urmate de discu-
ții cu cei interesați de mântuire. Eforturile și rugăciunile noas-
tre au fost răsplătite cu o prezență foarte mare la aceste întâl-
niri. Fără zgomot, agitație sau mijloace „senzaționale”, lucra-
rea cea bună a mers înainte vreme de câteva luni de zile, și nu 
a existat nicio reacție după ea. Oamenii nu s-au înghesuit să 
asculte un predicator vestit, ci ei au venit să audă propovădu-
irea Cuvântului (ceea ce este un lucru cu totul diferit). În tot 
acest timp, poporul lui Dumnezeu s-a rugat fierbinte. Când 
trezirile se sting, ele se sting din cauza lipsei mijlocirii smerite 
și perseverente, și din cauza absenței trudei persistente și a tră-
irii pentru Domnul. Biserica se arată satisfăcută cu secerișul 
de până în acel moment, astfel că el încetează. Când noi înce-
tăm să cooperăm cu Duhul Sfânt, El este întristat și neglijat 
și, ca urmare, El Își retrage puterea de convertire. 

(3) Deși este adevărat că, fiind niște ființe limitate, noi 
nu putem prezice momentele sau perioadele prezenței speciale 
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ale Duhului, rămâne un lucru valid și întotdeauna este corect 
să ne rugăm neîncetat pentru revărsarea puterii de sus. Dr. 
Thomas H. Skinner (un om foarte smerit și sfânt) mi-a spus 
cândva că doi sau trei dintre colegii lui prezbiteri din Phila-
delphia s-au întâlnit în biroul lui pastoral ca să se plece înain-
tea lui Dumnezeu și să ceară o lucrare specială a Duhului. Ei 
s-au golit de sine și s-au rugat să fie umpluți cu Hristos. Și așa 
a fost. Apoi au mijlocit fierbinte cerând trezirea și convertirea 
păcătoșilor. O trezire puternică a zguduit întreaga biserică 
asemenea vântului puternic care a umplut odaia de sus în ziua 
Cincizecimii. Un frate mi-a spus că vreme de 14 ani la rând a 
existat o binecuvântare spirituală bogată asupra unei biserici 
doar pentru că slujitorii ei obișnuiau să se roage consecvent și 
„fierbinte pentru predicatorul lor mult timp înaintea fiecărei 
duminici”. Acei bărbați înțelepți și evlavioși l-au onorat pe 
ambasadorul lui Hristos, au cinstit Evanghelia lui Hristos, și-
au onorat datoria și și-au conștientizat responsabilitate. Ei nu 
s-au dus în Egipt după ajutor. Dumnezeul care ascultă rugă-
ciunea i-a onorat. 

(4) Când influențele Duhului sunt recunoscute în con-
gregația ta în orice măsură, trebuie să fii veghetor, prompt și 
neobosit în cooperarea cu Agentul divin. Secretul succesului 
într-o trezire ține de cooperarea cu Duhul Sfânt. De aceea, va 
fi bine să te rogi fierbinte cerând călăuzirea Lui. Organizează 
cât de multe întâlniri de rugăciune se poate, astfel încât să fie 
folositoare. În timpul trezirii remarcabile din biserica mea (în 



82 CUM SĂ FII PĂSTOR DINCOLO DE AMVON  |  CUYLER 

1866), am organizat un anume program de slujiri, și îți voi da 
aici câteva indicii care ar putea să îți fie de ajutor. În serile de 
luni, tinerii noștri țineau întâlnirea lor săptămânală regulată, 
care era foarte frecventată, urmată de o scurtă întâlnire de dis-
cuții cu cei interesați de mântuire. În serile de marți, joi și vi-
neri aveam întâlniri generale de rugăciune, urmate și ele de 
discuții cu cei interesați spiritual. În seara de miercuri aveam 
întâlnirea bisericii de peste săptămână și obișnuiam să predic 
pe cât de clar și de apăsat puteam, țintind uneori la cei care 
umblau pe căi rătăcitoare, alteori la cei nepocăiți și alteori la 
păcătoșii treziți care erau în căutarea mântuirii. Asemenea tu-
turor celorlalte întâlniri, și aceasta era urmată de o invitație 
cordială adresată tuturor celor interesați să participe la o dis-
cuție personală și la rugăciune, într-o încăpere alăturată. Eu 
am observat că multe beneficii au rezultat din aplicarea aces-
tui plan, care m-a ajutat să descopăr care persoane erau trezite. 
Chiar și simplul fapt că mergeau în acea încăpere ca unii care 
căutau să știe mai mult despre mântuire a avut o influență 
mai mare și mai puternică asupra celor treziți spiritual. Acesta 
era un pas, unul în direcția corectă. Dacă mândria și infatua-
rea aveau să fie rănite prin acest pas, cu atât mai bine. În plus 
față de aceste servicii de seară, mai exista o întâlnire de după 
amiază a tinerilor (cam de o oră) și o alta a tinerelor. Ambele 
întâlniri erau coordonate de creștini maturi și erau dedicate 
rugăciunii, cântărilor de laudă și discuțiilor libere. 

(5) Întâlnirile de discuții cu cei interesați de mântuire 
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din perioada de trezire sunt atât de vitale și de importante, 
încât nicio persoană neexperimentată, grăbită sau fanatică 
nu ar trebui să aibă permisiunea să discute cu cei prezenți. 
Prin „fanatic” mă refer la toți acei oameni care au un soi de 
pasiune spirituală nesănătoasă. Eu am condus mereu acest fel 
de întâlniri și am chemat în ajutor doar pe acei frați și pe acele 
surori caracterizați deopotrivă de har și de bun simț (cele 
două nu se găsesc întotdeauna în combinație). În lucrarea se-
rioasă care are loc în astfel de întâlniri nu trebuie să permitem 
nici cele mai mărunte artificii.  

Țelul meu în discuțiile cu fiecare participant a fost să 
descopăr ce piedică stătea în calea credinței și a pocăinței fie-
căruia. Este un lucru vital ca un păcătos să descopere ce 
anume îl împiedică să-și predea viața lui Hristos. Dacă este 
vreun obicei sau vreo practică rea, trebuie îndemnat să aban-
doneze acel lucru. Dacă este vreun păcat al inimii, trebuie să 
renunțe la el, chiar dacă asta ar însemna smulgerea ochiului 
drept sau tăierea mâinii drepte, cum ne spune Mântuitorul. 
În general, piedica principală ține de o inimă rea și încăpățâ-
nată. De aceea, țelul meu a fost și a rămas acela de a convinge 
astfel de persoane că, dacă nu sunt dornice să își predea ini-
mile lui Isus și să „facă voia” lui Isus, nu exista nicio nădejde 
veșnică pentru ele. Trebuie să punem sufletele oamenilor față 
în față cu Hristos! 

Desigur, Cuvântul lui Dumnezeu este la fel de indis-
pensabil în astfel de întâlniri pe cât este compasul de la bordul 
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corăbiilor. Este bine să ai adânc înrădăcinate în minte anu-
mite pasaje ale Bibliei, la care să poți apela imediat și să le ci-
tești împreună cu persoana în cauză, care caută lumina. Vin-
decarea orbului Bartimeu și discuția lui Hristos cu Nicodim 
mi s-au părut întotdeauna utile în călăuzirea acestui fel de oa-
meni. Când folosești învățăturile inspirate ale Cuvântului lui 
Dumnezeu, ești sigur că te îndrepți în direcția corectă și poți 
cere întotdeauna cu încredere o binecuvântare asupra instru-
mentului lui Dumnezeu însuși. Ar trebui să discuți personal 
cu fiecare dintre cei prezenți. Dacă timpul nu îți permite o 
discuție completă, așa cum ar fi necesar, hotărăște de comun 
acord cu acea persoană o zi și un loc pentru continuarea discu-
ției, fie acasă la ea, fie la biroul tău pastoral. În perioade de tre-
zire nu trebuie să lași ca vreun alt lucru să te îndepărteze de pa-
rohia ta, în special invitațiile de a predica în alte locuri sau pre-
ocupări de pe urma cărora ai putea câștiga bani; și probabil că 
vei vedea că este necesar să aloci o jumătate de zi vizitelor și dis-
cuțiilor personale. Nu te plânge de timpul necesar ca să călău-
zești un suflet tulburat sau nehotărât către Împărăția lui Dum-
nezeu. Merele culese manual țin cel mai mult. Truda făcută la 
nivel personal, cu fiecare suflet în parte, este indispensabilă. 
Cartea „Faptelor Apostolilor” este o dovadă în acest sens. Acei 
creștini timpurii și-au înțeles responsabilitatea și au conștienti-
zat puterea efortului personal. Petru merge după Corneliu; Fi-
lip se duce direct după trezorierul împărătesei Candace; Pavel 
răspunde față în față la întrebările temnicerului din Filipi, iar 
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Acuila și Priscila au o lecție biblică deosebită, dată în persoană 
lui Apolo. Dacă Fiul lui Dumnezeu a dedicat atât de mult timp 
discuției cu un lider evreu care a venit la El noaptea și discuției 
cu o biată femeie cu sufletul răvășit la fântâna din Sihar, cu si-
guranță că ar trebui să nu scutim niciun efort și niciun timp în 
călăuzirea unui suflet nemuritor din întuneric la lumină. 

(6) „Aș face mai bine să le cer celor care Îl caută pe Hris-
tos să se ridice în picioare la întâlnire?” În primul rând, aș vrea 
să spun că această metodă de a le cere celor interesați de mân-
tuire să se ridice în picioare, pentru ca biserica să se roage pen-
tru ei în special, a fost adoptată de mulți păstori foarte înțe-
lepți, și a fost binecuvântată cu multe rezultate deosebite. În 
prima jumătate a lucrării mele, eu le ceream celor ce căutau 
mântuirea să rămână după serviciul bisericii pentru o discu-
ție, sau să meargă într-o anumită încăpere. De-a lungul ulti-
milor ani, le-am cerut deseori celor care doreau să ne rugăm 
pentru ei să își manifeste dorința respectivă ridicându-se în 
picioare. Multe rezultate fericite au venit astfel și, în mare, 
sunt de acord cu acest gest. Numai că trebuie folosită multă 
discreție și atenție, pentru că altfel un pas foarte serios către 
Hristos poate fi foarte ușor pervertit într-un gest formalist in-
suficient cântărit sau superficial.7 Fii foarte atent să pui îna-
intea celor ce te ascultă ce anume implică „a se ridica pentru 

 
7 Pentru o analiză critică a istoriei practicii chemărilor în slujirile evanghelistice, 
vedeți Jim Ehrhard, Pericolele invitațiilor în cadrul slujirii în evanghelizare, Edi-
tura MAGNA GRATIA, 2017.  
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o rugăciune”, și formulează-ți invitația atât de clar încât chiar 
și cel mai needucat să o înțeleagă. Apoi rugăciunea care este 
adusă de biserică trebuie să fie directă, simplă și fierbinte. Când 
serviciul bisericii se încheie, trebuie purtată o discuție perso-
nală cu fiecare dintre cei care s-au ridicat. După ce astfel de per-
soane au luat o hotărâre fermă de a-L urma pe Hristos, eu le-
am încurajat întotdeauna să le spună acest lucru și altor per-
soane. Câteva cuvinte înduioșătoare din partea unul suflet 
proaspăt născut din nou se vor dovedi adesea un mijloc de bu-
curie într-o întâlnire a bisericii, ca atunci când oamenii l-au vă-
zut pe Lazăr ieșind din mormânt. Credința copiilor lui Dum-
nezeu este înviorată în chip minunat să audă „cântarea nouă” 
dintr-un suflet care a fost mort în greșeli și păcate. Dacă cei 
proaspăt convertiți nu încep imediat să Îl mărturisească pe 
Hristos, cel mai probabil că vor avea limba legată toată viața. 

(7) Predicarea în timpul unei treziri trebuie să fie 
adânc înrădăcinată în Sfânta Scriptură și saturată de rugă-
ciune. Nu poți fi prea simplu, prea hotărât, prea strict în apli-
cațiile tale sau prea clar în ilustrațiile pe care le faci. Un predi-
cator obișnuia să lovească în inimile celor care îl ascultau 
printr-o prezentare puternică a vinovăției personale a fiecărui 
păcătos înaintea lui Dumnezeu. El înfigea plugul adânc și fă-
cea această lucrare de desțelenire în conștiință. Țelul lui princi-
pal era să îl facă pe fiecare ascultător neconvertit să fie conștient 
că era un păcătos împotriva sfințeniei și a dragostei infinite ale 
lui Dumnezeu; că păcatul este peste măsură de condamnabil; 
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că omul trebuie să se pocăiască și să abandoneze păcatul ime-
diat; și că păcătosul trebuie să se întoarcă de îndată la Dumne-
zeu, primind o iertare bogată prin Isus Hristos, Mântuitorul 
atotsuficient al fiecărui om care își pune credința în El. Con-
vingerile de păcat străpungătoare erau rezultatul unei astfel de 
predicări, iar convertirile erau la fel de clare ca scrisul de pe mo-
nedele proaspăt ieșite din presă. Avem nevoie mai mult de o 
astfel de lucrare profundă la amvoane în zilele noastre. Carac-
teristica esențială predicării lui Ioan Botezătorul, a primelor cu-
vinte ale lui Isus în predicare și ale propovăduirii apostolice a 
fost aceasta: „Pocăiți-vă! Pocăiți-vă!” Trebuie să ții minte că 
„pocăința care duce la viață este un har mântuitor prin care, 
dintr-o conștientizare adevărată a păcătoșeniei sale și din înțe-
legerea îndurării lui Dumnezeu în Hristos, un păcătos se în-
toarce de la păcat la Dumnezeu cu durere și ură față de păcat, 
cu hotărâre deplină și străduință în ascultarea nouă de El” (cf. 
Westminster Larger Catechism). Poate exista vreun pas mai vi-
tal sau vreo îndatorire mai înaltă decât aceasta? Nu te teme că 
ai putea predica folosind prea mult simplitatea limbajului dra-
gostei și nu ezita să faci ca orice suflet aflat în starea nepotrivită 
să se simtă deranjat. Cu cât un om își simte mai profund vino-
văția și pedeapsa, cu atât mai curând va alerga el la Mielul răs-
tignit al lui Dumnezeu. Trezirea care trimite fiecare suflet la 
Isus și doar la El va fi cea care va lăsa în urma ei rezultatele cele 
mai durabile și va atrage biserica în imitarea zilnică cea mai 
apropiată de Domnul ei sfânt și iubitor. 
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10 
TRAGE CU ARCUL                              
LA ÎNTÂMPLARE 

 

Printre multele întâlniri încântătoare de rugăciune or-
ganizate în timpul unei treziri în orașul B., a existat una pe 
care nu o voi uita niciodată și pe care cred că unele suflete și-
o vor aminti clar în acel ceas când cei răscumpărați vor fi che-
mați la ospățul nunții Mielului. Ea s-a ținut într-o casă a unui 
membru, iar camerele erau înțesate de oameni. Când am in-
trat acolo, peste mulțimea din acea casă era așternută o tăcere 
ca de mormânt, mulți stând acolo așezați pe scaune, cu cape-
tele plecate și fețele acoperite. O atmosferă aparte de solemni-
tate exista acolo, căci era clar că Duhul Domnului „era în acel 
loc”. Pe parcursul unei ore cât a ținut întâlnirea, s-au cântat 
două sau trei imnuri și doi bărbați în vârstă (amândoi fiind acum 
pe munții de aur) au adus rugăciuni fierbinți, rugăciuni care 
erau întrerupte doar de suspine frecvente. Când s-a făcut bine-
cuvântarea de final, s-a lansat și apelul ca toți cei care doreau să 
aibă o discuție personală despre starea sufletelor lor să rămână pe 
loc. Întreaga mulțime s-a așezat din nou pe scaune, de parcă ar fi 
fost un singur om! Scena era copleșitoare. Unii dintre cei care 
se aflau înaintea mea erau oameni care mărturisiseră cândva 
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că erau creștini, alții erau clar niște păgâni, și mulți erau necu-
noscuți. Era evident că trebuia să le adresez un cuvânt tutu-
ror, astfel că trebuia să trag cu arcul „la întâmplare”. 

În apropierea mea stătea o tânără îmbrăcată in negru, a 
cărei expresie a feței trăda o seriozitate profundă. Nu o mai 
văzusem până atunci și îmi imaginam că trebuia să fi fost 
membră într-o biserică învecinată, care venise alături de bise-
rica noastră la întâlnirea de rugăciune. Apropiindu-mă de ea 
cu respect, am îndrăznit să o întreb dacă avea vreo nădejde că 
era copil de Dumnezeu. Capul ei s-a prăbușit într-o clipă, a 
izbucnit în lacrimi și, în emoția ei profundă, a dat un răspuns 
din care nu am înțeles nimic. Cu un scurt cuvânt de îndemn, 
am lăsat-o și, după ce am întrebat pe cineva, am aflat că ea 
trăise de multă vreme în nepăsare totală față de Dumnezeu și 
în neglijență continuă față de casa lui Dumnezeu. La urmă-
toarea întâlnire am văzut-o din nou, însă fața ei era și mai 
tristă. După două săptămâni de întâlniri (o perioadă de zbu-
cium indescriptibil în sufletul ei), norul i-a părăsit fața și liniș-
tea păcii care întrece orice cunoștință s-a așezat ca un porum-
bel peste fața ei fericită. Ea este acum un membru smerit și 
consecvent al turmei lui Hristos. 

Ceva mai departe de mine era o tânără timidă și retrasă 
din congregația mea, cu care nu avusesem nicio oportunitate 
de a discuta personal. Când s-a așezat pe scaun și și-a acoperit 
fața, am adresat câteva cuvinte către ea în plină adunare, apoi 
am plecat. A doua zi, un membru al bisericii m-a căutat să îmi 
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spună că persoana către care țintisem remarcile mele trăise în 
nepăsare și nepocăință, chiar dacă fusese membră a bisericii 
înainte ca eu să vin la B., numele ei fiind însă omis în registrul 
membrilor, sau fusese confundată cu alte persoane din con-
gregație, care purtau același nume. I-am trimis explicația ne-
cesară, și nu m-am mai gândit la acel caz. După ce a trecut 
aproape o lună, aceeași persoană care m-a abordat m-a oprit 
într-o seară la ușa bisericii și mi-a spus: „Vă rog frumos să mer-
geți la M.T. și să încercați să o liniștiți. Se află într-o stare de 
totală disperare. Acele remarci pe care le-ați făcut în întâlnirea 
cu cei interesați de Evanghelie au tulburat-o constant de atunci 
încoace. Ea se teme acum că n-a fost niciodată o creștină ade-
vărată și, după o lungă luptă cu mândria ei, nu își mai poate 
ascunde tulburarea. Mă tem că va înnebuni”. M-am dus ime-
diat, așa cum mi s-a cerut, și am găsit acea tânără și nefericită 
femeie în stare de disperare. A durat ceva timp ca ochii ei înlă-
crimați să fie îndreptați către Calvar sau ca să se lase convinsă 
că mai exista îndurare pentru cineva care disprețuise atât de 
mult timp pe Duhul harului. Dar rana pe care a făcut-o săgeata 
trasă la întâmplare – dar călăuzită de înțelepciunea divină – a 
fost vindecată în final. Glasul dulce al Domnului i-a șoptit, 
„Pace”. Ea a trăit de atunci încolo bucuroasă și, deși ochii ei nu 
ar putea ajunge niciodată să citească aceste rânduri, nu cred că 
va uita de acea întâlnire până în ziua morții ei. 

În timpul perioadei de trezire, m-am bucurat să aud de 
la cineva cum a fost trezit de o broșură pe care i-am dat-o „la 



92 CUM SĂ FII PĂSTOR DINCOLO DE AMVON  |  CUYLER 

întâmplare”, să aflu cum altcineva a fost trezit de o anumită 
remarcă dintr-o predică sau că anumite persoane au fost 
atinse de adevăruri pe care le propovăduisem cu gândul la cu 
totul altcineva. „Dr. C. a predicat numai pentru mine seara 
trecută”, mi-a spus un tânăr într-o dimineață de luni. „Părea 
că mi-a știut precis starea, și nu cred că am auzit până acum o 
predică asemenea celei pe care el a spus-o”. Este un lucru cert 
că el nu auzise niciodată Evanghelia până atunci într-un fel 
duhovnicesc și, pentru acea predică, nu încape îndoială că el 
va binecuvânta dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu, 
când mulțimea celor răscumpărați va cânta în casa veșniciei. 

Dragă frate slujitor al lui Hristos, care te simți ostenit și 
trist, cine va îndrăzni să îți spună, când te vei întoarce de la 
predicarea curajoasă și zeloasă a Crucii, că multe săgeți n-au 
străpuns sufletele aflate în așteptare în jurul tău? Poate că tu 
nu ai văzut unde s-au dus săgețile trimise. Poate că n-ai auzit 
niciun strigăt al vreunui suflet lovit de ele. Poate că n-ai văzut 
nicio lacrimă, nici n-ai auzit suspine. Poate că n-ai auzit nicio-
dată de aceste suflete în această lume. Dar în marea zi a răsplă-
tirii vei sta înaintea lui Dumnezeu ca arcaș rânduit de Dum-
nezeu, înconjurat de trofeele harului răscumpărător, și stelele 
vor străluci în cununa bucuriei tale, stele pe care acum nu le 
vede decât Acela care vede în taină și care te va răsplăti înain-
tea tuturor. 
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11 
UNDE SĂ SLUJEȘTI                             

CA PĂSTOR 
 

„Ar trebui ca un predicator tânăr să preia o biserică mare 
sau una mică la prima lui slujire pastorală?” Unele persoane ci-
nice ar putea răspunde la această întrebare spunând că un băr-
bat proaspăt ieșit de pe băncile seminarului teologic, care nu 
are experiență, ar face bine să accepte orice i se oferă, căci este 
adevărat că unii bărbați eminenți au descoperit că nu le-a fost 
ușor să își găsească o audiență foarte favorabilă de la începutul 
lucrării. Alții ar putea spune că un tânăr a cărui ambiție l-a de-
terminat să „umble după lucruri mari” (v. Ier. 45:5) ar trebui 
cel mai probabil să fie forțat să se mulțumească cu lucruri mici. 
Evident, cea mai sigură cale prin care un bărbat ar trebui să își 
asigure un ogor larg de lucrare este să plece de la un ogor mic, 
pe care să îl umple așa încât să se lărgească dând pe dinafară. 
Tot ceea ce un absolvent cu forță adevărată și cu o inimă con-
sacrată ar trebui să caute este un amvon oarecare, mic sau mare, 
de unde să își înceapă lucrarea sub călăuzirea lui Dumnezeu. 
Când Dumnezeu cheamă un bărbat la lucrarea Evangheliei, 
acel bărbat va fi chemat de semenii lui să propovăduiască acea 
Evanghelie. Și cererea depășește oferta. 
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Presupunând că un tânăr abil și evlavios ar avea de ales 
între două chemări, una la o biserică mare și alta la una mică, 
pe care dintre cele două ar trebui să o prefere în prima lui slu-
jire pastorală? Eu aș răspunde fără ezitare că ar trebui să aleagă 
biserica mai mică. În Scoția exista regula trimiterii „ucenici-
lor” într-o parohie rurală, și de acolo să ajungă treptat în ora-
șele mari. Și cred că este un sfat înțelept. Așa a început marele 
Chalmers lucrarea în mica parohie din Kilmany. Tot așa, pri-
mul ogor de lucrare a Dr. Norman McLeod a fost printre ță-
ranii și țesătorii din Loudon; puternicul Guthrie a trudit din 
greu ca să ajungă în umila parohie din Arbirot, iar M’Cheyne 
și-a început lucrarea deosebită din Dundee ca păstor al unei 
noi colonii de meșteșugari și zilieri. Există motive serioase 
pentru care o biserică mai mică ar trebui preferată la începu-
tul lucrării. Eu Îi voi mulțumi mereu lui Dumnezeu că ogorul 
meu de lucrare de la început a fost într-o mică parohie de 
aproape 100 de suflete, cea mai mare parte dintre membri fi-
ind cizmari, grădinari și vizitii. Un distins avocat care venea 
în biserica mea în timpul verii obișnuia să-mi spună: „Vreau 
să predici Evanghelia atât de simplu și de clar, încât vizitiul și 
grădinarul meu să o poată înțelege la fel de bine ca mine”. 
Acel atent sfat mi-a făcut, cum zic prietenii noștri sudiști, „o 
grămadă de bine”. 

(1) Primul argument în favoarea unei parohii mici este 
că un astfel de început în lucrare îi dă unui tânăr predicator o 
oportunitate mai bună să cunoască oamenii. El are mai puține 
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persoane în grijă, și va trebui să aibă grijă de bărbați, femei și, 
dacă este înțelept, chiar și de fiecare copil. După Biblie, cel 
mai folositor studiu al fiecărui predicator este cel al caracte-
rului omului. Problema multora dintre predicatorii tineri din 
zilele noastre este că ei știu mai multe despre cărți decât despre 
natura omului. Când are puține oi în turmă, păstorul capătă 
o cunoaștere mai profundă a fiecăreia și învață mai bine acea 
lecție vitală despre valoarea infinită a unui singur suflet ne-
muritor. O mulțime de oameni poate părea un obiect aducă-
tor de inspirație în predicare, dar un suflet individual cu care 
să intru într-un contact apropiat și viu este un personaj care 
îmi predică mie. Într-un oraș, ne ocupăm de mase; într-o pa-
rohie liniștită de la țară, păstorul are de-a face cu fiecare băr-
bat, femeie sau copil din acel loc. Predicatorul care nu se 
apropie de diferitele persoane care compun congregația sa ra-
reori exercită o influență mare asupra acelei congregații. 

(2) Al doilea argument în favoarea unei parohii mici 
este că ea îi oferă tânărului începător mai mult timp pentru 
studiu neîntrerupt și mai mult timp de gândire. Aproape că 
nicio carte deosebită nu a putut fi scrisă sub presiunea unei 
slujiri pastorale într-o congregație mare. Jonathan Edwards 
n-ar fi putut scrie tratatul său despre libertatea voinței, John 
Bunyan n-ar fi scris „Călătoria creștinului”, iar Charles 
Hodge nu ar fi putut să pregătească masiva sa lucrare de teo-
logie, dacă ar fi fost păstorii unor biserici mari de la oraș și 
dacă clopotele de la ușile lor ar fi fost într-un dans continuu. 
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Mulți păstori de la oraș au rezistat în lucrare în principal ca 
urmare a ceea ce au acumulat în primii lor ani de slujire în 
parohii mici și liniștite. Un tânăr slujitor trebuie să învețe să 
își folosească uneltele. El trebuie să învețe cum să gândească și 
cum să își modeleze cel mai eficient gândirea. Dacă vrea să de-
vină un predicator viguros, solid, instructiv și statornic, tre-
buie mai întâi să petreacă mai mulți ani scriindu-și cu atenție 
predicile. O biserică mică îi va oferi cea mai bună oportuni-
tate să așeze temelii bune, late și solide prin meditare pro-
fundă, prin studiul profund al Cuvântului, prin lectura căr-
ților bune și prin studiul aprofundat al naturii umane. 
Aproape toți slujitorii americani deosebiți și-au început lu-
crările în parohii mici sau neînsemnate. Dr. Archibald Ale-
xander ne spunea cândva la sala de clasă de la Princeton: 
„Dragi tineri, nu vă puneți ambiția de a vă începe lucrarea la 
oraș. N-am cunoscut nici măcar un singur bărbat care să fi 
făcut asta și să fi rămas în slujire pe timp îndelungat fără să 
cadă de epuizare”. 

Tensiunea de pe umerii păstorilor devine tot mai grea 
cu fiecare an care trece. Înmulțirea lucrărilor (unele fără prea 
mare efect), tendința de a supraîncărca bisericile cu lucruri 
care nu țin de lucrarea lor, ca și atacurile și cerințele lumii 
aglomerate din jurul nostru fac ca viața unui păstor zelos și 
duhovnicesc să nu semene deloc cu o vacanță. Tineri frați, 
dacă știți că vă este bine acolo unde sunteți, nu alergați după 
o chemare la slujire într-un oraș mare și nu pierdeți un singur 
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ceas pe care îl puteți folosi acum într-un colțișor modest din 
via întinsă a Domnului. Dacă aveți pâine cu care să vă hrăniți, 
cărți hrănitoare pe care să le studiați și suflete nemuritoare de 
câștigat pentru Hristos, fiți mulțumitori și înhămați-vă la lu-
crarea voastră. Va fi suficient timp să înjugați taurul după ce 
ați învățat să mânuiți vițelul. Folosiți-vă toată puterea în 
prima lucrare care vi s-a dat, chiar dacă nu aveți parte de mai 
mult de 100 de suflete prețioase, și țineți minte că un singur 
suflet pentru care Isus a murit este suficient de prețios și vi s-
a încredințat. Cei încărcați cu o povară prea mare de timpu-
riu în viață se vor epuiza cel mai repede. De aceea, dacă ești un 
predicator tânăr și ți se oferă o biserică mare și una mică, cea 
mai mare dovadă de înțelepciune va fi să o accepți pe a doua. 
După 15 sau 20 de ani, te vei afla într-o poziție mult mai bună 
în care să ai influență și utilitate într-o congregație mai mare. 

Există multe alte întrebări de natură practică pe care mi-
aș fi dorit să le pot discuta, precum relația dintre păstor și școala 
duminicală, modalitatea de primire a membrilor în biserică, 
cum să tratezi cazurile care necesită disciplina bisericii, cum să 
slujești la ceremoniile de căsătorie și în administrarea Cinei și a 
botezului, dar limitele pe care mi le-am stabilit de la început mă 
determină să nu intru în discuții pe aceste teme. Țelul meu 
principal a fost să prezint principiile deosebite și lucrurile care 
ar trebui să anime și să inspire slujba sacră a unui păstor creștin. 
Cât de mult am primit harul și ajutor divin să duc la bun sfârșit 
idealul trudei pastorale sper că va reieși din capitolul de final al 
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acestei scurte cărți, pe care îl adaug cu modestie. 
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12 
BUCURIILE SLUJIRII CREȘTINE 

 

Un discurs de rămas bun la Lafayette Avenue Church,                              
pe 6 aprilie 1890. 

 

Aș dori să vă chem să ne îndreptăm atenția în această 
dimineață către versetele 19 și 20 din capitolul 2 al Epistolei 
lui Pavel către Tesaloniceni, unde el spune: „Căci cine este, în 
adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? 
Nu sunteți voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la ve-
nirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră” (1 Tes. 
2:19-20). 

Aceste cuvinte au fost scrise de cel mai remarcabil om 
din istoria Bisericii. Ele sunt foarte interesante pentru că fac 
parte din prima epistolă inspirată pe care Pavel a scris-o. Ba 
mai mult, Epistola către biserica din Tesalonic este probabil 
prima dintre toate cărțile Noului Testament, atât cât se cu-
noaște astăzi. Pavel era pe atunci în Corint, în vârstă de 
aproape 52 de ani, în plină putere și maturitate. Timotei, fiul 
său spiritual, i-a adus vești de la biserica proaspăt plantată în 
Tesalonic, vești care îl stârnesc să le scrie. El tânjește să meargă 
și să îi vadă, doar că nu poate, astfel că se hotărăște să le scrie 
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și, de aceea, într-o zi el lasă deoparte acul cu care cosea cortu-
rile, își ia penița și, când acea peniță atinge foaia de papirus, 
Noul Testament începe să fie scris. Inima mare și caldă a 
apostolului se aprinde și se înflăcărează în timp ce scrie și, la 
un moment dat, izbucnește în această expresie extraordinară: 
„Voi sunteți slava și bucuria noastră!” 

Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru o mie de lu-
cruri din viața și scrierile lui Pavel, dar nu există vreun lucru 
pentru care să Îi mulțumesc mai mult ca pentru acea propo-
ziție de aur. În aceste cuvinte tulburătoare, cel mai mare din-
tre păstorii creștini se ridică deasupra sărăciei, a lipsei unui 
adăpost și a batjocurii care îl asalta din toate părțile, își întinde 
mâna și prinde cu ea diadema sa regală. Niciun om nu îi va 
putea fura cununa bătrânului erou. Nicio cunună purtată de 
vreun cuceritor roman în ceasul celui mai strălucitor triumf 
nu poate rivaliza cu acea cunună pe care păstorul Pavel o vede 
strălucind înaintea ochilor. Ea este o cunună strălucitoare, cu 
mii de stele pe ea, fiecare stea fiind un suflet nemuritor smuls 
din întunericul păcatului și adus la lumina și libertatea copii-
lor lui Dumnezeu. Este oare sărac apostolul? Îi face pe mulți 
să fie bogați. Este disprețuit? N-ar face schimb de locuri cu 
Cezar. Este lipsit de casă? Cetățenia lui este în Cer, unde se va 
întâlni cu mii de oameni și unde le va putea spune: „Da, voi 
sunteți slava și bucuria mea”. După 1600 de ani de când Pavel 
a rostit aceste cuvinte, John Bunyan le-a reluat ca un ecou 
când a spus: 
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„Eu am considerat că aș avea case spirituale în toate 
locurile în care s-au născut copiii mei spirituali. Inima 
mea a fost atât de captivată de această lucrare extraor-
dinară, încât m-am socotit mai onorat de Dumnezeu 
decât dacă El m-ar fi făcut împărat peste toată această 
lume sau domn peste toată strălucirea pământului. 
Cel ce a întors un păcătos de pe căile sale rele a mân-
tuit un suflet de la moarte, iar câștigătorii de suflete 
vor străluci ca stelele cerului”. 

Marele apostol descrie ceea ce fiecare ambasador al lui 
Hristos experimentează constant când este profund implicat 
în lucrarea Domnului. Bucuriile lucrării sunt ale lui. Da, por-
tofelul lui poate fi mic, educația de care a avut parte să fie li-
mitată și ogorul trudei lui poate fi atât de obscur, încât niciun 
ziar să nu vorbească vreodată înaintea lumii admiratoare des-
pre vreuna dintre realizările sale. Greutățile pot să îl întristeze 
și descurajarea îl poate pune pe genunchi, dar vreau să vă 
spun că acel om al lui Dumnezeu obscur și truditor are păs-
trată pentru el o bucurie pe care niciun Frederick sau un Mar-
lborough nu a cunoscut-o vreodată pe ogorul biruințelor sân-
geroase, la care niciun Rothschild nu a visat vreodată în cas-
telele lor strălucitoare, și pe care niciun Astor nu o are în ma-
gazinele lor pline de aur. Fiecare pepită de adevăr proaspăt 
descoperit îl face pe slujitorul lui Dumnezeu mai fericit decât 
cel care se alege cu o pradă imensă de război. Fiecare persoană 
care îl ascultă cu atenție este o desfătare; fiecare privire cu in-
teres care se vede pe fața oamenilor strălucește peste propria-
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i față. Mai presus de orice, când lacrimile pocăinței se văd 
curgând pe obrajii cuiva și păstorul călăuzește un suflet îna-
poi la Mântuitorul, există o bucurie deosebită în Cer pentru 
acel rătăcitor care se pocăiește, și o bucurie pe care inima păs-
torului nici nu poate să o descrie în cuvinte. Așa este el răsplă-
tit cu o măsură deplină, o măsură bună, îndesată, clătinată, 
care se va vărsa pe deasupra (cf. Luca 6:38). 

Sufletele convertite sunt mărgăritarele părinților, ale 
învățătorilor și ale păstorilor credincioși. Ele vor străluci în 
cununa pe care Judecătorul drept le-o va da în acea măreață 
zi. Când un ambasador al lui Hristos va vedea o armată de 
tineri convertiți și aude primele cuvinte ale dragostei lor 
proaspăt născută, și când stă alături de ele la Masa Domnului 
văzând cum urmașii lui spirituali se strâng în jurul lui, el simte 
mai multă bucurie autentică decât ar putea simți „Cezarul 
când are Senatul la picioarele sale”. Rutherford al Scoției a re-
iterat astfel tânjirile din inima fiecărui păstor adevărat când a 
exclamat: „O, cât de bogat m-aș simți dacă aș putea căpăta de 
la Domnul meu mântuirea voastră, a tuturor! Ce pradă aș 
considera că am strâns dacă v-aș prinde pe toți în năvodul lui 
Hristos. Mărturia mea este că Cerul vostru ar valora de două 
ori mai mult, iar mântuirea voastră, a tuturor, ar fi ca două 
mântuiri pentru mine”. 

Totuși, preaiubiții mei, când îmi aduc aminte de bucu-
ria celor 44 de ani de lucrare ai mei, mă cutremur adesea la 
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gândul că am fost deseori pe punctul de a pierde această bu-
curie. Luni la rând, gândul meu baleia între amvon și atracția 
unei cariere politice sau în avocatură. Dar un singur ceas într-
o întâlnire de rugăciune din mica parohie de la țară a răstur-
nat balanța. Și probabil că în spatele tuturor acestor lucruri 
au fost rugăciunile unei mame dragi, care au mișcat mâna tai-
nică ce a atins cântarul acela și a făcut ca sufletele să cântă-
rească mai mult decât argintul și veșnicia mai mult decât ce 
este trecător. 

Dacă ar fi să îmi ridic glasul în această dimineață în fie-
care academie, colegiu sau universitate de pe acest mare con-
tinent, i-aș spune fiecărui tânăr creștin: „Dumnezeu și ome-
nirea au nevoie de tine”. Cel ce te-a răscumpărat cu sângele 
Lui prețios are un drept suveran să folosească cele mai bune 
minți, cele mai convingătoare guri și cei mai buni oameni. De 
ce să aglomerați profesiile deja peste măsură de aglomerate? 
Singura ocupație din lume care nu este suprapopulată este 
aceea de a-L sluji pe Isus Hristos și de a lucra spre mântuirea 
sufletelor. Eu nu spun că un creștin nu poate să Îl slujească pe 
Domnul lui în nicio altă sferă sau vocație decât în lucrarea 
Evangheliei, ci spun că ambiția după câștiguri lumești și după 
onoruri pământești lovește în chiar inima Bisericii lui Dum-
nezeu și suge în zilele noastre mult din cel mai bun sânge pe 
care Biserica îl are, cheltuindu-l pe lucruri care țin de lăcomie. 
Și vreau să spun fără temeri că, atunci când cel mai ales talent 
a atins punctul cel mai înalt pe scara promovării, acea poziție 
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este cu multe trepte mai jos decât este amvonul unde buzele 
consacrate proclamă creștinismul viu unei lumi muribunde. 
Ce Lord Eldon din avocatură, ce Webster din Senat, ce Sir 
Walter Scott din literatură, ce Darwin din domeniul științei 
sau ce monarh de pe Wall sau Lombard Street poate să își 
ducă laurii sau aurul până înaintea scaunului de judecată al 
lui Dumnezeu și să spună: „Iată bucuria și cununa mea”? La-
urii și aurul lor vor fi atunci praf și cenușă. Dar dacă un sluji-
tor atât de neînsemnat al lui Isus Hristos cum este păstorul 
vostru poate să își îndrepte mâna vreodată către turma îmbră-
cată în alb și strânsă în jurul tronului ceresc, atunci el poate 
spune: „Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau 
cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi, înaintea Domnului 
nostru Isus Hristos, la venirea Lui?” 

Dragi prieteni, v-am spus că aspirațiile m-au adus la 
amvon ca la un loc în care să Îl slujesc pe Domnul meu, și Îi 
mulțumesc lui Hristos, Domnul, pentru că m-a pus în lu-
crare. Cei 44 de ani pe care i-am petrecut în această slujire au 
fost nespus de fericiți. Mulți bărbați mai abili decât mine n-
au fost atât de fericiți ca mine, din motive care n-au ținut de 
ei. Se poate ca ei să fi trebuit să se lupte cu o sănătate firavă, 
cum eu n-am fost nevoit să mă lupt; sau au avut un tempera-
ment depresiv, cum eu n-am avut; sau s-au luptat să hrănească 
o familie numeroasă dintr-un venit foarte mic; se poate să fi 
slujit într-un ogor înțelenit, unde Evanghelia a părut zdrobită 
în bucăți de inimile ca de piatră ale oamenilor. Providența lui 
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Dumnezeu l-a ferit pe păstorul vostru de toate aceste încer-
cări. 

Lucrarea mea a început într-o biserică foarte mică, și 
sunt mulțumitor pentru asta. Niciun predicator tânăr să nu 
tânjească după o parohie mare la începutul lucrării lui. Ceasul 
care nu se mulțumește să dea ora 1, nu va ajunge niciodată să 
dea ora 12. În acea mică parohie de la Burlington, N.J., am 
avut parte de oportunitatea să studiez cele mai valoroase două 
lucruri pentru orice predicator – Cuvântul lui Dumnezeu și 
inimile oamenilor. Următoarea chemare a fost cea de a orga-
niza și sluji o biserică în Trenton, N.J., și sunt recunoscător și 
pentru acea perioadă. Punerea temeliilor unei noi biserici ne-
cesită îndemânare vitală în zidăria spirituală, iar zidurile acelei 
biserici au rămas ferme și solide vreme de peste 40 de ani. În-
durarea cea mai mare de care am avut parte în lucrarea mea 
de la Trenton a fost că, într-o dimineață, pe când adăpam 
turma, un chip mai plăcut decât cel al Rebecăi a apărut la 
gura fântânii, iar strălucirea suavă a acelei prezențe nu s-a de-
părtat niciodată de pe calea vieții mele. Până în această zi, ve-
chea capitală prozaică a statului New Jersey a rămas cu o aură 
poetică deasupra ei, și nu trec niciodată pe acolo fără să ros-
tesc o binecuvântare asupra ei, chiar și din trenul în treacăt. 

Următoarea etapă din lucrarea vieții mele a fost sluji-
rea pastorală de șapte ani de la Market Street Church din 
orașul New York. Mă uit mereu înapoi cu bucurie către cei 
șapte ani de lucrare truditoare și fericită. Congregația era 
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plină de tineri, mulți dintre ei ajungând în poziții importante 
în viața comercială și religioasă a marii metropole. Numele 
acelei biserici a rămas gravat adânc pe inima mea. Mă bucur 
că acea biserică veche a rămas până azi în picioare și primește 
cu bucurie o mulțime de membri și marinari în fiecare dumi-
nică. În anul 1858 a avut loc acolo o mare trezire, când un 
vânt puternic din Cer a umplut fiecare familie din poporul 
lui Dumnezeu, iar acea lucrare deosebită de trezire a înaintat 
viguros zi și noapte, vreme de șase luni. 

La începutul anului 1860 mi s-a semnalat nevoia de 
slujire de această parte a râului [East River]. Vestea a venit de 
la un mic și curajos grup de credincioși, cunoscut pe atunci 
ca Park Presbyterian Church, care nu avusese niciun păstor 
până atunci. La început, nu i-am dat atenție chemării, dar o 
mână mai mare decât cea omenească părea să se afle în spatele 
ei, așa că nu am putut să nu ascult de ea. Acea mică turmă a 
fost asemenea bărbatului din Macedonia, care a spus: 
„Treci... și ajută-ne” (F.A. 16:9), și, după ce am înțeles acest 
lucru, m-am hotărât să vin, concluzionând cu încredere că 
Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia înaintea acelei 
turme. 

În dimineața aceasta, memoria mă duce înapoi în acea 
duminică rece și furtunoasă de aprilie, când a început truda 
mea ca primul vostru păstor. În acea dimineață de Paști s-au 
strâns aproape 250 de oameni, plini de har și hotărâre, pentru 
a vedea cum Dumnezeu avea să rostogolească pietrele care le 
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blocaseră calea vreme de doi ani cu descurajări. Mulți dintre 
voi vă amintiți de primul meu mesaj. El a fost acesta: „n-am 
avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și 
pe El răstignit” (1 Cor. 2:2). Marea majoritate a celor din acea 
mică turmă au plecat dintre noi. Mulți dintre ei sunt printre 
cei îmbrăcați în robe albe și privesc la Domnul lor înviat în 
slavă. Dintre cei 17 slujitori ai bisericii de pe atunci – prezbi-
teri, diaconi și epitropi –, care m-au întâmpinat cu bucurie în 
acea zi, doar patru mai sunt printre noi, iar dintre aceștia, 
doar unul singur, fratele Albion P. Higgins, mai este membru 
al acestei congregații. Mă întreb câți dintre voi, cei de aici din 
această dimineață, au fost strânși înaintea amvonului meu în 
urmă cu 30 de ani, în acea duminică de Paști? Aceia dintre voi 
care erați prezenți în urmă cu 30 de ani, îmi puteți face favoa-
rea să vă ridicați acolo unde sunteți? [13 persoane s-au ridicat] 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dacă n-ați fi fost voi, această 
arcă n-ar fi fost construită niciodată. 

O, ce zile fericite am avut în acea modestă capelă. Tu-
multul războiului civil era în toi, Lincoln stând hotărât la 
cârma țării. Am avut partea noastră la acea suferință, dar ne-
am ridicat pânzele și fiecare dintre cei care au putut mânui 
funiile și-a ocupat locul. Gândiți-vă la contribuțiile bănești pe 
care acea mică biserică le-a făcut în primul meu an de slujire 
pastorală – 20.000 dolari, dar nu de hârtie, ci de aur. Mica 
turmă din acea capelă nu a fost generoasă doar în lucrurile fi-
nanciare, ci și în atitudine, și sub ploaia plină de har a unei 



108 CUM SĂ FII PĂSTOR DINCOLO DE AMVON  |  CUYLER 

treziri, ne-am mutat în această clădire pe 16 martie 1862. 

Istoria ulterioară a acestei biserici a fost publicată într-
un frumos volum la aniversarea noastră de acum 5 ani, așa că 
nu trebuie decât să repet unele dintre evenimentele principale 
în câteva propoziții. În 1863, William Wickes a început o 
școală de misiune, care a ajuns ulterior să se transforme în bi-
serica de pe strada Cumberland, pe care o știți. În 1866 am 
avut parte de acea minunată lucrare a harului în decursul că-
reia 320 de suflete s-au adăugat printre membri, 100 dintre ei 
fiind capi de familii. Ca o jertfă de mulțumire înaintea lui 
Dumnezeu pentru acea binecuvântare bogată, a fost înfiin-
țată școala de misiune Memorial Mission School, care s-a 
transformat ulterior în Memorial Presbyterian Church, cea 
care acum se strânge pe Seventh Avenue, sub păstorirea deo-
sebită a fratelui meu Nelson. În iarna anului 1867, a fost or-
ganizată o conferință a bărbaților, care a pus bazele bisericii 
de pe Classon Avenue, unde fratele nostru Chamberlain păs-
torește foarte bine. Olivet Mission a fost organizată în 1874, 
și mereu îmi aduc aminte cu bucurie de Horace B. Griffing, 
primul ei lider. Capela Cuyler a fost deschisă apoi pe Atlantic 
Avenue în martie 1886, prin asociația tinerilor din biserica 
noastră, care o susține cu vigoare. Un membru al bisericii a 
înființat Corwin Mission pe Myrtle Avenue, fiind susținută 
în mare măsură de membrii bisericii noastre. 

Nu am timp și nu este locul aici, în această dimineață, 
să vorbesc despre toată truda eficace și de succes a celor de la 
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Lafayette Avenue Temperance Society, Women’s Home and 
Foreign Missionary Society, Benevolent Society, Cuyler Mis-
sion Band, Daughters of the Temple, și a altor astfel de lu-
crări. Dar trebuie să repet acum ceea ce am spus cu ani în 
urmă că cele două mâini puternice ale acestei biserici sunt 
școala ei duminicală și asociația tinerilor. Prima a fost menți-
nută bine potrivit scopului ei, anume acela de a fi o școală de 
echipare a inimilor tinere pentru viața aceasta și pentru cea 
viitoare. Binecuvântarea lui Dumnezeu a coborât peste ea ca 
roua dimineții. Din numărul mare al copiilor care au partici-
pat la cursurile școlii duminicale, 730 de persoane au fost pri-
mite ulterior ca membre doar în biserica aceasta și și-au depus 
mărturia credinței în Hristos, ca să nu mai vorbesc de cei care 
au ajuns membri în alte biserici. Îi mulțumesc călduros și din 
inimă și îl felicit pe iubitul nostru frate Daniel W. McWilli-
ams, pe grupul lui credincios de învățători, ca și pe coordona-
torul școlii primare și pe grupul de asistenți, căci Dumnezeu 
Și-a pus pecetea pe lucrarea dragostei lor. Sunt sigur că acești 
slujitori se gândesc la lungul șir de copii pe care i-au călăuzit 
către Isus și că pot să exclame și ei aceste cuvinte: „Căci cine 
este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de 
slavă? Nu sunteți voi, înaintea Domnului nostru Isus Hris-
tos, la venirea Lui?” 

Dacă școala duminicală a făcut o slujire bună, așa a 
fost și lucrarea bine gândită și bine udată a asociației tineri-
lor [Young People’s Association]. Flăcările devoțiunii nu s-
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au micșorat niciodată pe altarul întâlnirilor lor de luni seara. 
În ce privește durata și numărul membrilor de-a lungul ani-
lor, probabil că această asociație depășește toate asociațiile de 
tineri din țara noastră. În registrul lor de membri au fost 
aproape 3000 de nume, și 12 dintre ei și-au îndreptat fețele cu 
hotărâre către lucrarea Evangheliei. O, ce sursă de bucurie 
este pentru mine să las această asociație într-o stare atât de 
bună și viguroasă! Nicio biserică nu poate să lâncezească, ni-
cio biserică nu poate muri atâta vreme cât are mult sânge tâ-
năr curgând prin venele ei. 

Care a fost rezultatul acestor 30 de ani de slujire pasto-
rală fericită? În ceea ce privește rezultatele, ele pot fi conden-
sate astfel: de-a lungul slujirii mele pastorale la această bise-
rică, am predicat de 2.750 de ori, am avut un mare număr de 
mesaje la școala duminicală, la întâlnirile asociației de tineri, 
la cele ale lucrării de recuperare a celor cu adicții și în slujirile 
asemănătoare de binefacere ale bisericii. Am oficiat aici 682 
de căsătorii, am botezat 962 de copii.8 Numărul total al per-
soanelor primite ca membri în această biserică în această peri-
oadă a fost de 4.223. Dintre aceștia, 1.920 s-au alăturat bisericii 
printr-o mărturisire a credinței lor în Isus Hristos.9 O armată, 

 
8 autorul a fost prezbiterian, iar biserica păstorită de el a practicat botezul copiilor. 
– n.tr. 
9 autorul vrea să spună că cei 1.920 nu au provenit din familii credincioase, ci au 
fost convertiți direct “din lume”, restul membrilor până la cifra totală de 4.223 
adăugându-se la membrii bisericii tot pe baza mărturisirii credinței în Hristos, 
doar că aceștia din urmă au provenit din familiile bisericii. – n.tr. 
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după cum vedeți, o armată de aproape două mii de suflete, s-
au înrolat sub stindardul Împăratului Isus și și-au dat jură-
mântul de loialitate aici, înaintea acestui amvon. Care este cu-
nuna bucuriei noastre? Nu sunt chiar ei în prezența lui Hris-
tos, la venirea Lui? 

Se cuvine aici să laud dărnicia și generozitatea voastră 
în darurile pe care le-ați pus în vistieria lui Dumnezeu. Pe par-
cursul acestor 30 de ani, peste 640.000 de dolari au fost 
strânși pentru lucrările de binefacere și aproape 700.000 de 
dolari pentru întreținerea clădirii, pentru lucrările de închi-
nare și slujirile bisericii. Iată că 1,3 milioane de dolari au tre-
cut prin aceste două canale. Comitetele succesive de diaconi 
au gestionat treburile financiare ale bisericii cu atenție și efi-
ciență. Arhitectura acestui nobil edificiu nu este desfigurată 
de niciun împrumut bancar. Și sper că nu va fi niciodată. 

Există un departament al slujirii care mi-a fost mereu 
atrăgător și mi-a adus o bucurie specială. Lucrarea pastorală a 
fost întotdeauna pasiunea mea. Regula mea a fost să îi cunosc 
pe toți membrii acestei congregații, dacă este posibil, și rareori 
a trecut o zi fără să vizitez pe cineva. Mi-am imaginat că vă va 
interesa mai mult să aveți un păstor cu inima caldă decât un 
predicator cu sânge rece, oricât de abil ar fi fost din punct de 
vedere intelectual. A pune în aplicare o lucrare profundă de 
grijă personală, de vizite în fiecare familie, de a sta la căpătâ-
iul celor bolnavi și a celor pe moarte, de a nutri compasiune 
pentru inimile străpunse și pentru familiile îndoliate, a fost 
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pentru mine un proces care mi-a luat mult timp, și vă pot 
mărturisi că mi-a întins mult nervii. Chiar dacă a fost un pro-
ces costisitor, a meritat efortul. Dacă v-am dat predici, vreau 
să știți că am primit predici de la voi. Cea mai strânsă legătură 
care ne ține împreună este acea legătură sacră care a trecut pe 
la pătuțurile copiilor voștri, pe la căpătâiul paturilor voastre, 
pe care ați suferit, pe la scaunele de lângă sobele voastre și 
chiar pe la cosciugele care i-au dus departe pe cei dragi ai 
voștri. Nădejdea mea cea mai mare este că, chiar dacă îl veți 
cinsti și iubi pe cel ce îmi va lua locul la acest amvon, veți păs-
tra mereu un loc cald în adâncul inimilor voastre pentru cel 
care a dedicat cei mai buni 30 de ani din viața lui în slujba 
voastră. 

Aș vrea să vorbesc aici despre succesorul meu în cea mai 
atentă și mai rațională modalitate, în ce privește truda pasto-
rală. Nu așteptați mai mult de la el decât vă poate oferi. Foarte 
puțini predicatori nutresc în zilele noastre pasiunea specială 
pentru slujba pastorală de care eu m-am bucurat, iar dacă am-
basadorul lui Hristos care va ocupa acest amvon vă propovă-
duiește credincios întreaga Evanghelie a lui Dumnezeu și vine 
în casele voastre cu o inimă plină de compasiune, nu îl criti-
cați pe nedrept pentru că nu va reuși să facă 25.000 de vizite 
pastorale în 30 de ani. Vizitele pastorale constituie doar o 
emisferă a lucrării păstorului. Eu m-am străduit foarte mult 
să păzesc „ușa bisericii” [cu referire la apărarea doctrinei sănă-
toase, n.tr.], așa încât să pot să îmi dedic puterea neîmpărțită 
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pregătirii pentru împlinirea slujirii de la acest amvon. 

Știți, dragii mei, cum și ce am predicat. În ciuda multor 
întreruperi, m-am străduit să tratez cu onestitate fiecare temă 
și mi-am dat toate silințele. Predicatorul care aleargă de unul 
singur la curse este sortit sinuciderii timpurii. Tot ceea ce pot 
spune despre predicile mele este că eu cred că ele au fost fidele 
Cuvântului lui Dumnezeu și crucii lui Isus Hristos, că au fost 
suficient de simple încât și un copil să le înțeleagă, și că am 
predicat având înaintea mea imaginea completă a tronului ju-
decății. Mi-am propus întotdeauna să propovăduiesc de la 
acest amvon ceva mai presus de marile reforme morale și de 
progresul omenirii, având înaintea ochilor extinderea măre-
ției Împărăției Domnului Isus. Pregătirea predicilor mele a 
fost desfătarea mea pe care nu o pot exprima în cuvinte. 
Mana a căzut proaspăt în fiecare dimineață, și ea a avut pen-
tru mine dulceața hranei îngerilor. Și înaintea mea stau multe 
gânduri străpungătoare. Niciunul nu va fi mai ascuțit ca acea 
clipă când voi lăsa în urmă această binecuvântară și iubită slu-
jire. Biroul pastoral mi-a fost căminul zilnic vreme de 28 de 
ani, unul dintre cele mai îndrăgite locuri din această lume. 
Din interiorul zidurilor acestei clădiri și-au coborât privirile 
asupra mea fețele inspirate ale lui Chalmers, Charles Wesley, 
Spurgeon, Lincoln, Gladstone, Adams, Storrs, Guthrie, 
Newman Hall, și iubiții mei învățători, Charles Hodge și fra-
ții Alexander de la seminarul Princeton. Aici ați adus pruncii 
voștri în diminețile de duminică, pentru a fi botezați. Aici au 
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venit cu sutele copiii voștri mai mari ca să discute cu mine 
despre starea sufletelor lor. Aici au venit toți cei ce au dorit să 
fie primiți în părtășia acestei biserici, și aici și-au adus mărtu-
ria credinței și a dedicării față de Hristos. O, ce discuții bine-
cuvântate am avut aici cu cei interesați de viața veșnică! Ce 
părtășie dulce și fericită am avut cu multele mele echipe care 
m-au ajutat, dintre care unii s-au alăturat deja adunării mari a 
celor răscumpărați din slavă. Acel birou special a fost pentru 
mine uneori un Bochim de lacrimi, alteori un Hermon, când 
n-am putut vedea înaintea mea pe nimeni decât numai pe 
Isus. Iar numărul celor cărora le-am slujit în acel loc n-ar pu-
tea încăpea între acești pereți în dimineața aceasta. Aici am 
scris toate sutele de articole care au fost publicate în presa re-
ligioasă în această țară, în Marea Britanie, în Europa, Austra-
lia, Canada, India și Noua Zeelandă. În timpul slujirii mele, 
am publicat aproape 3.200 dintre aceste articole. Multe din-
tre ele au fost puse laolaltă și publicate sub forma unor cărți 
care au fost apoi traduse în suedeză, spaniolă, olandeză și alte 
limbi. Ele alcătuiesc o contribuție foarte neînsemnată pentru 
creștinism. Penița consacrată poate fi uneori mai puternică 
decât limba dedicată. Îi mulțumesc fierbinte lui Dumnezeu 
că a găsit de cuviință să folosească umila mea peniță spre răs-
pândirea Evangheliei Sale și îmi propun, cu ajutorul Lui, să 
petrec mare parte din viața scurtă care mi-a rămas propovă-
duind Evanghelia Lui glorioasă prin intermediul scrierilor. 

Îmi pare sincer rău că nevoile acestor vremuri par să mă 
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oblige să vin cu un mesaj atât de personal în această dimi-
neață, dar trebuie să mă ascund în spatele exemplului marelui 
apostol, care mi-a dat pasajul pe care l-am citit la început. În-
trucât el și-a analizat slujirea printre copiii săi spirituali din 
Tesalonic, îmi permit să fac același lucru în ceea ce mă pri-
vește, stând aici în această dimineață, în circumstanțe atât de 
speciale. Acești 30 de ani au fost pentru mine niște ani de bu-
curie nelimitată. Am avut parte de întristări când moartea mi-
a vizitat familia de patru ori, dar întristările acestea m-au în-
vățat cum să am compasiune pentru cei aflați în dureri. Am 
comis păcate – prea multe, dar dragostea voastră răbdătoare 
n-a ridicat niciodată o piatră de la pământ.  

Îmi asum greșelile lucrării mele. Succesele pe care le-am 
avut Îi sunt datorate lui Dumnezeu, colaborării voastre și, 
mai presus de orice, bunătății uimitoare a Tatălui nostru ce-
resc. Uitându-mă direct la lunga mea lucrare pastorală, cred 
că pot spune cu onestitate că n-am fost omul nimănui; nu i-
am curtat pe bogați, nici nu i-am neglijat pe săraci; n-am tocit 
niciodată sabia Duhului ca să nu străpungă conștiințele voas-
tre, nici nu am ascuns de voi vreun adevăr care să poată mân-
tui un suflet. În nicio biserică mare nu există o unanimitate 
de preferințe în ce privește predicarea. Nu mă îndoiesc că unii 
dintre voi sunteți gata să faceți experimentul de a vedea o față 
nouă ridicându-se la acest amvon, și poate că unii tânjesc 
după prepelița grasă a predicilor elaborate sau filozofice. 
Vreme de 30 de ani am încercat să vă hrănesc „numai cu 
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mană”. Oricare ar fi fost diferențele de preferințe, voi ați stat 
mereu alături de mine, tari ca oțelul. Aceasta a fost casa voas-
tră spirituală și ați iubit-o, astfel că ați venit aici duminică de 
duminică, pentru a bea din propria fântână; și chiar dacă apa 
vieții nu v-a fost dată într-o cupă de argint foarte lustruită, ea 
a fost mereu plină cu Evanghelia nediluată, preluată din izvo-
rul ei inspirat. Desfătarea celor mai strașnici membri ai acestei 
congregații a fost să audă adevărul, să ia aminte la el și să îl 
însoțească cu rugăciune și trudă. O, copiii acestei biserici îmi 
sunt indescriptibil de dragi! Există sute aici care n-au avut ni-
cio altă casă și care nu cunosc niciun alt păstor. Cred că pot 
spune că fiecare botez ne-a botezat într-o părtășie și mai 
strânsă, fiecare căsătorie ne-a căsătorit într-o unire tot mai 
apropiată, fiecare înmormântare care i-a dus departe pe cei 
dragi ai voștri n-a făcut decât să strângă tot mai mult legătu-
rile dintre noi, cei vii. Am respins cu promptitudine orice in-
vitație de a sluji la o altă biserică – și am avut parte de invitații 
foarte atrăgătoare, de care nu v-am spus niciodată – căci mă 
hotărâsem cu mult timp în urmă să nu mai fiu păstorul altei 
biserici decât al Lafayette Avenue Church. 

Care este bucuria și cununa bucuriei mele? Nu sunteți 
voi – voi – în prezența lui Hristos la venirea Lui? De ce, 
atunci, să rupem o legătură care ține strâns fiecare fibră a pro-
funzimii inimii mele? Vă voi răspunde deschis. Nu trebuie să 
existe între noi nimic ascuns și niciun pretext fals. În primul 
rând, așa cum v-am spus acum două luni, luasem hotărârea ca 
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a 30-a aniversare a mea în lucrare să marcheze și punctul de 
final al slujirii mele pastorale. M-am decis să nu rămân din-
colo de perioada în care pot să mă achit cu toată energia de 
lucrarea enormă necesară aici. Și cerințele lucrării cresc aici an 
de an. Cerința de a predica de două ori în fiecare duminică, 
de a vizita numărul foarte mare de familii legate direct de 
această biserică, de a participa la serviciile de înmormântare, 
de a participa la întâlnirile de lucrare creștină de tot felul și 
numeroasele alte îndatoriri – toate acestea sunt uriașe. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu, până acum am purtat această povară. 
Starea sănătății mele este încă bună, și Îi mulțumesc lui Dum-
nezeu că inima și creierul pe care El mi le-a dat nu bat în re-
tragere. Inflamația cronică ce mi-a afectat auzul cu ceva timp 
în urmă nu m-a făcut niciodată prea surd ca să aud accentele 
suave ale dragostei voastre. Dar înțeleg destul de bine starea 
mea trupească pentru a ști că nu voi putea purta sarcina aces-
tei mari biserici prea îndelung fără să risc să cad de epuizare, 
așa că vreau ca nici voi și nici eu să nu riscăm. Doresc de ase-
menea să vă ajut în transferarea acestei corăbii minunate în 
mâinile următorului căpitan pe care Dumnezeu îl va rândui, 
și vreau să o transfer câtă vreme este încă în bună stare, bine 
echipată și pe marea clară a unei situații financiare și spirituale 
sănătoase. Nimeni nu va putea spune vreodată că am profitat 
de bunătatea și generozitatea acestei dragi biserici încât să 
amân retragerea mea de aici până când voi fi ajuns inutil. 

Din aceste motive, vă prezint azi cererea de retragere a 
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mea din această chemare sacră și prețioasă. Este dorința mea 
sinceră și hotărârea mea ca azi să se încheie lucrarea mea pas-
torală. Pentru prezentarea acestei cereri eu singur sunt res-
ponsabil înaintea lui Dumnezeu, a acestei biserici și a lumii. 
Când veți accepta retragerea mea, întreaga responsabilitate 
pentru binele acestei biserici iubite va fi pe umerii voștri, nu 
pe ai mei. Rugăciunea mea fierbinte este ca Domnul să vă că-
lăuzească în curând către bărbatul adecvat care să vă fie păs-
tor, către un păstor care să unească toate inimile și mâinile, și 
să ducă înainte misiunea înaltă și sfântă la care Dumnezeu v-
a chemat. Nu veți găsi în mine un critic invidios, ci un aliat 
din inimă în tot ceea ce ține de binele acestei biserici. 

În ceea ce mă privește, nu am de gând să mă așez pe ve-
randă și să mă uit cum soarele vieții se va duce către apus. 
Truda peniței și a unei lucrări mai extinse mă vor face să nu 
fiu lipsit de preocupări. Binele acestei biserici îmi este nespus 
de prețios, căci nimic nu îmi este mai drag pe acest pământ. 
De aceea, dacă această turmă rămâne nepăstorită în timp ce 
veți căuta un înlocuitor pentru mine, vă pot fi de folos ori-
când în slujirea de la acest amvon sau în orice slujire pastorală, 
asigurându-vă, dragii mei, că voi face aceasta cu bucurie. 

Cel dintâi gând și singurul gând al nostru, al tuturor, se 
îndreaptă către această biserică. Acela care nu urmărește inte-
resele Lafayette Avenue Church nu îmi este prieten și nu tre-
buie să vă fie nici vouă. Biserica este chemată acum la o lu-
crare de o importanță deosebită și urgentă. Pentru prima dată 
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în cei 28 de ani, această biserică este supusă unui test impor-
tant. În toți acești ani ați avut parte de o navigare foarte liniș-
tită. Nu ne-am împrumutat niciodată, n-am fost abătuți către 
dezbinări și n-ați fost niciodată fără păstor la amvon și în ca-
sele voastre, când ați avut nevoie de el. Și cred că nicio biserică 
din Brooklyn nu a fost într-o situație la fel de bună ca biserica 
noastră. Acum, însă, sunteți chemați să vă confruntați cu o 
situație nouă, poate chiar cu un pericol nou, și cu siguranță 
cu o nouă îndatorire. Iar îndatorirea trece peste pericol. Sun-
teți suficient de mulți ca să vă achitați de această îndatorire.  

În registrul bisericii sunt 2.350 de nume. Mulți sunt 
copii, o parte nu mai locuiesc în preajmă, dar n-au cerut ni-
ciodată transferul la alte biserici, dar marea majoritate a mem-
brilor bisericii au venit acum trei duminici la Masa Domnu-
lui. Voi sunteți puternici într-o armonie sfântă. Nu lăsați ca 
nimeni, bărbat sau femeie, să rupă rândurile! Sunteți puter-
nici sub adăpostul ocrotirii Marelui Păstor care nu Se retrage 
niciodată și care nu îmbătrânește niciodată. „Iată, Eu sunt cu 
voi în toate zilele! Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele!”, pare să 
fie expresia care m-a întâmpinat în această dimineață din fie-
care parte a acestei biserici. Mă aștept cu încredere să văd că 
Lafayette Avenue Church se îndreaptă cu hotărâre către câr-
muirea neîntreruptă a Căpeteniei mântuirii noastre. Toți 
ochii sunt îndreptați către voi. Ochiul care nu doarme nicio-
dată veghează asupra voastră. Dacă ascultați de glasul conști-
inței și sunteți credincioși dedicării voastre, credincioși lui 
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Hristos, viitorul acestei biserici dragi poate fi la fel de glorios 
pe cât este trecutul ei. Și după ce vor fi trecut alți 30 de ani, ea 
poate să rămână un turn puternic al adevărului către care 
zâmbetul lui Dumnezeu să se îndrepte ca lumina dimineții. 
Întrucât știu că mă iubiți, vă îndemn să nu îmi întristați viața 
și să nu îmi frângeți inima abandonând această biserică sau 
lăsând ca focul devoțiunii să se stingă pe aceste altare sacre. 

Acele ceasului mă avertizează că trebuie să îmi închei 
mesajul. Este una dintre cele mai grele clipe din întreaga mea 
viață. Este un moment în care lacrimile sunt îndurate doar 
pentru că sunt colorate de amintirea îndurărilor blânde și a 
bucuriilor sfinte. După ce pașii mei mă vor coborî azi de la 
acest amvon, el nu va mai fi al meu. Îl predau înapoi în mâi-
nile voastre, înaintea lui Dumnezeu. Una dintre marile mele 
întristări este că îi las aici fără Hristos pe unii dintre cei care 
mă ascultă și care îmi sunt dragi. O, ați fost avertizați cu toată 
credincioșia de aici și ați fost invitați la Hristos cu toată dra-
gostea; o spun încă odată, ca și cum Dumnezeu v-ar implora 
prin mine – vă implor în Numele lui Hristos să vă împăcați 
cu Dumnezeu. Acest drag amvon, ale cărui învățături sunt 
întemeiate pe Stânca Veacurilor, va rămâne în picioare mult 
timp după ce buzele care vi se adresează acum se vor întoarce 
în țărână. El va fi vizibil de la tronul de judecată, iar mărturia 
lui va fi că eu n-am vrut să știu între voi nimic altceva decât 
pe Isus Hristos și pe El răstignit. Azi scriu ultima pagină din 
cei 30 de ani luminoși, fericiți și binecuvântați de Dumnezeu 
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printre voi. Iar ceea ce este scris este scris. Voi încheia cartea 
și o voi pune deoparte, cu multele ei greșeli, dar ea nu-și va 
pierde parfumul câtă vreme foile ei sunt făcute din petalele 
dragostei voastre. Când privirea-mi tot mai slabă se va în-
drepta ultima dată peste această perioadă, sper să descopăr 
aici un singur Nume – Numele care este mai presus de orice 
nume, al Aceluia care încununează această dimineață de Paști 
cu o strălucire radiantă, Numele lui Isus Hristos, Împăratul 
împăraților și Domnul domnilor. Și ultimele cuvinte pe care 
le spun de aici, din acest loc sacru, se îndreaptă către Acela 
care ne iubește și ne eliberează de păcat cu sângele Lui prețios 
– a lui Dumnezeu să fie toată lauda, mulțumirea, stăpânirea 
și slava în vecii vecilor. Amin.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Din nefericire, Lafayette Avenue Church nu a păstrat de-a lungul istoriei ei fi-
delitatea față de Scriptură și față de Evanghelie pe care Cuyler a manifestat-o în 
perioada celor 30 de ani de slujire pastorală, iar astăzi învățătura și practica bisericii 
au degenerat chiar până la acceptarea „evangheliei sociale”, a ideologiei LGBT și 
de gen, și a altor cauze ale liberalismului teologic. – n.tr. 
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