


 
„Iată o carte pe care fiecare predicator ar trebui să o ci-
tează cel puțin odată pe an. Această carte este un antidot 
puternic la predicarea neechilibrată și centrată pe eu din 
zilele noastre”.  

Erwin W. Lutzer, păstor emerit,                                      
The Moody Church, Chicago 

„Această carte ne cheamă să ne întoarcem la un standard 
biblic al predicării, un standard exemplificat de mulți 
dintre predicatorii eminenți din trecut, în special de Jo-
nathan Edwards și Charles Spurgeon”.  

Warren W. Wiersbe, fost director general,                          
Back to the Bible 

„Biblia nu este o carte de sugestii practice despre cum să 
trăiești o viață mai bine ajustată. Biblia este o revelație de 
la Dumnezeu. Supremația lui Dumnezeu în predicare ne 
reamintește nouă, predicatorilor, de lucrurile pe care le 
uităm foarte ușor, punându-ne în pericol pe noi înșine și 
pe cei care ne sunt dați în grijă”.  

Haddon Robinson, fost profesor de predicare,                    
Gordon-Conwell Theological Seminary 

„Din când în când, în noianul de cărți destinate predica-
torilor, apare o carte atât de esențială pentru chemarea 
unui predicator, încât se poate spune fără greșeală că 
‚aceasta este o lectură obligatorie’. Supremația lui Dum-
nezeu în predicare este o astfel de carte”.  

Sinclair Ferguson, profesor emerit de teologie                      
sistematică, Reformed Theological Seminary;                        

lector invitat, Ligonier Ministries 

 



„Supremația lui Dumnezeu în predicare este una dintre 
puținele cărți pe tema lucrării Evangheliei care sunt cu 
adevărat indispensabile”.  

Philip Graham Ryken,                                                                 
președinte, Wheaton College 

„John Piper îi cheamă cu pasiune și spirit profetic pe toți 
predicatorii să Îl trateze pe Dumnezeu ca suprem peste 
orice metodă și în orice mesaj. Planul este prea simplu 
pentru ca o lume decăzută să îl observe și prea puternic 
pentru ca un predicator credincios să îl ignore”.  

Bryan Chapell, păstor emerit,                                               
Grace Presbyterian Church, Peoria, Illinois   
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PREFAȚĂ LA EDIȚIA                        

REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ 
 

Dumnezeu este încă cea mai importantă, cea mai preți-
oasă, cea mai împlinitoare și cea mai cuprinzătoare și, de 
aceea, cea mai relevantă realitate din lume. Așadar, o scurtă 
carte care se focalizează pe relația dintre supremația Lui și pre-
dicare este încă relevantă. După 25 de ani de când am scris 
inițial această carte, mesajul ei a rămas ceea ce vreau să spun. 
Aceasta a fost ținta mea când mi-am început lucrarea pasto-
rală, în 1980, și a rămas ținta mea până la sfârșit, când mi-am 
încheiat lucrarea în duminica de Paști, pe 31 martie 2013.  

Așadar, în această ediție am adăugat patru capitole noi 
într-o secțiune intitulată „După treizeci și trei de ani: Dum-
nezeu rămâne suprem în predicare și lucrare”. Un capitol ex-
tinde bucuria mea legată de Jonathan Edwards în a șaptea 
mea decadă din viață. Pe când eram în treia decadă, el a fost 
esențial pentru mine. El încă mă învață și mă inspiră și acum, 
când am trecut de 60 de ani.  

Al doilea capitol nou celebrează libertatea, autoritatea și 
puterea care vin prin predicarea ancorată în Cuvântul lui 
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Dumnezeu. În cadrul lui, pun în contrast predicatorul orien-
tat către Biblie și predicatorul orientat către spectacol, și ple-
dez în favoarea legăturilor dintre predicile curajoase și pasa-
jele biblice pe care oamenii le pot vedea și pe care se pot baza. 
După 33 de ani, Biblia mi se pare mai reală, mai puternică, 
mai atrăgătoare, mai îmbucurătoare și mai inepuizabilă ca ni-
ciodată. A predica de parcă vreun alt lucru ar fi mai intere-
sant, mai pătrunzător sau mai împlinitor este un simptom al 
unui suflet bolnav.  

Al treilea capitol nou constă dintr-o scurtă reflecție pe 
tema contextualizării în predicare. Ideea pe care vreau să o 
transmit este că ar trebui să ne alocăm la fel de multă energie 
pentru a crea gânduri noi în mințile celor ce ne ascultă pe cât 
facem în încercarea de a descoperi gânduri existente care con-
țin realități uimitoare ale Scripturii. Ambele eforturi sunt 
cruciale, dar cel de creare a gândurilor noi este cel mai dificil 
– adică este imposibil. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. 
Dar El folosește gândirea și predicarea noastră pentru a pro-
duce acest rezultat.  

Ultimul capitol nou este o înșiruire de gânduri despre 
privilegiul de a fi păstor. Titlul lui este „Treizeci de motive 
pentru care este extraordinar să fii păstor”. Acesta este tribu-
tul meu față de îndurarea lui Dumnezeu de a-mi dărui privi-
legiul indescriptibil de a fi purtat atât de mult timp în lucrarea 
pastorală. Mă uit înapoi cu uimire totală la faptul că El m-a 
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ocrotit și mi-a dat o turmă cu atât de multă răbdare. Dragos-
tea lor a acoperit o mulțime de păcate.  

Mă rog ca această ediție revizuită și adăugită să îi încu-
rajeze pe păstorii veterani și să îi ajute pe tinerii păstori să își 
înceapă o viață de devoțiune centrată în Dumnezeu, care să Îl 
înalțe pe Hristos și saturată de Biblie, spre propovăduirea su-
premației lui Dumnezeu în toate lucrurile, spre bucuria tutu-
ror oamenilor, prin Isus Hristos.  

John Piper 
februarie 2014 



` 
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PREFAȚĂ LA EDIȚIA                        

REVIZUITĂ 
 

Eu cred acum mai mult ca oricând în predicare ca parte 
a închinării în biserica strânsă laolaltă. Predicarea este închi-
nare și face parte din viața obișnuită de închinare a bisericii, 
indiferent de mărimea bisericii.  

În biserica mică, ea nu devine o conversație sau ceva 
„de împărtășit”.  

În mega-biserică, ea nu este ceva extravagant și zdrăn-
gănitor. Predicarea este închinare pentru Cuvântul lui Dum-
nezeu – textul Scripturii – însoțit de explicație și exultare.  

Predicarea nu ține de închinarea comună a bisericii 
doar pentru că Noul Testament ne poruncește să „propovă-
duim Cuvântul” (kēruxon ton logon) în contextul vieții tru-
pului bisericii (2 Tim. 3:16-4:2), ci mai fundamental, pentru 
că esența cu două fațete a închinării ne cere să facem acest lu-
cru. Această esență duală a închinării provine din felul lui 
Dumnezeu de a Se revela față de noi. Jonathan Edwards ex-
primă acest gând în felul următor:  

„Dumnezeu Se glorifică pe Sine înaintea ființelor 
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create și prin două căi, astfel: 1. Înfățișându-Se îna-
intea minții lor. 2. Comunicându-Se inimilor lor, și 
în bucuria și desfătarea lor în manifestările Sale de 
Sine, de care ei se bucură... Dumnezeu nu este glori-
ficat doar când gloria Lui este văzută, ci și prin faptul 
că noi ne bucurăm în ea.  Când cei care o văd își găsesc 
desfătarea în ea, Dumnezeu este mai proslăvit decât 
dacă ei doar ar vedea-o. În felul acesta, gloria Lui este 
primită de sufletul întreg, atât prin minte, cât și prin 
inimă”.1 

În închinarea autentică există întotdeauna două părți. 
Există vederea lui Dumnezeu, și există savurarea lui Dumne-
zeu. Cele două nu pot fi separate. Trebuie să Îl vezi ca să poți 
să Îl savurezi. Și dacă nu Îl savurezi când Îl vezi, Îl insulți. În 
închinarea adevărată există întotdeauna înțelegerea cu mintea 
și există întotdeauna simțirea în inimă. Înțelegerea trebuie să 
fie întotdeauna fundamentul simțirii, altfel tot ce ne rămâne 
este un emoționalism fără temei. Dar înțelegerea lui Dumne-
zeu care nu dă naștere simțămintelor față de Dumnezeu de-
vine un simplu intelectualism mort. Iată de ce Biblia ne 
cheamă continuu să gândim, să luăm aminte și să medităm, 
pe de o parte, și să ne bucurăm, să ne temem, să deplângem, 
să ne desfătăm, să nădăjduim și să fim bucuroși, pe de altă 
parte. Ambele sunt esențiale în închinare.  

 
1 Jonathan Edwards, The “Miscellanies”, în The Works of Jonathan Edwards, vol. 13, ed. 
Thomas Schafer (New Haven: Yale University Press, 1994), p. 495, Miscellany #448 (subl. 
aut.). 
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Motivul pentru care Cuvântul lui Dumnezeu ia forma 
predicării în închinare este că predicarea adevărată este felul 
de vorbire care unește consecvent aceste două aspecte ale în-
chinării, atât în felul în care acest lucru este făcut, cât și în 
obiectivele pe care le are. Când Pavel îi spune lui Timotei în 
2 Timotei 4:2, „propovăduiește Cuvântul”, termenul pe care 
el îl folosește cu sensul de a „predica” este un cuvânt ce com-
portă ideea de a „vesti”, „anunța” sau „proclama” (kēruxon). 
El nu este un termen echivalent cu „a învăța” sau „a explica”. 
Este ceea ce un crainic al unei cetăți făcea: „Ascultați, ascul-
tați, ascultați! Împăratul are o proclamație a veștii bune pen-
tru toți cei ce jură fidelitate față de scaunul Lui de domnie. 
Fie-vă cunoscut că El le va da viața veșnică tuturor celor ce își 
pun credința în Fiul Său și Îl iubesc”. Eu denumesc aceasta 
exaltare heraldică. Predicarea este o exaltare publică față de 
adevărul pe care ea îl aduce. Ea nu este ceva dezinteresat, rece 
sau neutru. Ea nu este o simplă explicație. Ea este pasionată 
într-un fel evident și contagios în ceea ce spune.  

Și totuși această proclamare conține învățătură. Poți 
vedea că, dacă te vei întoarce la 2 Timotei 3:16 - Scriptura (cea 
care dă naștere predicării) este folositoare pentru învățătură. 
Și poți vedea acest lucru când te uiți înainte către restul pasa-
jului din 2 Timotei 4:2: „propovăduiește Cuvântul... mustră, 
ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura”. Așadar, 
predicarea este expozițională [explicativă, n.tr.]. Ea vizează 
Cuvântul lui Dumnezeu.  
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Predicarea autentică nu constă din opiniile unui sim-
plu om. Ea este explicarea credincioasă a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Așadar, exprimat într-un alt fel, predicarea este 
exaltare expozitivă.  

Prin urmare, în concluzie, motivul pentru care predi-
carea este atât de esențială pentru închinarea comună a bise-
ricii ține de faptul că ea este potrivită într-un fel unic ca să 
hrănească deopotrivă gândirea și simțămintele. Ea este potri-
vită într-un fel unic să trezească vederea lui Dumnezeu și sa-
vurarea lui Dumnezeu. El a rânduit ca Scriptura, Cuvântul 
lui Dumnezeu, să vină într-o formă care învață mintea și 
atinge inima.  

Fie ca Dumnezeu să folosească această ediție revizuită a 
cărții de față pentru avansarea unei mișcări a închinării și vie-
ții centrate în Dumnezeu. Fie ca predicarea din bisericile 
noastre să arate mai mult și mai mult adevărul lui Hristos și 
să savureze tot mai mult gloria lui Hristos. Fie ca amvoanele 
din țară să răsune de explicarea Cuvântului lui Dumnezeu și 
de exultarea în Cuvântul lui Dumnezeu. 

John Piper 
2003 
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PREFAȚĂ LA PRIMA EDIȚIE                         
 

Oamenii sunt înfometați după măreția lui Dumnezeu, 
dar majoritatea dintre ei nu și-ar diagnostica astfel viețile lor 
tulburate. Măreția lui Dumnezeu este un medicament vinde-
cător necunoscut. Există pe piață rețete mult mai populare, 
numai că beneficiul oricărui remediu de acest fel este de scurtă 
durată și superficial. Predicarea care nu are în ea aroma măre-
ției lui Dumnezeu poate atrage pentru o vreme, dar nu se va 
atinge de strigătul ascuns al sufletului: „Arată-mi slava Ta!” Cu 
ani în urmă, în săptămâna de rugăciune din luna ianuarie de la 
biserica noastră, m-am decis să predic pe tema sfințeniei lui 
Dumnezeu din Isaia 6. Mă hotărâsem ca în prima duminică 
din an să vorbesc despre viziunea sfințeniei lui Dumnezeu care 
se găsește în primele patru versete din acel capitol:  

„În anul morții împăratului Ozia, L-am văzut pe 
Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, 
și poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii 
stăteau deasupra Lui, și fiecare avea șase aripi: cu 
două își acopereau fața, cu două își acopereau picioa-
rele, și cu două zburau. Strigau unul la altul, și ziceau: 

‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot pă-
mântul este plin de mărirea [slava, lit. ESV] Lui!’  
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Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna, și casa 
s-a umplut de fum”.  

Așa că am predicat despre sfințenia lui Dumnezeu și 
mi-am dat silințele să arăt măreția și slava unui astfel de Dum-
nezeu mare și sfânt. N-am venit cu niciun cuvânt aplicativ 
pentru viețile celor din biserica noastră. Aplicația este esenți-
ală în cursul normal al predicării, dar în acea zi am simțit ca și 
cum aș fi vrut să fac un test: Oare portretizarea pasionată a 
măreției lui Dumnezeu va împlini în sine nevoile oamenilor?  

Nu mi-am dat seama că, doar cu puțin timp înaintea 
acelei duminici, una dintre tinerele familii din biserica noas-
tră descoperise că copilul lor fusese abuzat sexual de o rudă 
apropiată. Situația lor era incredibil de traumatizantă. Ei ve-
niseră în acea duminică dimineața și au ascultat mesajul meu. 
M-am gândit cu uimire la cât de mulți sfătuitori ai noștri, ai 
păstorilor, ar fi venit să îmi spună: „Frate păstor Piper, nu vezi 
că oamenii din biserica ta sunt răniți? Nu te poți coborî din 
ceruri și să vii cu ceva practic? Nu îți dai seama ce fel de oa-
meni stau duminica înaintea ta?” Am aflat de situația acelei 
familii după câteva săptămâni. Soțul m-a luat deoparte într-o 
duminică, după întâlnirea bisericii. „John, acestea au fost cele 
mai dificile luni din viețile noastre. Știi ce m-a trecut prin ele 
în tot acest timp? Viziunea măreției sfințeniei lui Dumnezeu 
pe care ai prezentat-o în prima duminică a lunii ianuarie. 
Aceea a fost stânca pe care ne-am putut așeza”.  

Măreția și gloria lui Dumnezeu sunt relevante. Nu 
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contează dacă sondajele de opinie vin cu o listă de nevoi per-
cepute în care măreția supremă a Dumnezeului suveran al 
harului nu se regăsește. Aceea este cea mai profundă nevoie. 
Oamenii din bisericile noastre sunt înfometați după Dumne-
zeu.  

O altă ilustrație a acestui adevăr ține de felul în care mo-
bilizarea pentru misiune a avut loc în biserica noastră și în 
care a avut loc în repetate rânduri în istorie. Tinerii de azi nu 
sunt entuziasmați de 18 denominații creștine și agenții de mi-
siune. Ei sunt entuziasmați de măreția unui Dumnezeu glo-
bal și de planul de neoprit al unui Împărat suveran. Primul 
mare misionar a spus: „am primit harul și apostolia ca să le 
aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinței pe toate 
Neamurile” (Rom. 1:5). Misiunea este pentru Numele lui 
Dumnezeu. Ea decurge dintr-o dragoste față de slava lui 
Dumnezeu și față de onoarea reputației Sale. Este un răspuns 
la rugăciunea: „Sfințească-se Numele Tău!” 

Așadar, eu sunt convins că viziunea unui Dumnezeu 
măreț este pivotul în viața bisericii, atât în grija pastorală cât 
și în lucrarea misionară. Membrii bisericilor noastre au ne-
voie să audă predicarea fermecată de Dumnezeu. Ei au nevoie 
ca, măcar odată pe săptămână, cineva să își ridice glasul și să 
preamărească supremația lui Dumnezeu. Ei au nevoie să vadă 
întreaga panoramă a perfecțiunilor Sale. Robert Murray 
M’Cheyne spunea: „Cea mai mare nevoie a oamenilor mei 
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este sfințenia mea”.1 Așa este. Dar sfințenia umană nu este ni-
mic altceva decât viața născută din Dumnezeu – trăirea unei 
perspective fermecate de Dumnezeu.  

Dumnezeu însuși este tema necesară a predicării noas-
tre, în măreția, adevărul, sfințenia, neprihănirea, înțelepciu-
nea, credincioșia, suveranitatea și harul Lui. Și prin asta nu 
vreau să spun că nu ar trebui să predicăm despre acele lucruri 
practice precum creșterea copiilor, divorțul, SIDA, lăcomia, 
televiziunea și sexul. Ceea ce vreau să spun este că oricare din 
aceste lucruri ar trebui să fie absorbit și dus chiar în prezența 
sfântă a lui Dumnezeu și așezat acolo gol-goluț, până la rădă-
cină, ca să i se vadă neevlavia și caracterul neduhovnicesc.  

Nu este rolul predicatorului creștin să le dea oamenilor 
cuvântări ieftine morale și psihologice despre cum să se des-
curce în lume. Când este nevoie, altcineva poate face asta. 
Dar majoritatea membrilor noștri nu au pe nimeni, pe ni-
meni în lume, care să le vorbească săptămână de săptămână 
despre frumusețea și măreția supremă a lui Dumnezeu. Și atât 
de mulți dintre ei sunt tragic de înfometați după viziunea fer-
mecătoare a lui Dumnezeu, ca aceea ilustrată de marele pre-
dicator din vechime, Jonathan Edwards.  

Mark Noll, specialist în istoria bisericii, descrie tragedia 
în felul acesta:  

 
1 Andrew Bonar, ed., Memoir and Remains of Robert Murray M’Cheyne (Grand Rapids: 
Baker, 1978), p. 258. 
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„De la Edwards încoace, evanghelicii din America nu 
s-au gândit la viața creștină de dincolo de lucrurile 
mărunte ale acestei lumi, pentru că întreaga lor cul-
tură a încetat să facă asta. Evlavia lui Edwards a mers 
înainte în tradiția trezirilor, teologia lui a mers înainte 
în calvinismul academic, dar n-au existat urmași care 
să îi împărtășească această perspectivă fermecată de 
Dumnezeu sau filozofia profund teologică. Dispari-
ția perspectivei lui Edwards din istoria creștină a 
Americii a fost o tragedie”.2 

Charles Colson reiterează ca un ecou această convin-
gere: 

„Biserica din Occident – mare parte a ei alunecând, 
fiind îmbibată și infectată de har ieftin – are nevoie 
disperată să audă provocarea lui Edwards... Eu cred 
că rugăciunile și lucrarea celor care Îl iubesc pe Hris-
tos și ascultă de El în lumea noastră pot avea sorți de 
izbândă în măsura în care rămân la mesajul unuia ca 
Jonathan Edwards”.3 

Redescoperirea „perspectivei fermecate de Dumne-
zeu” a lui Edwards în mesagerii lui Dumnezeu ar fi un motiv 
de mare bucurie în țară și de profundă recunoștință față de 
Dumnezeul care face ca toate lucrurile să fie noi.  

 
2 Mark Noll, “Jonathan Edwards, Moral Philosophy, and the Secularization of American 
Christian Thought,” Reformed Journal (Feb. 1983), p. 26 (subl.). 
3 Charles Colson, “Introduction,” in Jonathan Edwards, Religious Affections (Sisters, OR: 
Multnomah, 1984), xxiii, xxxiv. 
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Capitolele din prima parte a acestei cărți au constituit 
la început mesaje predicate sub titlul Harold John Ockenga 
Lectures on Preaching [Prelegerile Harold John Ockenga pe 
tema predicării] la Gordon-Conwell Theological Seminary, 
în februarie 1988. Capitolele din partea a doua au fost inițial 
cuvântări sub titlul Billy Graham Center Lectures on Prea-
ching [Prelegerile Billy Graham Center pe tema predicării] la 
Wheaton College, în octombrie 1984. Acest privilegiu și 
efort s-au dovedit a fi un câștig cu mult mai mare pentru mine 
decât pentru oricine altcineva. Le aduc aici mulțumiri pu-
blice liderilor de la aceste școli, care și-au manifestat în felul 
acesta încrederea în mine și mi-au lărgit orizontul legat de 
chemarea înaltă de a fi predicator creștin.  

Îi mulțumesc neîncetat lui Dumnezeu, care nu m-a lă-
sat niciodată în vreo duminică dimineața fără un cuvânt de 
dat și fără un zel de a-l rosti spre slava Lui. O, sigur că am toa-
nele mele. Familia mea, cu cei patru băieți [și o fiică, sosită în 
familie după prima ediție] și cu o soție statornică, nu este lip-
sită de durerile și lacrimile ei. Scrisorile criticilor pot să stră-
pungă adânc. Descurajarea poate merge atât de adânc, încât 
să îl facă pe acest predicator să fie amorțit. Însă este un dar al 
harului nemăsurat și suveran că, dincolo de toate prăbușirile 
și toată nepotrivirea, Dumnezeu a deschis Cuvântul Lui față 
de mine și mi-a dat o inimă ca să îl savurez și să îl transmit mai 
departe săptămână de săptămână. Și n-am încetat niciodată să 
iubesc predicarea.  
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În mila lui Dumnezeu, există un motiv omenesc care 
stă în spatele acestui lucru. Charles Spurgeon l-a cunoscut, la 
fel ca majoritatea predicatorilor fericiți. Cândva, în timp ce 
vizita Europa continentală, Spurgeon a fost întrebat care era 
secretul lucrării sale. După o pauză de o clipă, Spurgeon a 
spus: „Membrii bisericii mele se roagă pentru mine”.4 Iată de 
ce eu n-am încetat să iubesc să predic. Iată de ce am fost învi-
orat iar și iar pentru lucrare. Cu toate slăbiciunile și imperfec-
țiunile mele, acesta este motivul pentru care am ajuns să scriu 
această carte – Supremația lui Dumnezeu în predicare. Mem-
brii bisericii mele se roagă pentru mine. Lor le dedic această 
carte, cu dragoste și recunoștință.  

Rugăciunea mea este ca această carte să întoarcă inimile 
vestitorilor lui Dumnezeu la împlinirea acestui măreț îndemn 
apostolic:  

„Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui 
Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după 
puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate 
lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a 
căruia este slava și puterea în vecii vecilor! Amin” (1 
Petru 4:11). 

John Piper 
1990.  

 

 
4 Iain Murray, The Forgotten Spurgeon (Edinburgh: Banner of Truth, 1966), p. 36. 
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1 
ȚELUL PREDICĂRII 

Gloria lui Dumnezeu 

 

În septembrie 1966, eram în primul an de studiu la 
Wheaton College. Studiam literatura și mă pregăteam pentru 
medicină. Tocmai terminasem un curs de chimie la o școală 
de vacanță, eram îndrăgostit de Noël până peste cap (ea este 
soția mea de peste 35 de ani), și sufeream mai mult ca nicio-
dată de mononucleoză. Doctorul m-a internat în centrul de 
sănătate pentru trei săptămâni – trei dintre cele mai hotărâ-
toare săptămâni din viața mea, pentru care nu încetez să Îi 
mulțumesc lui Dumnezeu.  

În acea vreme, semestrul de toamnă începea cu o „săp-
tămână cu accent spiritual”. Vorbitorul din 1966 a fost Ha-
rold John Ockenga. A fost prima și ultima dată când l-am au-
zit predicând. WETN, postul de radio al colegiului, îi tran-
smitea predicile, iar eu le ascultam stând întins pe pat, la 
aproape 180 de metri de locul de unde el predica. Direcția vi-
eții mele a fost permanent schimbată sub influența predicării 
Cuvântului de către păstorul Ockenga. Îmi aduc aminte cum 
inima mea aproape că ardea de dorință când îl ascultam, de 
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dorința de a cunoaște și mânui Cuvântul în felul acela. Prin 
acele predici, Dumnezeu m-a chemat la slujirea Cuvântului 
într-un fel irezistibil și, cred eu, irevocabil. Din acea clipă, a 
devenit convingerea mea că dovada subiectivă a chemării lui 
Dumnezeu la slujba Cuvântului (ca să folosesc exprimarea lui 
Charles Spurgeon) „este o dorință intensă, atoate-captivantă 
după slujire”.1 

Când m-am externat din centrul de sănătate, am re-
nunțat la cursul de chimie organică, m-am înscris la filozofie 
ca a doua specializare, și m-am îndreptat hotărât către a-mi 
însuși cea mai bună educație biblică și teologică. După 
aproape 40 de ani, pot mărturisi că Domnul nu m-a lăsat ni-
ciodată să mă îndoiesc de acea chemare. Ea îmi sună în inimă 
azi la fel de clar cum a fost întotdeauna. Și sunt pur și simplu 
uimit de providența plină de har a lui Dumnezeu – de a mă 
mântui și chema ca slujitor al Cuvântului, și ca apoi, după 
douăzeci de ani, să am ocazia să predic la Gordon-Conwell 
Theological Seminary sub tema „The Harold John Ockenga 
Lectures on Preaching”. 

Acela a fost un privilegiu deosebit pentru mine, și m-
am rugat ca slujirea mea de atunci să fie un omagiu potrivit 
adus Dr. Ockenga, care nu m-a cunoscut niciodată, și, de 
aceea, să fie o mărturie a faptului că roadele adevărate ale pre-
dicării noastre nu ne vor fi făcute cunoscute decât după ce 

 
1 Charles H. Spurgeon, Lectures to My Students (Grand Rapids: Zondervan, 1972), p. 26. 
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toate fructele de pe toate ramurile tuturor pomilor care au ră-
sărit din toate semințele pe care le-am semănat vreodată se vor 
fi copt pe deplin în razele de soare ale veșniciei.  

„Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ce-
ruri, și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l 
fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să îi dea să-
mânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot 
așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se 
întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va îm-
plini planurile Mele” (Isaia 55:10-11). 

Dr. Ockenga nu a știut niciodată ce influență a avut 
predicarea lui în viața mea. Și poți să subliniezi acest lucru: 
Dumnezeu va ascunde de tine mare parte din roadele slujirii 
tale. Vei vedea suficient ca să fii asigurat de binecuvântarea 
Lui, dar nu atât de mult încât să îți închipui că ai putea trăi 
fără ea, pentru că ținta lui Dumnezeu în această chestiune a 
predicării este să Se înalțe pe Sine, nu pe predicator. Iar acest 
lucru ne conduce la tema noastră: supremația lui Dumnezeu 
în predicare. Schița ei este intenționat trinitariană: 

Țelul predicării este slava lui Dumnezeu 

Temeiul predicării este Crucea lui Hristos  

Darul predicării este puterea Duhului Sfânt.  

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Du-
hul Sfânt sunt începutul, miezul și sfârșitul lucrării de predi-
care. Cuvintele apostolului scrise în dreptul oricărei trude în 
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slujire, valabile în special în cazul predicării, ne stau înainte 
hotărât: „Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A 
Lui să fie slava în veci!” (Rom. 11:36).  

Predicatorul scoțian James Stewart a exprimat acest 
adevăr astfel: țelul oricărei predicări autentice este „să tre-
zească conștiința prin sfințenia lui Dumnezeu, să hrănească 
mintea cu adevărul lui Dumnezeu, să curețe imaginația prin 
frumusețea lui Dumnezeu, să deschidă inima față de dragos-
tea lui Dumnezeu și să dedice voința față de planul lui Dum-
nezeu”.2 Cu alte cuvinte, Dumnezeu este țelul predicării, 
Dumnezeu este temeiul predicării, și toate mijloacele care in-
tervin între acestea două sunt date de Duhul lui Dumnezeu.  

Sarcina mea de aici este să pledez în favoarea suprema-
ției lui Dumnezeu în predicare – să spun că nota dominantă 
a predicării trebuie să fie libertatea harului suveran al lui 
Dumnezeu, că tema unificatoare trebuie să fie zelul pe care 
Dumnezeu îl are pentru gloria Sa, că obiectul grandios al pre-
dicării trebuie să fie ființa infinită și inepuizabilă a lui Dum-
nezeu, și că atmosfera pătrunzătoare a predicării trebuie să fie 
sfințenia lui Dumnezeu. Apoi, când predicarea se îndreaptă 
către lucrurile obișnuite ale vieții (familie, locuri de muncă, 
recreație, prietenii) sau crizele vremurilor noastre (SIDA, di-
vorțurile, dependențele, depresia, abuzurile, sărăcia, foamea 

 
2 James Stewart, Heralds of God (Grand Rapids: Baker, 1972), p. 73. Acest citat provine de 
la William Temple, care l-a formulat pentru definirea închinării, dar Stewart l-a împrumutat 
ca și cum ne-ar da „precis țelul și ținta predicării”. 
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și, cea mai rea dintre toate, popoarele neevanghelizate ale lu-
mii), aceste subiecte nu sunt doar luate în considerare, ci sunt 
duse înapoi până la Dumnezeu.  

John Henry Jowett, care a predicat vreme de 34 de ani 
în Anglia și SUA până în anul 1923, a văzut acest lucru ca pe 
puterea deosebită manifestată de Robert Dale, Horace 
Bushnell, John Newman și Charles Spurgeon. El a spus: 

„Ei erau întotdeauna gata să se oprească la fereastra 
unei case de la țară, dar au legat mereu oamenii de pe 
străzi de Cerul înalt, și au trimis sufletele să hoinărească 
peste dealurile veșnice ale lui Dumnezeu... Eu cred că, 
în predicarea noastră, trebuie să redescoperim tocmai 
această notă a vastității, acest simțământ neîncetat și 
această îndreptare către Cel infinit”.3 

Și iată-ne după un secol, cu nevoia acestei redescoperi-
rii de zece ori mai mare.  

Nici nu vorbesc aici despre un fel de preocupare artis-
tică elitistă cu imponderabilități filozofice sau intelectuale. 
Există indivizi cu simț estetic, care gravitează în jurul servicii-
lor pompoase de biserică, pentru că ei nu pot suporta ironia 
multor servicii de închinare evanghelice. Dar nu asta vreau să 
discut eu. Charles Spurgeon a fost orice altceva, dar nu un 
intelectual elitist. Rareori a existat un păstor mai atractiv și 
mai popular. Dar mesajele lui erau pline de Dumnezeu, iar 

 
3 John H. Jowett, The Preacher: His Life and Work (New York: Harper, 1912), p. 96, 98. 
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atmosfera în care predica era încărcată de prezența realităților 
copleșitoare. „Nu vom avea niciodată mari predicatori”, spu-
nea el, „câtă vreme nu avem mari teologi”.4 

El n-a spus aceste lucruri pentru că îi păsa mai mult de 
marile idei decât de sufletele pierdute. Lui îi păsa de una pen-
tru că o iubea pe cealaltă. Același lucru s-a văzut la Isaac 
Watts, care trăise cu o sută de ani mai devreme. Samuel Joh-
nson spunea despre Watts că, „datorită pasiunii lui neîncetate 
pentru sufletele oamenilor, orice lua în mână era transformat 
în teologie”.5 Din asta eu înțeleg că, în cazul lui Watts, toate 
lucrurile erau aduse în relație cu Dumnezeu, pentru că lui îi 
păsa de oameni.  

Eu cred că Johnson ar spune azi despre mare parte din 
predicarea contemporană că „din cauza pasiunii lui neînce-
tate după relevanță, orice ia în mână predicatorul este tran-
sformat în psihologie”. Și nici marile țeluri ale predicării, nici 
locul cuvenit al psihologiei nu sunt onorate în această 
pierdere a nervului teologic. Cred că un motiv important 
pentru care oamenii se îndoiesc uneori de valoarea durabilă a 
predicării centrate pe Dumnezeu este că ei n-au auzit nicio-
dată o astfel de predicare. J. I. Packer povestea despre felul în 
care el a ascultat predicarea lui Martyn Lloyd-Jones în fiecare 
duminică seara la Westminster Chapel, în anii 1948-1949. El 

 
4 Spurgeon, Lectures to My Students, p. 146. 
5 Samuel Johnson, Lives of the English Poets (London: Oxford University Press, 1906), p. 
2:365. 
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spunea că nu auzise niciodată o astfel de predicare. Ea venea 
asupra lui cu forța și surpriza șocului electric. Lloyd-Jones, 
spunea el, i-a produs „mai mult simțământ al lui Dumnezeu 
decât oricare alt om”.6 

Oare cu acest lucru pleacă oamenii acasă după închi-
nare în zilele noastre – un simțământ al lui Dumnezeu, o notă 
a harului suveran, o temă a gloriei panoramice, obiectul gran-
dios al Ființei infinite a lui Dumnezeu? Pătrund ei pentru o 
oră pe săptămână – o așteptare deloc exagerată – într-o at-
mosferă a sfințeniei lui Dumnezeu care își lasă aroma asupra 
vieților lor pentru tot restul săptămânii?  

Cotton Mather, care a slujit în Noua Anglie cu trei sute 
de ani în urmă, a spus că „marele scop și țel al slujirii predica-
torului creștin [este] să restaureze tronul și stăpânirea lui 
Dumnezeu în sufletele oamenilor”.7 Și aceasta nu a fost o în-
floritură retorică, ci o concluzie exegetică bine cântărită și 
precisă a unuia dintre cele mai deosebite pasaje biblice pe 
tema predicării, care ne duce la temelia biblică a supremației 
lui Dumnezeu în predicare. Pasajul din spatele afirmației lui 
Mather este cel din Romani 10:14-15: 

„Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n-au crezut? 
Și cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Și 
cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum 

 
6 Christopher Catherwood, Five Evangelical Leaders (Wheaton: Harold Shaw, 1985), p. 170. 
7 Cotton Mather, Student and Preacher, or Directions for a Candidate of the Ministry 
(London: Hindmarsh, 1726), p. v. 
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vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? După cum este 
scris: ,Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc 
pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!’”  

Pe baza acestui pasaj biblic, predicarea ar putea fi defi-
nită ca „propovăduirea veștii bune de către un mesager trimis 
de Dumnezeu” („propovăduirea” – de la termenul kērussontos 
din v. 14; „veștii bune” – de la euangelizomenōn agatha din v. 
15; „de către un mesager trimis” – de la apostalōsin din v. 15).  

Dar întrebarea esențială de acum este aceasta: Ce ves-
tește predicatorul? Care este vestea bună la care se face referire 
aici? Întrucât versetul 16 este o reiterare a pasajului din Isaia 
52:7, am face bine să mergem înapoi și să îl lăsăm pe Isaia să 
definească acest lucru pentru noi. Iată ce a văzut Cotton Mat-
her în acest verset despre țelul deosebit al predicării creștine:  

„Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce 
vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce 
vești bune, care vestește mântuirea! Picioarele celui ce 
îi zice Sionului: ,Dumnezeul tău împărățește!’”  

Vestea bună a predicatorului, pacea și mântuirea pe 
care el le vestește, pot fi condensate într-o singură propoziție: 
„Dumnezeul tău împărățește!” Cotton Mather aplică acest 
adevăr la predicator, și face acest lucru cu deplină justificare: 
„Marele țel... al unui predicator creștin [este] să restaureze 
tronul și stăpânirea lui Dumnezeu în sufletele oamenilor”.  

Refrenul de pe buzele oricărui profet-predicator din 
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vremea lui Isaia, a lui Isus sau a noastră, este acesta: „Dumne-
zeul tău împărățește!” Dumnezeu este Împăratul Universu-
lui. El are drepturi absolute de Creator peste această lume și 
peste toți cei din ea. Dar din toate părțile vedem răzvrătire și 
răscoală, iar autoritatea Lui este batjocorită de milioane de oa-
meni. De aceea, Domnul trimite predicatori în lume ca să 
proclame că Dumnezeu domnește, că El nu va tolera ca slava 
Sa să fie batjocorită la nesfârșit, că El Își va răzbuna Numele 
printr-o mânie mare și groaznică, dar că acum le oferă o am-
nistie completă și fără plată tuturor supușilor răzvrătiți care 
se vor întoarce de la rebeliunea lor, care vor cere îndurarea 
Lui, care se vor pleca înaintea scaunului Lui de domnie, și 
care Îi vor jura fidelitate și credință veșnică. Amnistia este pe-
cetluită cu sângele Fiului Său.  

Așa că Mather a înțeles foarte bine: marele țel al predi-
catorului creștin este restaurarea tronului și a stăpânirii lui 
Dumnezeu în sufletele oamenilor. Dar de ce? Putem apro-
funda acest lucru? Ce anume mână inima lui Dumnezeu ca 
să ne ceară să ne supunem autorității Sale și ca să ne ofere în-
durarea amnistiei?  

Isaia ne dă răspunsul într-un pasaj anterior celui citat, 
anume în Isaia 48:9-11. Vorbindu-i Israelului despre îndura-
rea Sa, Dumnezeu spune: 

„Din pricina Numelui Meu, sunt îndelung răbdător, 
pentru slava Mea Mă opresc față de tine, ca să nu te 
nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit 
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argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste 
pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lu-
crez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu îi 
voi da altuia slava Mea”.  

Dincolo de manifestările suverane ale îndurării lui 
Dumnezeu ca Împărat stă o pasiune nezguduită pentru cin-
stea Numelui Său și pentru arătarea gloriei Sale.  

De aceea, putem pătrunde dincolo de ideea lui Mather. 
La baza dedicării lui Dumnezeu de a domni ca Împărat este 
un angajament fundamental mai adânc ca slava Sa să umple 
într-o zi tot pământul (Num. 14:21; Ps. 57:5; 72:19; Isaia 
11:9; Hab. 2:14). Iar această descoperire are o implicație 
imensă pentru predicare. Țelul cel mai profund al lui Dum-
nezeu pentru această lume este ca ea să umple pământul cu 
reverberațiile slavei Sale în viețile unei noi umanități răscum-
părate din orice popor, seminție, limbă și neam (Apoc. 5:9).8 
Dar gloria lui Dumnezeu nu se reflectă cu strălucire în inimile 
oamenilor când ei vin fără plăcere în supunere față de autori-
tatea Lui, sau când ascultă de El cu o frică servilă, ori când nu 
există nicio bucurie ca răspuns la slava Împăratului lor.  

Iar implicația pentru predicare este clară: când Dumne-
zeu îi trimite pe emisarii Lui să declare că „Dumnezeul vostru 
împărățește!”, țelul Lui nu este să îl aducă pe om la supunere 
într-un fel constrângător, printr-un act de autoritate brută; 

 
8 O argumentare exegetică detaliată a acestei afirmații se găsește în John Piper, Desiring God: 
Meditations of a Christian Hedonist, 3rd ed. (Sisters, OR: Multnomah, 2003), anexa 1. 
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țelul Lui este să răvășească simțămintele noastre cu manifes-
tări irezistibile de slavă. Singura supunere care reflectă pe de-
plin vrednicia și gloria Împăratului este cea bucuroasă. Supu-
nerea cârtitoare Îl dezonorează pe Împărat. O astfel de supu-
nere nu are nicio bucurie în cel supus și nu vede nicio glorie 
în Împărat.  

Și asta este ceea ce Isus a spus în fapt în Matei 13:44: 
„Împărăția [domnia, stăpânirea] cerurilor se mai aseamănă cu 
o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o as-
cunde; și, de bucuria ei [în supunerea lui bucuroasă față de 
acea domnie și în desfătarea lui în gloria sau valoarea ei], se 
duce și vinde tot ce are, și cumpără țarina aceea”. Când Împă-
răția este o comoară, supunerea este o plăcere. Sau, ca să mă 
exprim în sens invers, când supunerea este o plăcere, Împără-
ția este proslăvită ca o comoară. Prin urmare, dacă țelul pre-
dicării este proslăvirea lui Dumnezeu, ea trebuie să țintească 
la supunerea bucuroasă față de Împărăția Lui, nu la supunere 
forțată.  

Pavel a spus în 2 Corinteni 4:5 că „noi nu ne propovă-
duim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus”. Dar apoi, în 
versetul 6, el trece dincolo de propovăduirea domniei lui 
Hristos – dincolo de domnia și autoritatea Împăratului Isus 
– și ne spune care este esența predicării lui: ea este „lumina 
cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos”. Sin-
gura supunere față de domnia lui Hristos care preamărește pe 
deplin vrednicia Lui și reflectă frumusețea Sa este bucuria 
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smerită a sufletului uman în slava lui Dumnezeu pe fața Fiu-
lui Său.  

Minunăția Evangheliei și cea mai eliberatoare descope-
rire pe care a făcut-o vreodată omul păcătos este că dedicarea 
cea mai profundă a lui Dumnezeu față de proslăvirea Sa și 
tânjirea mea cea mai adâncă de a fi împlinit nu se află în con-
flict, ci, în fapt, își găsesc împlinirea simultan în manifestarea 
de către Dumnezeu a gloriei Sale și în desfătarea mea în slava 
Sa.9 De aceea, țelul predicării este gloria lui Dumnezeu reflec-
tată în supunerea cu bucurie a inimii omului. Iar supremația 
lui Dumnezeu în predicare este asigurată de acest fapt: Cel ce 
satisface primește slava; Cel ce dă plăcerea este comoara.

 

 
9 Aceasta este teza Desiring God, în care sunt detaliate implicațiile ei pentru domeniile vieții, 
dincolo de predicare. 
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2 
TEMEIUL PREDICĂRII 

Crucea lui Hristos 
 

Predicarea este propovăduirea veștii bune printr-un 
mesager trimis de Dumnezeu. Vestea bună...  

că Dumnezeu împărățește;  

că El domnește pentru a-Și revela slava;  

că slava Sa este revelată cel mai deplin în supunerea 
bucuroasă a creației Sale;  

că, de aceea, nu există niciun conflict final între zelul 
lui Dumnezeu de a fi glorificat și tânjirea noastră 
după împlinire;  

și că, într-o zi, pământul va fi plin de slava lui Dum-
nezeu, reluând ca un ecou și reverberând în închina-
rea înflăcărată a Bisericii răscumpărate strânsă din 
orice popor, limbă, seminție și neam.  

Țelul predicării este gloria lui Dumnezeu în Hristos, 
reflectată în supunerea bucuroasă a creației Sale.  

Dar există două obstacole uriașe în calea atingerii aces-
tui țel: neprihănirea lui Dumnezeu și mândria omului. Ne-
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prihănirea lui Dumnezeu este zelul Lui neclintit pentru exal-
tarea gloriei Sale.1 Iar mândria omului este zelul lui neclintit 
pentru exaltarea gloriei omului.  

Ceea ce în Dumnezeu este neprihănire, în om este pă-
cat. Aceasta este ideea din Geneza 3 – că păcatul a venit în 
lume printr-o ispită, și că esența acelei ispite a fost aceasta: 
„vei fi ca Dumnezeu”. Efortul de a-L imita pe Dumnezeu în 
acest aspect este esența corupției noastre morale.  

Părinții noștri au căzut în această ispită și, în ei, noi toți 
am căzut în ea. Ea este acum parte din natura noastră. Noi 
luăm oglinda chipului lui Dumnezeu, care a fost lăsată ca să 
reflecte gloria Sa în lume, îi întoarcem spatele luminii, ne în-
drăgostim de contururile umbrelor noastre întunecate, încer-
când cu disperare să ne convingem pe noi înșine (prin progre-
sul tehnologic, îndemânări manageriale, dibăcie atletică, reu-
șite academice, abuzuri sexuale sau coafuri contraculturale) 
că umbra întunecată a chipului, care se întinde pe pământul 
dinaintea noastră, este în realitate glorioasă și împlinitoare. Și, 
în aventura noastră mândră cu noi înșine, aruncăm cu dispreț 
(fie că suntem conștienți de asta, fie că nu!) asupra vredniciei 
slavei lui Dumnezeu.  

Și, când mândria noastră toarnă dispreț asupra slavei 
lui Dumnezeu, neprihănirea Lui Îl obligă să toarne mânie 

 
1 Pentru o argumentație explicativă a acestei definiții, vedeți John Piper, The Justification of 
God: An Exegetical and Theological Study of Romans 9:1–23, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker, 
1993). 
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asupra mândriei noastre: 

„Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și 
îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înăl-
țat în ziua aceea... Căci cum ar putea fi hulit Numele 
Meu? Nu îi voi da altuia slava Mea... Și astfel, cei mici 
vor fi doborâți, cei mari vor fi smeriți, și privirile tru-
fașe vor fi plecate. Dar Domnul oștirilor va fi înălțat 
prin judecată, și Dumnezeul cel sfânt va fi sfințit prin 
dreptate... nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse 
dreptatea” (Isaia 2:11; 48:11; 5:15-16; 10:22). 

Țelul predicării este gloria lui Dumnezeu în supunerea 
bucuroasă a creației Sale. Așa că există un obstacol care se ri-
dică în calea acestei predicări, un obstacol în Dumnezeu și un 
obstacol în om. Mândria omului nu este dispusă să își gă-
sească desfătarea în gloria lui Dumnezeu. Neprihănirea lui 
Dumnezeu nu va tolera ca gloria Lui să fie batjocorită.  

Așadar, unde există vreo speranță ca predicarea să își 
atingă ținta – ca Dumnezeu să fie proslăvit în cei care sunt 
împliniți în El? Este posibil ca neprihănirea lui Dumnezeu să 
cedeze vreodată în opoziția ei față de păcătoși? Poate oare 
mândria omului să fie zdrobită de vanitatea proprie și să fie 
satisfăcută în gloria lui Dumnezeu? Există vreun temei al unei 
astfel de speranțe? Există un temei pentru predicarea validă și 
plină de nădejde?  

Există. În crucea lui Hristos, Dumnezeu a luat iniția-
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tiva ca să depășească ambele obstacole care stau în calea pre-
dicării. Ea depășește obstacolul obiectiv, extern, al opoziției 
neprihănite a lui Dumnezeu față de mândria omului. Și de-
pășește obstacolul subiectiv, intern, al împotrivirii noastre 
mândre față de gloria lui Dumnezeu.  

În felul acesta, Crucea devine temeiul validității obiec-
tive a predicării și temeiul smereniei obiective a predicării.  

Haideți să ne îndreptăm atenția către fiecare dintre 
acestea și să analizăm dovezile biblice.  

1. CRUCEA CA TEMEI AL                                         
VALIDITĂȚII PREDICĂRII  

Problema fundamentală a predicării este aceasta: cum 
poate un predicator să proclame nădejdea către păcătoși, ți-
nând cont de neprihănirea inatacabilă a lui Dumnezeu. Desi-
gur, în sine, omul nu consideră acest lucru ca fiind cea mai 
serioasă problemă. Niciodată n-a făcut asta.  

Îmi aduc aminte cum ascultam cu câțiva ani în urmă 
un mesaj al lui R. C. Sproul pe casetă audio, mesaj în care a 
demonstrat acest lucru cu putere. Titlul predicii era „Locul 
greșit al uimirii”. Era o predică din Luca 13:1-5. Unii oameni 
veniseră la Isus și Îi spuseseră despre galileeni al căror sânge Pi-
lat îl amestecase cu sângele jertfelor. Isus a răspuns prin câteva 
cuvinte șocant de lipsite de emoție: „Credeți voi că acești Gali-
leeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți Galileeni, pentru 
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că au pățit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți 
veți pieri la fel”. Cu alte cuvinte, Isus spune: „Sunteți uimiți 
că o mână de galileeni au fost uciși de Pilat? Ar trebui să fiți 
uimiți că n-ați fost uciși cu toții, și asta se va întâmpla cu voi 
cândva dacă nu vă pocăiți”.  

Sproul a arătat că, în acest pasaj, avem o diferență veche 
între felul în care omul firesc vede problema relației lui cu 
Dumnezeu și cel în care Biblia vede această relație. Oamenii 
cu gândire centrată pe om sunt uimiți că Dumnezeu ar putea 
să le refuze viața și bucuria ființelor create de El. Dar Biblia, 
care este focalizată pe Dumnezeu, ne arată uimirea că Dum-
nezeu Își înfrânează judecata pe care păcătoșii ar merita-o. 
Una dintre implicațiile acestui adevăr pentru predicare este că 
predicatorii care își extrag ideile din Biblie, nu din lume, se 
vor lupta întotdeauna cu realitățile spirituale de care mulți 
dintre ascultătorii lor nici măcar nu știu că există sau nu își 
închipuie că ar fi esențiale. Dar ideea centrală de aici este că 
problema fundamentală legată de predicare este legată de fe-
lul în care un predicator poate să le vestească nădejdea păcă-
toșilor având în vedere neprihănirea inatacabilă a lui Dumne-
zeu, indiferent dacă societatea centrată pe om simte sau nu 
acest lucru, așa cum este cazul societății contemporane.  

Iar soluția glorioasă la această problemă este Crucea lui 
Hristos.  

Ea ne este explicată cel mai clar în Romani 3:23-26:  
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„Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dum-
nezeu [pentru că au schimbat slava Dumnezeului ne-
muritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor 
(1:23)]. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin 
harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos 
Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, 
prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire 
[aceasta este Crucea], ca să-Și arate neprihănirea Lui; 
căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea 
îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vre-
mea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel 
încât să fie neprihănit, și totuși să îl socotească nepri-
hănit pe cel ce crede în Isus”.  

Ceea ce ne spune acest pasaj uimitor este că problema 
fundamentală a predicării a fost rezolvată prin Cruce. Fără 
Cruce, neprihănirea lui Dumnezeu s-ar demonstra doar prin 
condamnarea păcătoșilor, iar țelul predicării ar fi ratat – 
Dumnezeu n-ar mai fi proslăvit în bucuria ființelor create de 
El, ființe păcătoase. Neprihănirea Lui ar fi pur și simplu răz-
bunată prin distrugerea lor.  

Ceea ce ne învață acest text biblic este că – cu toată bat-
jocura îndreptată către slava lui Dumnezeu (cum spune în 
Romani 3:23), și cu toate că neprihănirea lui Dumnezeu este 
dedicarea Sa neclintită de a înălța acea slavă (lucru spus impli-
cit în 3:25) – totuși, Dumnezeu a conceput o cale de a apăra 
vrednicia gloriei Sale și, în același timp, de a le da nădejde pă-
cătoșilor care au batjocorit acea slavă – iar ceea ce El a conceput 
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a fost moartea Fiului Său. Repararea dezonoarei pe care mândria 
mea a adus-o asupra gloriei lui Dumnezeu s-a putut face doar 
prin moartea infinit de costisitoare a Fiului lui Dumnezeu.  

Sensul Crucii este groaznic de deformat când profeții 
contemporani ai prețuirii de sine spun că Crucea este o măr-
turie a vredniciei mele infinite, încât Dumnezeu a fost gata să 
plătească un preț atât de mare ca să mă obțină. Perspectiva 
biblică spune că Crucea este o mărturie a vredniciei infinite a 
slavei lui Dumnezeu și o mărturie a imensității păcatului 
mândriei mele. Ceea ce ar trebui să ne șocheze este că am adus 
atâta dispreț asupra demnității lui Dumnezeu, încât a fost ne-
cesară chiar moartea Fiului Său pentru reabilitarea acelei 
vrednicii. Crucea mărturisește despre vrednicia infinită a lui 
Dumnezeu și despre grozăvia infinită a păcatului meu.  

Sper că înțelegi acum din toate acestea că ceea ce Dum-
nezeu a împlinit la Crucea lui Hristos este garanția sau teme-
iul predicării. Fără Cruce, predicarea nu ar fi validă. În ab-
sența ei, țelul predicării ar conține o contradicție nerezolva-
bilă – gloria unui Dumnezeu neprihănit în bucuria unui po-
por păcătos. Dar Crucea a adus împreună cele două părți ale 
țelului predicării care erau reciproc contrare într-un fel dez-
nădăjduit: (1) apărarea și înălțarea gloriei lui Dumnezeu și (2) 
nădejdea, bucuria și încântarea omului păcătos.  

În capitolul 1, am văzut că predicarea este propovăduirea 
veștii bune că zelul lui Dumnezeu de a fi glorificat și tânjirea 
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noastră de a fi împliniți nu se găsesc într-un conflict final. Iar 
ceea ce am văzut până aici în acest capitol este că temeiul aces-
tei propovăduiri este Crucea lui Hristos. Aceasta este Evan-
ghelia care stă la temelia tuturor celorlalte lucruri pe care pre-
dicarea le are de spus. Fără Cruce, predicarea care țintește la 
proslăvirea unui Dumnezeu neprihănit în bucuria omului 
păcătos nu are nicio validitate.  

Așadar, ne vom îndrepta acum de la Cruce ca temei al 
validității predicării la...  

2. CRUCEA CA TEMEI AL SMERENIEI PREDICĂRII 

Crucea este de asemenea temeiul smereniei predicării, 
pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru răstignirea 
mândriei predicatorului și a congregației deopotrivă. În Noul 
Testament, Crucea nu este doar locul din trecut al substitu-
ției obiective, ci și locul din prezent al execuției subiective -
omorârea bizuirii pe sine și al tânjirii mele după laudele din 
partea omului. „În ce mă privește, departe de mine gândul să 
mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus 
Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, și eu față 
de lume!” (Gal. 6:14).  

Pavel valorifică cel mai mult această putere a Crucii de 
a răstigni eul în relație cu propria predicare. Mă îndoiesc că 
există un pasaj mai important despre predicare în întreaga Bi-
blie cum sunt primul și al doilea capitol din 1 Corinteni, 
unde Pavel arată că marele obstacol în fața țelului predicării 
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din Corint era mândria.  

Oamenii erau îndrăgostiți de abilitățile oratorice, de is-
cusința intelectuală și aerele filozofice ale predicatorilor lor. 
Ei se aliniau înapoia învățătorilor lor favoriți și se lăudau cu 
oamenii: „Eu îl urmez pe Pavel!” „Eu îl urmez pe Apolo!” „Eu 
îl urmez pe Chifa!”  

Obiectivul lui Pavel din aceste capitole este statuat într-
o notă negativă în 1:29, „pentru ca nimeni să nu se laude îna-
intea lui Dumnezeu”, apoi într-o notă pozitivă în 1:31, „cine 
se laudă, să se laude în Domnul”. Cu alte cuvinte, Pavel nu ne 
va refuza marea împlinire care vine din desfătarea în slavă și 
din celebrarea în măreție. Noi am fost creați tocmai pentru 
această desfătare. Dar el nu Îi va refuza nici lui Dumnezeu 
slava și măreția care vin înapoi la El ca un ecou atunci când 
oamenii se laudă în Domnul, nu în om. Satură-ți dorința de 
laudă lăudându-te în Domnul!  

Țelurile lui Pavel sunt țelurile predicării creștine – slava 
lui Dumnezeu în cei cu inima veselă, lauda cu Dumnezeu în 
creștinii corinteni. Dar mândria stă în calea acestora, iar pen-
tru a o îndepărta, Pavel vorbește despre efectul Crucii asupra 
propriei predicări. Ideea lui centrală este că „propovăduirea 
[cuvântul] Crucii” (1:18) este puterea lui Dumnezeu spre 
zdrobirea mândriei omului – atât a predicatorului cât și a ce-
lui care îl ascultă – și ne conduce la o bizuire bucuroasă pe 
îndurarea lui Dumnezeu, nu pe noi înșine.  
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Îngăduiți-mi să vă dau doar câteva exemple ale acestui 
adevăr din textul biblic: „De fapt, Hristos m-a trimis nu să bo-
tez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înțelepciunea vor-
birii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică” 
(1:17). De ce să fi fost golită Crucea, dacă Pavel ar fi venit cu 
înflorituri oratorice și ar fi dovedit înțelepciune filozofică? Ea 
ar fi fost golită pentru că el ar fi cultivat tocmai lauda cu omul, 
ceea ce Crucea era menită să răstignească. La asta mă refer când 
spun că temeiul smereniei predicării este Crucea.  

Iată același gând în 2:1: „Cât despre mine, fraților, când 
am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu 
cu o vorbire sau înțelepciune strălucită”. Cu alte cuvinte, el a 
evitat ostentația oratoriei și a intelectualismului. De ce? Care 
era temeiul acestei atitudini în predicare? Versetul 2 ne spune 
foarte clar care era: „Căci n-am avut de gând să știu între voi 
altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit”.  

Eu cred că ceea ce el vrea să spună prin acest verset este 
că el și-a pus în gând să fie atât de saturat de puterea Crucii de 
răstignire a eului, încât în orice a spus și a făcut, în toată pre-
dicarea lui, să existe aroma morții – moartea față de bizuirea 
pe sine, moartea față de mândrie, moartea față de lauda cu 
omul – astfel încât viața pe care oamenii să o vadă să fie viața 
lui Hristos, iar puterea pe care oamenii să o vadă să fie puterea 
lui Dumnezeu.  

De ce? De ce a vrut el ca oamenii să vadă aceste lucruri, 
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nu pe el? Versetul 5 ne dă răspunsul: „astfel încât credința 
voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe 
puterea lui Dumnezeu”. Altfel spus, ca Dumnezeu (nu pre-
dicatorul!) să poată fi onorat prin încrederea poporului Său 
în El. Iată care este țelul predicării!  

De aceea, concluzionez că Crucea lui Hristos ne oferă 
nu doar un fundament pentru validitatea predicării – fă-
cându-ne în stare să propovăduim vestea bună că un Dumne-
zeu neprihănit poate și va fi glorificat în supunerea bucuroasă 
a păcătoșilor față de El – ci și un fundament pentru smerenia 
predicării.  

Crucea este deopotrivă un eveniment din trecut, al 
substituției, și o experiență prezentă a răstignirii. Ea înalță 
gloria lui Dumnezeu în predicare și smerește mândria omului 
în predicator. Ea este fundamentul doctrinei noastre și teme-
lia purtării noastre.  

Pavel merge până acolo încât spune că, dacă predicato-
rul nu este un om răstignit, predicarea lui este anulată (1 Cor. 
1:17). Ceea ce suntem în predicare este cu totul crucial pen-
tru ceea ce avem de spus. Iată de ce mă voi îndrepta în capito-
lul 3 către puterea Duhului Sfânt de a ne abilita să predicăm, 
iar în capitolul 4 către seriozitatea și bucuria predicării. 
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3 
DARUL PREDICĂRII 

Puterea Duhului Sfânt 

 

Supremația lui Dumnezeu în predicare ne cere ca ilus-
trarea și preamărirea gloriei lui Dumnezeu să fie țelul nostru 
constant în predicare (cap. 1), ca atotsuficiența Crucii Fiului 
lui Dumnezeu să fie validarea conștientă a predicării noastre 
și a smeririi mândriei noastre (cap. 2), și ca lucrarea suverană 
a Duhului lui Dumnezeu să fie puterea în care toate acestea 
sunt realizate (acest capitol).  

Cât de total dependenți suntem de Duhul Sfânt în lu-
crarea predicării! Orice predicare autentică este înrădăcinată 
într-un simțământ al disperării. Te trezești duminica dimi-
neață și poți mirosi fumul Iadului pe de o parte, și brizele 
proaspete ale Raiului de cealaltă parte. Te duci în biroul tău 
pastoral și te uiți la notițele tale vrednice de milă, apoi înge-
nunchezi și strigi: „O, Dumnezeul meu, sunt atât de slab! 
Cine mă cred eu? Ce îndrăzneală să cred că, după doar trei 
ore, cuvintele mele vor fi aroma de la moarte spre moarte și 
aroma de la viață spre viață (2 Cor. 2:16)! Dumnezeul meu, 
cine este suficient pentru aceste lucruri?”  
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Phillips Brooks obișnuia să îi sfătuiască pe tinerii pre-
dicatori cu aceste cuvinte: „Să nu vă imaginați niciodată că 
puteți să vă simțiți suficient de pregătiți pentru lucrarea voas-
tră. Dacă descoperiți această atitudine cum crește în voi, te-
meți-vă”.1 Și un motiv pentru care să te temi este că Tatăl tău 
te va zdrobi și te va smeri. Există vreun motiv pentru care să 
credem că Dumnezeu te-ar potrivi pentru lucrarea de predi-
care, altul decât cel folosit în cazul lui Pavel?  

„Am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de 
puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde 
de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să mu-
rim; ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în 
Dumnezeu, care înviază morții” (1:8-9). 

„Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălu-
cirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în 
carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, și să mă 
împiedice să mă îngâmf” (12:7). 

Pericolele bizuirii pe sine și ale înălțării de sine în lucra-
rea de predicare sunt atât de subtile, încât Dumnezeu ne va 
lovi dacă este nevoie, ca să zdrobească în noi siguranța de sine 
și modalitatea noastră obișnuită de a ne folosi de tehnici pro-
fesioniste.  

Așa că Pavel s-a ridicat ca să predice (spune el în 1 Co-
rinteni 2:3) „slab, fricos și plin de cutremur” – cu reverență 

 
1 Phillips Brooks, Lectures on Preaching (Grand Rapids: Baker, 1969), p. 106. 
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înaintea gloriei Domnului, zdrobit în mândria nativă, răstig-
nit împreună cu Hristos, alungând de la sine aerele de orato-
rie și intelectualism. Și ce anume s-a petrecut imediat? O de-
monstrare a Duhului și a puterii (2:4)!  

Fără această demonstrare a Duhului și a puterii în pre-
dicarea noastră, nimic durabil nu va fi obținut, oricât de 
mulți oameni ar putea admira forța argumentelor noastre, s-
ar bucura de ilustrațiile noastre sau ar învăța din doctrina 
noastră. Țelul predicării este gloria lui Dumnezeu în supune-
rea bucuroasă a poporului Său. Cum ar putea să primească 
Dumnezeu slava dintr-un act care este atât de evident unul 
omenesc? 1 Petru 4:10-11 ne oferă un răspuns răsunător la 
această întrebare: 

„Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui 
Dumnezeu, fiecare dintre voi să le slujească altora 
după darul , pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, 
să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește 
cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dum-
nezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dum-
nezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea 
în vecii vecilor! Amin”.  

Cu alte cuvinte, spune Petru, în vorbire și slujire, să 
vorbim cuvintele lui Dumnezeu bazându-ne pe puterea lui 
Dumnezeu, iar rezultatul va fi gloria lui Dumnezeu. Sau, ca 
să mă exprim altfel, în predicare, cel ce stabilește agenda și dă 
puterea primește gloria. Așadar, dacă vrem să atingem țelul 
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predicării, trebuie pur și simplu să predicăm Cuvântul inspi-
rat de Duhul lui Dumnezeu în puterea dată de Duhul lui 
Dumnezeu.  

Așa că haideți să ne focalizăm pe aceste două aspecte ale 
predicării – cuvintele lui Dumnezeu pe care Duhul le-a inspi-
rat și puterea lui Dumnezeu care ne este dată în ungerea cu 
Duhul Său. Dacă nu învățăm cum să ne bazăm pe Cuvântul 
Duhului și pe puterea Duhului în toată smerenia și blânde-
țea, nu Dumnezeu va fi cel care va primi slava în predicarea 
noastră.  

1. BAZEAZĂ-TE PE DARUL CUVÂNTULUI                     
LUI DUMNEZEU – BIBLIA. 

O, cât de multe lucruri trebuie spuse despre folosirea 
Bibliei în predicare! Bizuirea pe Duhul Sfânt în acest aspect 
înseamnă să credem din inimă că „toată Scriptura este însu-
flată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să în-
drepte, să dea înțelepciune în neprihănire” (2 Tim. 3:16). În-
seamnă să credem că „nicio prorocie [care, în contextul din 2 
Petru 1:19, are sensul de Scriptură] n-a fost adusă prin voia 
omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Du-
hul Sfânt” (2 Petru 1:21). Înseamnă să avem o încredere straș-
nică în faptul că aceste cuvinte ale Scripturii nu sunt „vorbiri 
învățate de la înțelepciunea omenească, ci... vorbiri învățate 
de la Duhul Sfânt” (1 Cor. 2:13). Acolo unde Biblia este pre-
țuită ca fiind Cuvântul inspirat și inerant al lui Dumnezeu, 
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predicarea poate fi înfloritoare. Dar acolo unde Biblia este 
tratată ca o relatare a unor gânduri religioase valoroase, predi-
carea moare.  

Dar predicarea nu va fi automat înfloritoare acolo 
unde Biblia este tratată ca inerantă. Printre evanghelicii din 
zilele noastre există și alte modalități foarte eficiente de a sub-
mina puterea și autoritatea predicării biblice. Există episte-
mologii subiectiviste care diluează revelația propozițională. 
Există teorii lingvistice care cultivă o atmosferă exegetică a 
ambiguității. Și există un fel de relativism popular, cultural, 
care le dă oamenilor ocazia să se dispenseze într-un fel super-
ficial de învățătura biblică deranjantă.  

Acolo unde astfel de lucruri prind rădăcini, Biblia va fi 
redusă la tăcere în biserică, iar predicarea va ajunge o reflec-
tare a problemelor curente și a opiniilor religioase. Evident că 
nu asta voia să spună Pavel când i s-a adresat lui Timotei în 
felul următor: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și 
înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și 
pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul!” 
(2 Tim. 4:1-2). Cuvântul! Iată care este esența. Întreaga pre-
dicare creștină ar trebui să fie explicarea și aplicarea textelor bi-
blice. Autoritatea noastră ca predicatori trimiși de Dumnezeu 
rămâne în picioare sau cade la pământ odată cu dedicarea noas-
tră dovedită față de textul Scripturii. Am spus dovedită pentru 
că există atât de mulți predicatori care spun că ei fac explicarea 
deși ei nu își întemeiază afirmațiile explicit – „dovedit” – în 
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textul biblic. Ei nu le arată clar oamenilor lor că afirmațiile 
din predicarea lor provin din cuvintele specifice ale Scriptu-
rii, pe care oamenii le pot vedea cu ochii lor.  

Una dintre cele mai mari probleme pe care le am legat 
de predicatorii mai tineri pe care sunt chemat să îi analizez 
critic este să îi determin să citeze părți ale textului care susțin 
ideile pe care ei vor să le transmită. Acest lucru mă face să mă 
întreb dacă nu cumva au fost învățați să prindă din zbor ideea 
dintr-un text, apoi să vorbească timp de 30 de minute folo-
sindu-și propriile cuvinte. Efectul acestui fel de predicare este 
că îi lasă pe oameni bâjbâind după Cuvântul lui Dumnezeu 
și întrebându-se dacă ceea ce predicatorul a spus se găsește cu 
adevărat în Biblie.  

În schimb, în societatea alfabetizată din Occident, avem 
nevoie ca oamenii să își deschidă Bibliile și să își pună degetul 
pe text.2 Apoi trebuie să cităm o parte din pasajul nostru și să îi 
explicăm sensul. Să le spunem la care jumătate de verset ne re-
ferim. Oamenii pierd întreg șirul unui mesaj bâjbâind pentru a 
vedea de unde vin ideile păstorului. Apoi ar trebui să cităm o 
altă parte a textului și să îi explicăm sensul. Explicația pe care o 
dăm se va trage și din alte pasaje ale Scripturii. Citează-le! Nu 

 
2 Desigur, majoritatea covârșitoare a oamenilor din lume nu sunt alfabetizați. Cea mai 
urgentă predicare misionară nu va lua aceeași formă de predicare cum este nevoie la 
majoritatea amvoanelor din America, unde creștinii au Bibliile în mâini. Cu toate acestea, 
vreau să argumentez că până și predicarea față de oamenii analfabeți ar trebui să includă 
multe citate din Scriptură, din memorie, și să arate clar că autoritatea predicatorului vine 
dintr-o carte inspirată. Predicarea expozitivă în culturile cu mulți analfabeți este o provocare 
care merită multă atenție. 
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spune lucruri la modul general, precum, „așa cum spune Isus 
în Predica de pe Munte”. Și, pe această cale ori la final, trebuie 
să pătrundem cu forța pasajului nostru în conștiințele lor, 
prin aplicarea lui străpungătoare.  

Noi pur și simplu abuzăm de oameni când le spunem 
ceva, dar nu le arătăm acel lucru din textul biblic. Acest lucru 
nu onorează Cuvântul lui Dumnezeu, nici lucrarea Duhului 
Sfânt. Te îndemn să te bazezi pe Duhul Sfânt saturându-ți 
predicarea prin Cuvântul pe care El l-a inspirat.  

Ar trebui de asemenea să ne bazăm pe Duhul Sfânt, 
care să ne dea ajutor în interpretarea Cuvântului. Pavel a spus 
în 1 Corinteni 2:13-14 că el „întrebuințează o vorbire duhov-
nicească pentru lucrurile duhovnicești [altfel spus, că inter-
pretează lucrurile duhovnicești pentru cei care au Duhul]. 
Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumne-
zeu, căci, pentru el, sunt o nebunie”. Cu alte cuvinte, este ne-
voie de Duhul Sfânt ca să ne facă docili față de Biblie. Lucra-
rea Duhului Sfânt în procesul de interpretare nu este aceea de 
a adăuga informație, ci de a ne da disciplina să studiem bine 
și smerenia de a accepta adevărul pe care îl găsim în Biblie fără 
să îl răstălmăcim, și adesea o descoperire disperat de necesară 
sau un gând pătrunzător în călăuzirea providențială a Sa pen-
tru lucrarea noastră.  

Vă îndemn să fiți ca John Wesley în această chestiune a 
bizuirii pe Duhul Sfânt în Cuvântul Lui, Biblia. El a spus: „O, 
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dați-mi acea carte! Dați-mi cartea lui Dumnezeu, cu orice preț! 
Ea este tot ce vreau să știu. Vreau să fiu dedicat unei singure 
cărți”.3 

Asta nu înseamnă că lectura altor cărți sau cunoașterea 
a ceea ce se petrece în lumea contemporană ar fi lucruri lipsite 
de importanță, dar aici intervine pericolul cu atât mai mare 
de a neglija studiul Bibliei. Când îți închei studiile de la semi-
narul teologic și intri în lucrarea din biserică, nu există 
cursuri, nici teme, nici profesori care să te oblige să studiezi. 
Ești doar tu, Biblia și cărțile tale. Iar majoritatea covârșitoare 
a predicatorilor sunt foarte departe de acea hotărâre pe care 
Jonathan Edwards a făcut-o când era în a treia decadă a vieții 
sale: „Sunt hotărât să studiez Scriptura atât de statornic, con-
stant și frecvent, încât mă văd și să mă percep clar crescând în 
cunoașterea ei”.4 

Predicatorii cu adevărat eficienți au crescut mereu în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Desfătarea lor este în legea Dom-
nului, la care meditează zi și noapte (Ps. 1:2). Spurgeon spu-
nea despre John Bunyan: „Înțeapă-i oriunde și vei vedea că 
sângele lui este îmbibat de Biblie, că însăși esența Bibliei curge 
din el. El nu poate spune nimic fără să citeze un verset, căci 
sufletul lui este plin de Cuvântul lui Dumnezeu”.5 Și așa ar 
trebui să fie și ale noastre. Asta înseamnă să te bazezi pe darul 

 
3 Citat în John R. W. Stott, Between Two Worlds (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), p. 32. 
4 Sereno Dwight, Memoirs of Jonathan Edwards, in The Works of Jonathan Edwards, vol. 1 
(Edinburgh: Banner of Truth, 1974), p. xxi. 
5 Citat în Iain Murray, The Forgotten Spurgeon (Edinburgh: Banner of Truth, 1966), p. 34. 
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Cuvântului Duhului.  

2. BAZEAZĂ-TE PE DARUL PUTERII DUHULUI 
SFÂNT ÎN PREDICARE 

Ne vom îndrepta în final către experiența concretă a 
puterii Duhului în predicare. 1 Petru 4:11 spune: „Dacă slu-
jește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumne-
zeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin 
Isus Hristos”. Cel ce dă puterea primește slava. Cum să pre-
dici în felul acesta? Ce înseamnă mai concret să faci ceva – 
cum este predicarea – în puterea altei persoane?  

Pavel a afirmat ceva asemănător în 1 Corinteni 15:10: 
„am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui 
Dumnezeu, care este în mine”. Iar în Romani 15:18, el a spus: 
„n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi fă-
cut Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de 
El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele”. Cum să pre-
dici astfel încât predicarea ta să fie o demonstrare a puterii lui 
Dumnezeu, nu a puterii tale?  

Eu învăț mereu răspunsul la această întrebare în pro-
pria viață și predicare. După peste două decenii de predicare 
săptămână de săptămână, mă simt adeseori ca un începător. 
Așa că este un lucru foarte riscant să spun: „iată cum să pre-
dici în puterea Duhului Sfânt!” Ceea ce aș vrea să fac este să 
îți spun unde mă aflu în căutarea acestei experiențe prețioase 
și indispensabile a Duhului.  
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Există cinci pași pe care eu îi urmez în dorința mea de a 
nu predica în puterea mea, ci în puterea pe care Dumnezeu o 
dă. Eu obișnuiesc să îi rețin în forma condensată a unui acro-
nim, așa încât să mi-i amintesc atunci când mintea îmi este 
încețoșată de temeri sau lucruri care să mă distragă. Acroni-
mul este RRÎAM.  

Imaginează-ți cum stau în primul rând în biserica mea 
[Bethlehem Baptist Church]. Mai sunt două minute până ce 
trebuie să mă ridic și să predic. Unul dintre prezbiteri sau un 
ucenic se îndreaptă către amvon ca să citească pasajul biblic 
pentru mesajul de dimineață, înainte ca eu să merg să predic. 
Pe măsură ce el începe să citească, eu îmi plec capul înaintea 
Domnului pentru o ultimă chestiune înaintea momentului 
sacru al predicării. Aproape că trec prin acest acronim 
RRÎAM înaintea Domnului în inima mea.  

1. Eu recunosc înaintea Domnului că, fără El, nu pot 
face nimic. Afirm că Ioan 15:5 este absolut adevărat 
pentru mine chiar în acest moment: „despărțiți de 
Mine, nu puteți face nimic”. Eu recunosc înaintea lui 
Dumnezeu: inima mea n-ar putea să bată fără Tine. 
Ochii mei n-ar putea vedea dacă n-ai fi Tu. Memoria 
mi-ar ceda fără Tine. Fără Tine, aș fi lovit de conști-
entizarea de sine și de lucruri care să îmi distragă aten-
ția. Dacă n-ai fi Tu, m-aș îndoi că exiști. Fără Tine, nu 
i-aș iubi pe oameni. Fără Tine, n-aș simți nicio uimire 
față de adevărul pe care vreau să îl exprim. Fără Tine, 
Cuvântul va ajunge la niște urechi surde. Cine poate 
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învia morții, dacă nu Tu? Fără Tine, o, Dumnezeul 
meu, nu pot face nimic. 

2. De aceea, Tată, cer ajutorul Tău în rugăciune. Te 
implor să îmi dai gândurile, puterea, smerenia, dra-
gostea, memoria și libertatea de care am nevoie ca să 
predic acest mesaj spre gloria Numelui Tău, spre bu-
curia poporului Tău și spre strângerea laolaltă a aleși-
lor Tăi. Eu primesc invitația Ta: „Cheamă-Mă în ziua 
necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” 
(Ps. 50:15).  

Și probabil că ar trebui să menționez că nu aici îmi 
încep rugăciunea pentru această predică. Pregătirea ei 
s-a făcut însoțită aproape constant de rugăciune după 
ajutor, iar eu obișnuiesc să mă trezesc cu trei ore și ju-
mătate înainte de primul serviciu al bisericii încer-
când să îmi petrec două ore pregătindu-mi inima cât 
pot de bine înainte de a veni la biserică. Iar în acel răs-
timp, caut în Cuvânt o făgăduință care să fie temeiul 
următorului pas din secvența RRÎAM din acele ul-
time minute dinaintea predicii.  

3. Următorul pas este încrederea – nu doar o încre-
dere generală în bunătatea lui Dumnezeu, ci într-o fă-
găduință specifică de care să îmi ancorez nădejdea în 
acel moment. Eu consider că acest fel de încredere 
specifică într-un anume pasaj al Cuvântului lui 
Dumnezeu este cu totul esențială pentru lupta cu ata-
curile Satanei din acele momente. Recent am fost în-
curajat din Psalmul 40:17: „Eu sunt sărac și lipsit, dar 
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Domnul Se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbă-
vitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!” Eu memorez 
versetul dimineața devreme, îl recit în gând în acel 
moment, cred în el, mă împotrivesc diavolului folo-
sindu-mă de el, și… 

4. Acționez cu încrederea că Dumnezeu va împlini Cu-
vântul Lui. Și pot mărturisi acest lucru chiar dacă pli-
nătatea binecuvântărilor pe care tânjesc să le văd este 
amânată. Dumnezeu a venit în repetate rânduri în în-
tâmpinarea mea și a celor care m-au ascultat prin ma-
nifestarea gloriei Sale și prin supunerea bucuroasă a 
poporului Său. Acest lucru mă conduce la pasul final.  

5. Îi mulțumesc lui Dumnezeu la finalul mesajului 
pentru că am fost susținut de El și că adevărul Cuvân-
tului Lui și vrednicia Crucii Lui au fost predicate 
într-o anumită măsură în puterea Duhului Său spre 
gloria Numelui Lui.  

Și visez că, după douăzeci de ani, un predicator în vâr-
stă de 42 de ani se va ridica la amvonul lui cu o lucrare de o 
sută de ori mai rodnică decât a mea și va spune: „John Piper 
n-a aflat niciodată că, pe când am stat sub predicarea lui, slava 
lui Dumnezeu, crucea lui Hristos și puterea Duhului au fost 
irezistibile, iar Dumnezeu m-a chemat la lucrarea Cuvântu-
lui”. 
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4 
SOLEMNITATEA ȘI                              

BUCURIA PREDICĂRII 
 

În urmă cu 250 de ani, predicarea lui Jonathan Ed-
wards a aprins o mare trezire printre biserici. El era un mare 
teolog (unii ar spune că nu ar avea egal în istoria Bisericii), un 
om deosebit al lui Dumnezeu și un mare predicator. Nu îl 
putem copia fără discernământ, dar, o, cât de mult am putea 
învăța de la acest om, mai ales despre lucrarea esențială a pre-
dicării!  

De pe vremea când era tânăr, el a fost copleșitor de so-
bru și înflăcărat în tot ceea ce a făcut. Una dintre hotărârile 
luate pe când studia la colegiu a fost aceasta: „Sunt hotărât să 
trăiesc cu toată puterea cât timp am de trăit”.1 Predicarea lui 
a fost cu totul serioasă, de la început și până la sfârșit. În zadar 
veți scotoci după vreo glumă în cele 1200 de predici care ne-
au rămas de la el. În 1744 a ținut predica de ordinare și a spus:  

„Dacă un predicator are lumină, dar nu înflăcărare, și 
își întreține ascultătorii cu prelegeri învățate, lipsite 
de o savoare a puterii evlaviei, fără vreo manifestare a 

 
1 Dwight, Memoirs, p. xx. 
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înflăcărării spiritului, și fără zel față de Dumnezeu și 
pentru binele sufletelor, el le-ar putea gâdila urechile 
și le-ar putea umple mințile celor ce îl ascultă cu idei 
seci, dar foarte probabil că nu le va învăța inimile, nici 
nu le va salva sufletele”.2 

Edwards era cuprins de o convingere copleșitoare a rea-
lității gloriilor cerești și a ororilor Iadului, care a făcut ca pre-
dicarea lui să fie cu totul înflăcărată. El a ajuns chiar să fie 
ținta unor critici severe pentru participarea lui în fervoarea 
trezirii. Clericii din Boston, precum Charles Chauncy, l-au 
acuzat pe el și pe alții ca el că agitau prea mult partea emoțio-
nală a oamenilor prin seriozitatea înfricoșătoare cu care tratau 
chestiunile legate de veșnicie. În 1741, Edwards a răspuns în 
felul următor: 

„Dacă oricare dintre voi, cei care sunteți capi de fami-
lie, ați fi văzut pe unul dintre copiii voștri într-o casă 
cuprinsă cu totul de flăcări, aflându-se în pericolul 
iminent de a fi mistuit rapid de flăcări și părând că nu 
își conștientizează pericolul și ar ignora scăparea după 
ce i-ați vorbit des despre ea și l-ați chemat să scape, 
care dintre voi ați continua să îi vorbiți într-o manieră 
rece și indiferentă? Oare n-ați striga în gura mare și nu 
l-ați chema fierbinte să scape? Nu i-ați prezenta peri-
colul în care se află și nebunia lui de a amâna, nu ați 
face acest lucru în maniera cea mai vie de care ați fi 

 
2 Jonathan Edwards, “The True Excellency of a Gospel Minister,” în The Works of Jonathan 
Edwards, vol. 2 (Edinburgh: Banner of Truth, 1974), p. 958. 
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capabili? Oare nu v-ar învăța și firea acest lucru și nu v-
ar obliga ea să procedați astfel? Dacă ați continua să 
vorbiți despre acest lucru într-o manieră distantă, ca 
atunci când v-ați afla într-o conversație obișnuită, des-
pre lucruri de mică importanță, oare cei din jurul vos-
tru n-ar crede că sunteți lipsiți voi înșivă de rațiune?...  

De aceea, dacă noi, cei cărora le-a fost încredințată 
grija sufletelor, știm ce este Iadul, am înțeles care este 
starea celor condamnați și, prin orice alte mijloace, 
devenim conștienți de starea lor înspăimântătoare... 
și îi vedem pe cei ce ne ascultă în același pericol imi-
nent, și că ei nu îl conștientizează... ne-ar fi imposibil 
din punct de vedere moral să evităm să le expunem 
din abundență și cu înfierbântare grozăvia acelei 
pierzării care îi paște... și să îi avertizăm să fugă de ea, 
ba chiar să strigăm în gura mare către ei”.3 

Din mărturiile contemporanilor lui, știm că predicile 
lui Edwards erau foarte puternice în efectul lor asupra oame-
nilor din congregația sa din Northampton. De ce? Nu pentru 
că el ar fi fost un fel de orator dramatic, cum era George Whi-
tefield. În acele vremuri de trezire, el încă își scria predicile 
complet și le citea, în mare măsură fără să gesticuleze ceva.  

Atunci de unde venea puterea lui? Sereno Dwight, care 
a strâns laolaltă memoriile lui Edwards, a spus: 

 
3 Jonathan Edwards, The Great Awakening, in The Works of Jonathan Edwards, vol. 4, ed. 
C. Goen (New Haven: Yale University Press, 1972), p. 272. 
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„Una dintre cauzele... marelui lui succes ca predicator 
era solemnitatea adâncă și pătrunzătoare a gândirii 
lui. El avea întotdeauna asupra lui o conștientizare se-
rioasă a prezenței lui Dumnezeu. Acest lucru se vedea 
în privirea și în purtarea lui, exercitând o influență de-
terminantă asupra întregii sale pregătiri pentru lucra-
rea de la amvon, și era dovedit cel mai clar în toate 
slujirile sale publice. Efectul asupra audienței era ime-
diat, și nimeni nu i se putea împotrivi”.4 

Dwight l-a întrebat pe un om care îl ascultase personal 
pe Edwards dacă acesta era un predicator expresiv. Acel om a 
răspuns astfel:  

„El nu avea fluctuații atent pregătite ale vocii, nici nu 
punea accente puternice. Rareori gesticula sau chiar 
se mișca, și nu făcea nicio încercare de a satisface gus-
turile omenești și de a fascina imaginația prin eleganța 
stilului de exprimare sau prin frumusețea imaginilor 
folosite. Dar dacă prin expresivitate te referi la pute-
rea de a prezenta un adevăr important înaintea unei 
audiențe cu greutatea copleșitoare a argumentației și 
cu o intensitate atât de mare a simțămintelor, încât 
întreg sufletul vorbitorului este implicat în fiecare 
parte a concepției și rostirii cuvintelor, astfel încât 
atenția solemnă a întregii audiențe să fie captată de la 
început și până la sfârșit, lăsând în urmă impresii care 
nu pot fi șterse, atunci Edwards a fost cel mai expresiv 

 
4 Dwight, Memoirs, p. clxxxix. 
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om pe care l-am auzit vorbind vreodată”.5 

Intensitatea trăirii, greutatea argumentelor, o solemni-
tate adâncă și străpungătoare a gândirii, o aromă a puterii evla-
viei, înflăcărarea atitudinii și zelul pentru Dumnezeu – acestea 
sunt semnele distinctive ale „solemnității predicării”. Dacă 
există un lucru pe care îl putem învăța de la Jonathan Edwards, 
este să ne luăm chemarea în serios, să nu glumim când vine 
vorba de Cuvântul lui Dumnezeu și de actul predicării.  

La o sută de ani după Edwards, un păstor ipocrit, pe 
nume Thomas Chalmers, a fost convertit în mica lui parohie 
din Kilmany. El a devenit apoi o forță puternică în mișcarea 
evanghelică și în misiunea mondială, prin lucrarea sa pasto-
rală din Glasgow și prin prelegerile sale de la Universitatea St. 
Andrews și apoi la cea din Edinburgh. Faima și puterea sa la 
amvon au ajuns legendare încă pe când trăia.  

Dar care a fost cauza? James Stewart descrie predicarea 
lui Chalmers în felul următor: „El predica având un accent 
evident provincial, lipsit aproape total de gestică și drama-
tism, rămânând rigid la manuscrisul predicilor lui, urmărind 
cu degetul rândurile în timp ce citea”.6 Andrew Blackwood 
vorbește despre „robia [lui Chalmers] față de manuscris și fo-
losirea frazelor lungi”.7 Atunci care a fost secretul lui? James 
Alexander, care preda la Princeton în acea vreme, l-a întrebat 

 
5 Ibid., p. cxc. 
6 Stewart, Heralds of God, p. 102. 
7 Andrew W. Blackwood, ed., The Protestant Pulpit (Grand Rapids: Baker, 1977), p. 311. 
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pe John Mason, la întoarcerea lui din Scoția, de ce era Chal-
mers atât de eficient, iar Mason a replicat scurt: „Cauza este 
sobrietatea lui meticuloasă”.8 

Vreau să afirm cu toată convingerea posibilă că lucra-
rea de predicare trebuie făcută cu sobrietate meticuloasă. Noi 
nu suntem azi deloc în pericolul imitării mecanice a lui Ed-
wards, Chalmers și a părinților lor puritani. Noi am decăzut 
atât de mult de la felul cum ei înțelegeau predicarea, încât n-
am putea să îi imităm nici dacă am încerca asta. Am spus de-
căzut pentru că indiferent dacă manuscrisul este citit sau nu, 
indiferent dacă predica ar dura două ore sau nu, și indiferent 
dacă propozițiile ar fi lungi și predicile presărate cu puține is-
torioare, realitatea este că strălucirea acestor predicatori ținea 
de sobrietatea lor – o sobrietate pe care am putea să o numim 
solemnitate. În această privință, noi am decăzut atât de mult, 
încât cu greu am putea găsi cuvinte care să descrie atmosfera 
acestei predicări din vechime. Majoritatea oamenilor din zi-
lele noastre au atât parte de puțin de întâlniri profunde, fier-
binți, solemne și puternice în predicare, încât singurele gân-
duri care ne vin în minte când această idee este menționată 
sunt că predicatorul ar fi morocănos, plictisitor, mohorât, ur-
suz, posac sau neprietenos.  

Dacă te străduiești să aduci un suflu sfânt asupra mem-
brilor bisericii tale în întâlnirea de închinare, poți fi sigur că 

 
8 James W. Alexander, Thoughts on Preaching (Edinburgh: Banner of Truth, 1975), p. 264. 
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va exista cineva care să spună că atmosfera este neprietenoasă 
sau rece. Tot ceea ce mulți oameni își pot imagina este că ab-
sența taclalelor ar însemna rigiditate, jenă și neprietenie. În-
trucât nu prea au experimentat bucuria profundă a clipelor 
monumentale de solemnitate, ei umblă după bucurie pe sin-
gura cale pe care o cunosc – anume prin ușurătate, flecării și 
vorbărie goală.  

Păstorii și-au însușit această perspectivă îngustă despre 
bucurie și atitudine prietenoasă, și o cultivă acum peste tot 
prin purtarea de la amvon și prin superficialitatea verbală care 
face ca sobrietatea meticuloasă a lui Chalmers și solemnitatea 
pătrunzătoare a gândirii lui Edwards să fie lucruri de neînchi-
puit. Rezultatul este o atmosferă și un stil de predicare lovit 
de trivialitate, delăsare, nepăsare, superficialitate și o atitu-
dine generală că nimic nu este spus sau făcut duminică dimi-
neața care să aibă greutate veșnică și proporții infinite.  

Dacă ar fi să îmi exprim ideea într-o frază bine cântă-
rită, ar suna astfel: Bucuria și solemnitatea ar trebui țesute îm-
preună în viața și predicarea unui păstor în așa fel încât să 
zguduie sufletul nepăsător și să îndulcească poverile sfinților. 
Am spus să îndulcească, pentru că acest termen are conotația 
unui fel de bucurie picantă pe care o am în minte și o face 
diferită de încercările meschine și josnice de a stârni superfi-
cialitatea într-o congregație.  

Un alt fel de a exprima același lucru ar fi următorul: 
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dragostea față de oameni nu tratează cu ușurătate realitățile 
prețioase (de unde și chemarea la solemnitatea predicării), iar 
dragostea față de oameni nu îi încarcă cu povara ascultării 
fără să le ofere tăria bucuriei care să îi ajute să le poată purta 
(de unde și chemarea la bucuria predicării).  

Îngăduiți-mi să insist pentru o clipă pe necesitatea bu-
curiei în predicare, ca un act al dragostei. Oamenii sunt me-
reu uimiți când eu spun că, dacă un păstor își iubește oamenii 
cu adevărat, el ar trebui să caute cu sârguință să își găsească 
fericirea în slujba Cuvântului. Oamenii au fost învățați con-
stant că, pentru a fi o persoană iubitoare, trebuie să abando-
nezi să îți cauți propria bucurie. Se prea poate să capeți acest 
lucru ca pe un rezultat neașteptat și necăutat al dragostei (ca 
și cum ar fi posibil din punct de vedere psihologic), dar nu 
este deloc corect să îți cauți fericirea.  

Eu susțin contrariul: dacă ești indiferent față de bucu-
ria ta în lucrare, ești indiferent față de un element esențial al 
dragostei. Iar dacă încerci să abandonezi să îți cauți bucuria în 
lucrarea Cuvântului, străduințele tale vor fi împotriva lui 
Dumnezeu și a celor pe care îi slujești. Iată ce ni se spune în 
Evrei 13:17: 

„Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei 
priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au 
să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta 
cu bucurie (meta charas), nu suspinând (stenazon-
tes), căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos (alusiteles 
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gar humin touto)”.  

Un păstor care citește aceste cuvinte nu poate să ră-
mână indiferent față de bucuria lui, dacă îi iubește pe cei pe 
care îi slujește. Textul spune că slujirea fără bucurie nu este de 
niciun folos pentru cei slujiți. Dar dragostea are ca țintă folo-
sul oamenilor noștri. De aceea, dragostea nu poate neglija cul-
tivarea propriei bucurii în lucrarea Cuvântului. Petru ex-
primă acest adevăr sub forma unei porunci: „Păstoriți turma 
lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bu-
năvoie... nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine” 
(1 Petru 5:2-3). Expresiile „de bunăvoie” și „cu lepădare de 
sine” sunt  sinonime cu expresia „cu bucurie”.  

Un motiv pentru care un element al dragostei este bu-
curia în lucrarea noastră de predicare ține de faptul că nu poți 
să dai consecvent ceea ce nu ai. Iar dacă nu dai bucurie, nu dai 
Evanghelia, ci dai legalism. Un păstor care își împlinește lu-
crarea în „ascultare” fără bucurie, le transmite acel fel de viață 
celor pe care îi slujește, iar numele potrivit pentru așa ceva 
este ipocrizie și robie legalistă, nu libertatea celor al căror jug 
este ușor și a căror povară este ușoară. Un alt răspuns este că 
un păstor care nu dă dovadă de bucurie în Dumnezeu nu Îl 
proslăvește pe Dumnezeu. El nu Îl ilustra pe Dumnezeu glo-
rios dacă a-L cunoaște și a-L sluji pe acest Dumnezeu nu îi dă 
nicio bucurie în suflet. Un ghid turistic plictisit și lipsit de en-
tuziasm în Alpi contrazice și necinstește măreția acelor 
munți.  
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Așa că Phillips Brooks a avut dreptate când a spus în 
urmă cu o sută de ani că,  

„Este esențial pentru succesul predicatorului ca el să 
se bucure profund de lucrarea lui... Cea mai mare bu-
curie a sa este în ambiția deosebită care îi este pusă 
înainte, în glorificarea Domnului și în mântuirea su-
fletelor oamenilor. Nicio altă bucurie de pe pământ 
nu se compară cu aceasta... Când citim despre viețile 
celor mai eficienți predicatori din trecut sau când ne 
întâlnim cu acei bărbați care sunt predicatori puter-
nici ai Cuvântului în zilele noastre, simțim cât de si-
gur și de profund îi încântă să își facă lucrarea”.9 

Bucuria predicării este biblică și esențială dacă vrem să 
îi iubim pe oameni și să Îl proslăvim pe Dumnezeu – iar aces-
tea sunt cele două mari țeluri ale predicării! 

Dar ce diferență există între bucuria lui Jonathan Ed-
wards și zâmbetele și glumele atât de multor păstori! Și cel pu-
țin în parte, cauza este că firele fericirii lor nu sunt țesute îm-
preună cu o solemnitate sfântă. Edwards spunea:  

„Toate simțămintele bune, care sunt o mireasmă su-
avă înaintea lui Hristos și care umplu sufletul crești-
nului cu o dulceață și aromă cerească, sunt simțămin-
tele inimii frânte... Dorințele sfinților, oricât ar fi de 
fierbinți, sunt dorințe smerite; nădejdea lor este o nă-
dejde smerită; bucuria lor, chiar și atunci când este 

 
9 Brooks, Lectures, p. 82-83. 



CAPITOLUL 4  75 

negrăită și plină de slavă, este o bucurie smerită, izvo-
râtă dintr-o inimă frântă”.10 

Există ceva în simpla povară a păcătoșeniei noastre, în 
imensitatea sfințeniei lui Dumnezeu și în importanța imensă 
a chemării noastre care ar trebui să insufle o aromă a solemni-
tății smerite în bucuria predicării noastre.  

De ce? De ce să insistăm pe solemnitate, în special dacă 
bucuria este atât de esențială? Îngăduiți-mi să menționez mo-
tivul și apoi să închei cu unele sugestii despre cum putem cul-
tiva această întrețesere a bucuriei și solemnității pe care încerc 
să o descriu.  

Solemnitatea în predicare este potrivită pentru că predi-
carea este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru convertirea 
păcătoșilor, pentru trezirea Bisericii și pentru păstrarea sfinți-
lor. Dacă predicarea eșuează să își împlinească menirea, conse-
cințele sunt groaznice și infinite. „Căci întrucât lumea, cu în-
țelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui 
Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să îi mântuiască pe cre-
dincioși prin nebunia propovăduirii crucii” (1 Cor. 1:21).  

Dumnezeu îi mântuiește pe oameni de pierzarea veșnică 
prin intermediul predicării. Când Pavel se gândește la acest lu-
cru în 2 Corinteni 2:15-16, el simte greutatea copleșitoare a 
acestei responsabilități: „În adevăr, noi suntem înaintea lui 

 
10 Bennet Tyler and Andrew Bonar, The Life and Labors of Asahel Nettleton (Edinburgh: 
Banner of Truth, 1975), p. 65, 67, 80. 
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Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe ca-
lea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru 
aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o 
mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru 
aceste lucruri?”  

Este pur și simplu uluitor să mă gândesc că, atunci când 
predic, în joc se află destinul veșnic al păcătoșilor! Dacă cineva 
nu este marcat de solemnitate în predicare, oamenii vor con-
chide chiar fără să își dea seama că realitățile Raiului și Iadului 
nu sunt serioase. Și nu pot să nu mă gândesc că acest lucru este 
transmis prin istețimea ușuratică ce se vede de la atât de multe 
amvoane. James Denney spunea că „niciun om nu poate da 
impresia în același timp că el este isteț și că Hristos este puternic 
în mântuire”.11 John Henry Jowett afirma că „noi nu atingem 
niciodată cămara cea mai adâncă a sufletului vreunui om prin 
șmecherii actoricești sau prin bufonerii”.12 Cu toate acestea, în 
zilele noastre pare că mulți predicatori își închipuie că ei tre-
buie să spună ceva drăguț, isteț sau distractiv.  

De fapt, pare că le este frică să se apropie de solemnita-
tea meticuloasă a lui Chalmers. Am văzut cum o tăcere stranie 
a început să se coboare peste o congregație și l-am observat pe 
predicator cum, aparent neintenționat, a alungat-o imediat 
cu o glumă ieftină, un joc de cuvinte ori o vorbă de duh.  

 
11 Citat în Stott, Between Two Worlds, p. 325. 
12 Jowett, The Preacher, p. 89. 
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Râsul pare să fi înlocuit pocăința ca țel al multor predi-
catori. Râsul transmite ideea că oamenii se simt bine. În-
seamnă că te plac. Înseamnă că i-ai mișcat. Înseamnă că ai o 
anumită măsură de putere. Și pare că prezintă toate semnele 
comunicării de succes – dacă profunzimea păcatului, sfințe-
nia lui Dumnezeu, pericolul Iadului și nevoia ca inimile să fie 
frânte sunt lăsate deoparte.  

Am fost uimit de anumite conferințe în care predica-
torii menționează nevoia trezirii, după care cultivă o atmos-
feră în care trezirea n-ar putea veni niciodată. În primii mei 
ani de lucrare, am citit cartea Lectures on Revivals [Prelegeri 
despre trezire] a lui William Sprague și memoriile lui Asahel 
Nettleton, un puternic evanghelist din perioada Celei de-a 
Doua Mari Treziri, care a slujit în aceeași perioadă cu Charles 
Finney. Ceea ce am învățat de aici a fost că trezirea profundă 
și durabilă este însoțită de o solemnitate dată de Duhul asupra 
oamenilor lui Dumnezeu. Iată câteva fraze din memoriile lui 
Nettleton: 

„Toamna anului 1812, South Salem, Connecticut: 
‚Predicarea lui a produs o solemnitate imediată în 
mințile oamenilor... Seriozitatea s-a răspândit în cu-
rând în toată zona, iar subiectul religiei a devenit tema 
predominantă a conversațiilor dintre oameni’. Pri-
măvara anului 1813, North Lyme: ‚Când și-a început 
lucrarea, nu se vedea nicio seriozitate specială, dar în 
curând, congregația a fost pătrunsă de o solemnitate 
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adâncă’. August 1814, East Granby: ‚Efectul intrării 
lui în acel loc a fost electrizant. Clădirea școlii... s-a 
umplut de închinători care tremurau. Comunitatea a 
fost cuprinsă de solemnitate și seriozitate’”.13 

Primul lucru pe care Sprague îl menționează în capito-
lul lui dedicat mijloacelor prin care trezirile sunt produse și 
susținute este seriozitatea:  

„Apelez la voi toți, cei care ați fost în mijlocul unei 
treziri, să vă gândiți dacă scena nu a fost pătrunsă de 
o solemnitate profundă... Și dacă, într-un astfel de 
moment, v-ați fi dorit să vă purtați superficial, n-ați 
știut că nu acela era locul pentru frivolități?... Era mai 
mult decât absurd să te gândești că o astfel de lucrare 
ar putea fi dusă înainte prin orice mijloace care să nu 
fie marcate de cea mai adâncă seriozitate, sau să intro-
duceți ceva adaptat pentru trezirea și hrănirea emoți-
ilor superficiale, când toate emoțiile de acest fel ar tre-
bui alungate cu uluire din minte. Toate anecdotele 
grotești, toate modalitățile de exprimare, toată gestica 
și atitudinile de acest fel nu sunt niciodată mai nepo-
trivite decât atunci când Duhul Sfânt Se mișcă asupra 
inimilor dintr-o congregație. Orice lucru ce acest fel 
este potrivit doar ca să Îl întristeze și să Îl îndepărteze, 
pentru că intră în contradicție directă cu scopul pen-
tru care El a venit, anume acela de a-i convinge pe pă-
cătoși de vinovăția lor și să îi înnoiască ducându-i la 

 
13 Bennet Tyler & Andrew Bonar, The Life and Labors of Asahel Nettleton (Edinburgh: 
Banner of Truth, 1975), p. 65, 67, 80. 
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pocăință”.14 

În ciuda acestei realități istorice care pare atât de evi-
dentă prin însăși natura lucrurilor, chiar și predicatorii care 
deplâng absența trezirii în vremurile noastre par să fie blocați 
într-o purtare superficială când se află în fața unui grup de 
oameni. Uneori pare că lejeritatea este cel mai mare dușman 
al oricărei lucrări spirituale în cei ce aud predicile.  

Charles Spurgeon a fost caracterizat de un simț pro-
fund și echilibrat al umorului, și îl putea folosi cu efecte deo-
sebite. Unii dintre cei ce îi citeau predicile credeau că era un 
individ amuzant. Dar Robertson Nicoll a scris următoarele 
despre Spurgeon, la trei ani de la moartea acestuia: 

„Evanghelizarea de tip umoristic poate atrage mulțimi 
de oameni, dar lasă sufletul în cenușă și distruge înseși 
mugurii religiei. Cei care nu îi cunosc predicile cred 
despre Spurgeon că a fost un predicator glumeț. De 
fapt, n-a existat vreodată un predicator al cărui ton să 
fi fost mai uniform în zel, reverență și solemnitate”.15 

Spurgeon este un exemplu util cu totul special, pentru 
că el a crezut profund în locul potrivit al umorului și veseliei. 
El le spunea studenților lui: 

„Trebuie să ne înfrângem – în special unii dintre noi – 
înclinația către lejeritate. Este o deosebire importantă 

 
14 William Sprague, Lectures on Revivals of Religion (Edinburgh: Banner of Truth, 1959), 
p. 119-20. Restul acestui pasaj nu este inclus aici, dar este la fel de puternic. 
15 Citat în Murray, Forgotten Spurgeon, p. 38. 
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între veselia sfântă, care este o virtute, și acea frivolitate 
generală, care este un viciu. Există o frivolitate care nu 
are în ea suficient miez ca să te facă râzi, dar care ia 
totul peste picior; ea este flecară, seacă și lipsită de rea-
lism. O voioșie din inimă este la fel de departe de fri-
volitate pe cât este un strigăt de durere”.16 

Și evident că este o trăsătură a acestor vremuri că predi-
catorii sunt de departe mai înclinați către umor decât către la-
crimi. Apostolul vorbea astfel despre păcătoși în Filipeni 3:18-
19: „Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plân-
gând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 
Sfârșitul lor va fi pierzarea... se gândesc la lucrurile de pe pă-
mânt”. Fără acel plâns, nu va exista niciodată trezirea de care 
avem nevoie, nici înviorarea spirituală profundă și de durată.  

Nu ar veni asupra unei congregații un duh puternic de 
dragoste și convingere dacă păstorul nu și-ar începe predica 
de Paști cu o glumă sau cu o istorioară drăguță, ci prin cuvin-
tele adresate de John Donne congregației lui cu toată solem-
nitatea și cu tot zelul:  

„Ce mare ar putea să îmi umple ochii cu suficiente 
lacrimi pe care să le vărs la gândul că, din toată această 
congregație care mă privește azi în ochi, niciunul nu 
m-ar întâmpina la înviere la dreapta lui Dumne-
zeu!”17 

 
16 Spurgeon, Lectures, p. 212. 
17 Citat în Stewart, Heralds of God, p. 207. 
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Solemnitatea și seriozitatea în predicarea noastră sunt 
potrivite nu doar (așa cum am văzut) pentru că predicarea 
este instrumentul lui Dumnezeu pentru lucrarea atât de im-
portantă a mântuirii păcătoșilor și a revigorării bisericii Sale, 
ci și pentru că ea este instrumentul lui Dumnezeu pentru păs-
trarea sfinților în har. Pavel spune în 2 Timotei 2:10: „De 
aceea, rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mân-
tuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică”. 
Cu alte cuvinte, truda pentru cei aleși nu este precum cireașa 
de pe tortul siguranței lor veșnice. Ea este mijlocul rânduit de 
Dumnezeu ca să-i păstreze în siguranță. Siguranța veșniciei 
este un proiect colectiv (Evrei 3:12-13), iar predicarea este 
parte din puterea lui Dumnezeu care dă siguranța. El cheamă 
eficace prin Cuvânt și păstrează eficace prin Cuvânt.  

Există o perspectivă mecanică asupra siguranței veșniciei 
care se revarsă din solemnitatea meticuloasă a lucrării săptămâ-
nale a predicării în viețile sfinților. Dar biblic vorbind, perseve-
rența sfinților ține de aplicarea sârguincioasă a mijloacelor ha-
rului, iar unul dintre aceste mijloace este predicarea Cuvântu-
lui lui Dumnezeu. Raiul și Iadul sunt în joc în fiecare dimi-
neață de duminică, nu doar pentru că necredincioșii ar fi pre-
zenți, ci și pentru că membrii bisericilor noastre sunt mântuiți 
„dacă rămân și mai departe întemeiați și neclintiți în credință” 
(Col. 1:23), iar credința vine – și rămâne – prin auzirea Cuvân-
tului lui Dumnezeu în Evanghelie (Rom. 10:17).  

Evident că fiecare predicator ar trebui să spună cu toată 
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solemnitatea, „cine este de ajuns pentru aceste lucruri?” – 
pentru mântuirea păcătoșilor, pentru înviorarea Bisericii, 
pentru păstrarea sfinților în har! Așa că îmi repet aici ideea: 
Bucuria și solemnitatea ar trebui țesute împreună în viața și 
predicarea unui păstor în așa fel încât să zguduie sufletul ne-
păsător și să îndulcească poverile sfinților. Dragostea față de 
oameni nu poate trata cu ușurătate realitățile uimitoare (de 
unde și solemnitatea!), și dragostea față de oameni nu îi poate 
încărca cu povara ascultării fără bucurie (de unde și bucuria!).  

Voi încheia cu șapte sugestii practice pentru cultivarea 
acestei solemnități și bucurii în predicarea ta.  

1. Străduiește-te să ai o sfințenie practică, sârguincioasă 
și bucuroasă, din inimă, în fiecare aspect al vieții. Am menți-
onat mai devreme că, atunci când Robert Murray M’Cheyne 
a fost păstor, el a spus că ceea ce aveau nevoie cel mai mult cei 
cărora le slujea era sfințenia sa personală. Unul dintre motive 
este că poți fi ceva la amvon, și altceva pe parcursul săptămâ-
nii – cel puțin pentru o vreme! Nu poți da dovadă de solem-
nitate meticuloasă la amvon și să te comporți frivol în mod 
obișnuit la întâlnirea de comitet sau la agapele bisericii. Nu 
poți ilustra gloria lui Dumnezeu în bucuria predicării tale 
dacă ești posac, mohorât și neprietenos în timpul săptămânii. 
Nu te strădui să fii un fel anume de predicator, ci străduiește-
te să fii un fel anume de persoană!  

2. Fă din viața ta – în special viața de studiu – o viață 
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de părtășie constantă cu Dumnezeu în rugăciune. Mireasma 
lui Dumnezeu nu va rămâne mult timp asupra cuiva care nu 
rămâne mult timp în prezența lui Dumnezeu. Richard Cecil 
spunea că „deficiența principală a predicatorilor creștini este 
absența obiceiului devoțional”.18 Noi suntem chemați la lu-
crarea Cuvântului și la rugăciune, întrucât fără rugăciune, 
Dumnezeul studiilor noastre va fi Dumnezeul care nu înfri-
coșează și nu inspiră, un Dumnezeu care este rezultatul unui 
joc academic fără gust. 

Studiul rodnic și rugăciunea fierbinte trăiesc și mor îm-
preună. B. B. Warfield a auzit cândva pe cineva spunând că 
zece minute pe genunchi îți vor da o cunoaștere a lui Dumne-
zeu mai autentică și mai profundă decât zece ore petrecute în 
cărțile tale ținute pe genunchi. Răspunsul lui a fost foarte ni-
merit: „Ce? Mai mult decât zece ore cu cărțile pe genunchi?”19 
Și același lucru ar trebui să fie valabil și în pregătirea concretă a 
predicilor noastre. Cotton Mather avea obișnuința să se 
oprească la finalul fiecărui paragraf în timp ce își scria predica, 
pentru a se ruga și a se cerceta pe sine, încercând să ancoreze în 
inimă o impresie sfântă legată de subiectul studiat.20 Fără acest 
duh de rugăciune constantă, nu putem să ne menținem solem-
nitatea și bucuria care să rămână în vecinătatea tronului de har.  

 
18 Citat în Charles Bridges, The Christian Ministry (Edinburgh: Banner of Truth, 1967), p. 
214n2. 
19 B. B. Warfield, “The Religious Life of Theological Students,” in The Princeton Theology, 
ed. Mark Noll (Grand Rapids: Baker, 1983), p. 263. 
20 Citat în Bridges, The Christian Ministry, p. 214. 
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3. Citește cărți scrise de cei plini de Biblie și care dovedesc 
o solemnitate meticuloasă în adevărurile pe care le discută. În 
fapt, am descoperit că este un sfat extraordinar de puternic 
când un profesor înțelept de la seminar mi-a spus să găsesc un 
teolog evanghelic deosebit și să pătrund adânc în viața și scrie-
rile lui. Cu greu pot exagera efectele pe care acest sfat le-a avut 
asupra vieții mele citindu-l pe Jonathan Edwards lună de lună 
din perioada când studiam la seminarul teologic. Și, prin el, să 
îmi croiesc calea către cei mai sârguincioși bărbați din istorie – 
Calvin, Luther, Bunyan, Burroughs, Bridges, Flavel, Owen, 
Charnock, Gurnall, Watson, Sibbes, Ryle! Găsește cărțile care 
dovedesc solemnitatea meticuloasă în discuția lor despre 
Dumnezeu, și vei descoperi că ele cunosc calea care duce către 
bucurie mai precis decât multe călăuze contemporane.  

4. Îndreaptă-ți des gândurile către contemplarea mor-
ții. Ea este absolut inevitabilă dacă Domnul întârzie să vină, 
și este un moment crucial al vieții.  

A nu te gândi la implicațiile ei pentru viață și predicare 
este un lucru incredibil de naiv. Edwards a fost cine a fost – 
cu profunzimea și puterea lui (și cu cei 11 copii credincioși!) 
– datorită hotărârilor ca acestea, pe care le-a luat în tinerețe: 

„9. Sunt hotărât să mă gândesc mult, cu orice ocazie, 
la moartea mea și la circumstanțele obișnuite care o 
însoțesc.  

55. Sunt hotărât să mă străduiesc cât pot de mult și să 
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acționez, după cum cred că ar trebui să fac, ca și cum 
aș fi văzut deja fericirea Cerului și chinurile Iadului”.21 

Fiecare înmormântare pe care o oficiez este pentru 
mine o experiență profund de solemnă, pentru că stau înain-
tea mesajului meu și mă imaginez pe mine, pe soția mea sau 
pe fii ori pe fiica mea în acel cosciug. Moartea și boala au o 
modalitate uimitoare de a dispersa din viață ceața trivialității 
și de a o înlocui cu înțelepciunea solemnității și a veseliei în 
nădejdea bucuriei învierii.  

5. Tratează învățătura biblică știind că tu, predicatorul, 
vei fi judecat cu o strictețe mai mare. „Să nu fiți mulți învăță-
tori, căci știți că vom primi o judecată mai aspră” (Iacov 3:1). 
Autorul Epistolei către Evrei spune despre păstori: „ei prive-
ghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală 
de ele” (Evrei 13:17). Iar Pavel exprimă acest adevăr în cel mai 
categoric fel în Faptele Apostolilor 20, când le spune celor pe 
care i-a învățat în Efes: „Sunt curat de sângele tuturor. Căci nu 
m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu” (F.A. 20:26-
27). Evident, dacă nu propovăduim sfatul lui Dumnezeu în 
plinătatea lui și cu toată credincioșia, sângele oamenilor noștri 
va fi pe mâinile noastre. Dacă ne gândim la aceste lucruri așa 
cum ar trebui, solemnitatea responsabilității și bucuria rezulta-
tului ei vor modela tot ceea ce facem.  

6. Ia în considerare exemplul lui Isus. El a fost pe cât de 

 
21 Dwight, Memoirs, p. xx, xxii. 
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blând, bun și blajin poate fi un om neprihănit. El nu era ur-
suz. Oamenii au spus despre Ioan Botezătorul că are demon, 
dar despre Isus au spus că era lacom și bețiv, un prieten al va-
meșilor și al păcătoșilor. El nu era un posac psihopat. Dar El 
a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. El nu a rostit 
niciodată o predică nepăsătoare, și nu ne este lăsat niciun cu-
vânt nepăsător pe care El să-l fi spus. El nu a spus niciodată 
vreo glumă de care să știm, și tot umorul lui nu a fost decât 
asemenea unei teci pentru spada solemnă a adevărului. Isus 
este marele exemplu al predicatorilor, căci mulțimile Îl ascul-
tau cu bucurie, copiii au stat în brațele Sale, femeile au fost 
tratate cu demnitate, și totuși nimeni din Biblie n-a vorbit 
despre Iad mai des și în termeni mai înspăimântători decât El.  

7. În final, străduiește-te din răsputeri să Îl cunoști pe 
Dumnezeu și să te smerești sub mâna Lui tare (1 Petru 5:6). Nu 
te mulțumi să îi ghidezi pe oameni pe la poalele dealurilor glo-
riei Sale. Fii un cățărător al culmilor măreției lui Dumnezeu și 
lasă ca adevărul să înceapă să te copleșească, astfel încât să nu 
obosești niciodată să explorezi înălțimile lui Dumnezeu. De fi-
ecare dată când te cațări peste un pisc al cunoașterii Lui, vei ve-
dea desfășurându-se înaintea ta și ascunse după nori mii de 
mile de frumusețe masivă a caracterului lui Dumnezeu. Por-
nește-te în acest urcuș și meditează la gândul că veacurile veș-
nice de descoperire a Ființei infinite a lui Dumnezeu nu vor fi 
suficiente ca să îți slăbească bucuria în gloria lui Dumnezeu sau 
ca să îți diminueze intensitatea solemnității în prezența Lui.
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CUM SĂ ÎL FACI PE DUMNEZEU           
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Călăuzire din lucrarea lui Jonathan Edwards 



88 

Pe când studiam la seminar, un profesor înțelept mi-a 
spus că, în plus față de citirea Bibliei, ar fi trebuit să aleg un 
mare teolog și să mă dedic înțelegerii vieții și gândirii lui – să 
mă adâncesc cel puțin într-o anumită măsură în realitate, în 
loc să bâjbâi întotdeauna la suprafața lucrurilor. În felul 
acesta, ar trebui ca, în timp, să ajung în stare să „dialoghez” cu 
acest om ca și cum aș vorbi cu un prieten, și să îmi însușesc cel 
puțin o modalitate prin care să extrag idei într-un dialog rod-
nic. Și acela a fost un sfat bun.  

Teologul de care m-am atașat este Jonathan Edwards. Îi 
datorez lui Edwards mai mult decât pot explica vreodată. El 
mi-a hrănit sufletul cu frumusețea lui Dumnezeu, a sfințeniei 
și a Cerului, când orice alte uși mi se păreau închise. El mi-a 
înnoit nădejdea și viziunea despre lucrare în momente de 
cumpănă. El mi-a deschis în repetate rânduri fereastra către 
lumea Duhului, în momente când tot ceea ce puteam vedea 
erau cortine ale secularismului. El mi-a arătat posibilitatea în-
trețeserii gândirii riguroase despre Dumnezeu cu dragostea fi-
erbinte față de Dumnezeu. El a întruchipat pentru mine ade-
vărul că teologia există pentru doxologie. El putea petrece di-
mineți întregi în rugăciune fierbinte în timp ce umbla prin 
pădurile de lângă Northampton. El a avut pasiune pentru 
adevăr și pentru păcătoșii pierduți. Și toate acestea s-au regăsit 
în slujirea lui pastorală. Mai presus de orice, Edwards a fost 
un predicator îndrăgostit de Dumnezeu, și acesta este moti-
vul pentru care i-am acordat o importanță atât de mare într-
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o carte despre supremația lui Dumnezeu în predicare.  

Jonathan Edwards a predicat în felul în care a făcut-o 
pentru că a fost omul care a fost și datorită Dumnezeului pe 
care el L-a văzut. Capitolele care urmează își vor îndrepta 
atenția către viața, teologia și predicarea lui Edwards. 
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5 
PĂSTREAZĂ-L PE DUMNEZEU           

ÎN CENTRU 
Viața lui Jonathan Edwards 

 

Jonathan Edwards s-a născut în 1703 la Windsor, Con-
necticut.1 Tatăl lui a fost păstor în biserica locală și și-a învățat 
singurul fiu limba latină pe când acesta era de doar 6 ani. La 
12 ani, micul Edwards a fost trimis să studieze la Yale, și după 
cinci ani, el a absolvit studiile cu distincție specială, ținându-
și cuvântarea de final în limba latină. El a studiat pentru încă 
doi ani la Yale, pregătindu-se pentru lucrare, apoi a preluat 
pentru scurt timp lucrarea pastorală la o biserică prezbiteriană 
din New York. Începând din 1723, Edwards a predat la Yale 
vreme de 3 ani, după care a venit chemarea de slujire într-o adu-
nare congregaționalistă din Northampton, Massachusetts. So-
lomon Stoddard, bunicul lui Edwards, fusese păstor la această 
biserică vreme de peste 50 de ani. El l-a ales pe Edwards ca uce-
nic și succesor. Parteneriatul a început în februarie 1727. 

 
1 Pentru cititorii interesați de biografiile lui Edwards, vă recomand: Iain Murray, Jonathan 
Edwards: A New Biography (Edinburgh: Banner of Truth, 1987), și George M. Marsden, 
Jonathan Edwards: A Life (New Haven: Yale University Press, 2003). 
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Stoddard a murit în 1729, iar Edwards a rămas păstorul bise-
ricii până în 1750, așadar o perioadă de 23 de ani.  

În 1723, Edwards se îndrăgostise de o tânără de 13 ani 
pe nume Sarah Pierrepont, care s-a dovedit ulterior a fi exact 
acel gen de soție care avea să îi împărtășească entuziasmul re-
ligios. Pe prima pagină a manualului lui de greacă, Edwards a 
scris singurul fel de cântec de dragoste de care era în stare 
inima lui: 

„Ei spun că există o tânără în [New Haven] care este 
iubită de acea măreață Ființă care a făcut și stăpânește 
peste lume... Ea va merge uneori din loc în loc, cân-
tând suav, și pare să fie întotdeauna plină de bucurie 
și plăcere; și nimeni nu știe de ce. Îi place să meargă 
singură pe câmpuri și prin păduri, și pare că o ființă 
invizibilă dialoghează mereu cu ea”.2 

Patru ani mai târziu și la cinci luni după ordinarea sa la 
Northampton, cei doi s-au căsătorit. Ei au avut 11 copii (8 
fete și 3 băieți), și toți și-au respectat tatăl și n-au adus nicio 
ocară asupra familiei, în ciuda faptului că au avut un tată care 
petrecea zilnic până la 13 ore studiind.  

Că a fost bine sau nu, Edwards nu a practicat vizite pas-
torale regulate la membrii bisericii lui (în număr de 620 în 
1735), dar mergea în vizite la enoriași dacă se făcea apel la el 
de către cei bolnavi. El a predicat frecvent la întâlniri private, 

 
2 Dwight, Memoirs, p. xxxix. 
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în anumite vecinătăți. Edwards și-a catehizat copiii și a încu-
rajat pe oricine era sub vreo convingere religioasă să vină în 
biroul lui pentru a se sfătui cu el. El nu credea că are un dar 
deosebit în a dialoga cu oamenii, considerând că cel mai mare 
bine pe care îl putea face sufletelor oamenilor și promovării 
cauzei lui Hristos era să predice și să scrie.3 Cel puțin în primii 
ani ai slujirii sale pastorale de la Northampton, Edwards pre-
dica de două ori pe săptămână, odată duminica și odată la în-
tâlnirea bisericii din timpul săptămânii.  

În acea perioadă, predicile țineau în general o oră, dar 
puteau să se lungească considerabil de mult.  

Pe când era încă la colegiu, Edwards a așternut pe hâr-
tie 70 de hotărâri. Am văzut-o deja pe cea care spunea: „Sunt 
hotărât să trăiesc cu toată puterea câtă vreme am de trăit”.4 
Pentru el, acest lucru a ajuns să însemne o dedicare pasionată 
pentru studiul divinității. El a avut un program de studiu ex-
trem de riguros și spunea cândva că el credea că „Hristos a 
încurajat trezirea dimineața devreme prin faptul că a înviat 
foarte devreme din mormânt”.5 De aceea, el se trezea în gene-
ral între 4 și 5 dimineața, pentru a merge la studiu. El studia 
mereu cu penița în mână, gândindu-se la fiecare idee și no-
tându-și fiecare lucru în carnețelele lui nenumărate. Chiar și 
când călătorea, el își prindea de haină mici bucăți de hârtie 

 
3 Ibid., p. xxxviii. 
4 Ibid., p. xx. 
5 Ibid., p. xxxvi. 
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care să îi aducă aminte de gândurile pe care le-a avut pe drum.  

Seara, când majoritatea păstorilor sunt fie epuizați și se 
așază pe canapelele lor sau participă la întâlnirea de comitet 
pe probleme financiare, Edwards se întorcea în biroul lui de 
studiu, după ce petrecea o oră cu copiii lui după cină. Sigur 
că au existat și excepții. Pe 22 ianuarie 1734, el scria în jurna-
lul său: „Cred că este cel mai bine ca, atunci când mă aflu într-
o bună dispoziție pentru contemplarea la lucrurile lui Dum-
nezeu... în general să nu fiu întrerupt ca să merg la cină, așa că 
mai degrabă sar peste cină decât să mă întrerup”.6 

Acest lucru poate părea nesănătos, mai ales pentru ci-
neva al cărui trup înalt de 1,90 m nu a fost niciodată robust. 
Dar, în realitate, Edwards era atent la dieta sa și făcea mișcare 
cu mare grijă. Totul era calculat să îi optimizeze eficiența și 
puterea de studiu. El s-a înfrânat de la orice cantitate sau fel 
de hrană care îl făcea să se simtă rău sau somnoros. În timpul 
iernii, făcea mișcare spărgând lemnele de foc, iar vara călărea 
pe cal sau mergea pe câmpuri și prin păduri.  

În privința acestor plimbări pe câmpuri, el scria 
cândva: „În anumite zile senine, mă regăsesc mai înclinat să 
admir strălucirea lumii decât să mă dedic studiului serios al 
religiei”.7 Așa că a avut și el luptele lui. Numai că, pentru Ed-
wards, lupta nu se ducea între natură și Dumnezeu, ci între 

 
6 Ibid. 
7 Elisabeth Dodds, Marriage to a Difficult Man: The “Uncommon Union” of Jonathan and 
Sarah Edwards (repr., Laurel, MS: Audubon Press, 2003), p. 20-21. 
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două feluri diferite de experimentare a lui Dumnezeu:  

„Cândva în 1737, când mergeam călare prin păduri 
spre binele meu trupesc, după ce mi-am legat calul 
într-un loc retras, așa cum aveam obiceiul, ca să mă 
pot plimba, să contemplu la Dumnezeu și să mă rog, 
am avut o descoperire extraordinară a slavei Fiului 
Dumnezeu ca Mijlocitor între Dumnezeu și om, a ha-
rului și dragostei Lui minunate, mărețe, depline, pure 
și suave, și a smeririi Sale blânde... care a continuat, 
atât cât îmi amintesc, vreme de o oră și care m-a păs-
trat în cea mai mare parte într-un potop de lacrimi și 
plânset”.8 

Edwards avea o dragoste extraordinară pentru slava lui 
Dumnezeu manifestată în natură. Efectele bune ale acestei iu-
biri asupra abilității lui de a se desfăta în măreția lui Dumnezeu 
și asupra ilustrațiilor folosite de el în predicare au fost uriașe.  

Edwards a comis anumite gafe pastorale care au aprins 
fitilul ce a explodat în final prin excluderea sa din biserică. De 
exemplu, în 1744 a sugerat că anumiți tineri ar fi fost implicați 
într-un scandal cu obscenități, în timp ce aceștia fuseseră nevi-
novați. Dar ceea ce a pus capăt lucrării pastorale a fost respin-
gerea publică de către Edwards a tradiției vechi din Noua An-
glie, care spunea că mărturisirea publică a credinței mântui-
toare nu era necesară ca să poți participa la Cina Domnului. 

 
8 Jonathan Edwards, Selections, ed. C. H. Faust and T. Johnson (New York: Hill and Wang, 
1962), p. 69. 
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Bunicul lui apărase mult timp practica admiterii la Cina 
Domnului a celor care nu dădeau mărturie sau care nu pre-
zentau dovezi că ar fi fost născuți din nou. Stoddard consi-
dera Cina ca o rânduială care aduce convertirea. Edwards a 
ajuns să respingă acest lucru ca pe ceva nebiblic și a scris o 
carte ca să își apere poziția. Numai că, într-o zi de vineri, pe 
22 iunie 1750, decizia excluderii lui a fost citită, iar pe 1 iulie, 
Edwards a predicat mesajul său de rămas bun. Avea 46 de ani 
pe atunci și slujise în acea biserică jumătate din acei ani. 

În timpul acelor ani, el fusese principalul instrument 
omenesc prin care Dumnezeu a aprins focul care a dus la Ma-
rea Trezire din Noua Anglie. Au existat perioade neobișnuite 
de trezire, în special în anii 1734-35 și 1740-42. Aproape toate 
operele publicate ale lui Edwards din perioada slujirii lui la 
Northampton fuseseră dedicate interpretării, apărării și pro-
movării a ceea ce el credea că era o lucrare surprinzătoare a lui 
Dumnezeu, nu o banală isterie emoțională. 

Acest lucru ar trebui să ne ajute să reținem că predica-
rea lui Edwards avea parte în general de o audiență mai largă 
decât strict cea din parohia sa. El avea întotdeauna în minte 
Împărăția lui Hristos de pe pământ, și știa că glasul lui rever-
bera ca un ecou dincolo de Northampton. Unele dintre ope-
rele sale au fost publicate în Marea Britanie înainte de a fi pu-
blicate în Boston.  

După excluderea sa de la Northampton, el a acceptat 
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chemarea de a sluji la Stockbridge, în partea de vest a statului 
Massachusetts, ca păstor al bisericii de acolo și misionar prin-
tre indieni. El a slujit acolo până în 1758, când a mers să preia 
președinția seminarului Princeton.  

Acești șapte ani petrecuți într-o oarecare izolare la Stoc-
kbridge au fost ani foarte productivi pentru Edwards, iar în 
1757, el începuse să se simtă ca acasă. Așa că, pe 19 octombrie 
1757, după ce a fost chemat să preia președinția seminarului 
Princeton, Edwards le-a scris celor din comitetul de condu-
cere de la Princeton, încercând să îi convingă că nu era potri-
vit pentru acel rol:  

„În multe privințe, constituția mea este una cu totul 
nefericită, cu un trup bleg, plictisitor și nevorbăreț, și 
cu o atitudine posacă; aceste lucruri îmi dau în anu-
mite situații un fel de slăbiciune copilărească și un 
dezgust în vorbire, prezență și purtare, ca și o plicti-
seală și încăpățânare dezagreabile, făcându-mă foarte 
nepotrivit pentru discuții, și cu atât mai mult pentru 
conducerea unui colegiu... Am de asemenea defici-
ențe în anumite părți ale educației, în special la alge-
bră și în părțile mai complicate ale matematicii, ca și 
în clasicii greci; studiile mele în limba greacă s-au con-
centrat pe Noul Testament”.9 

Este de mirare cât de bine și-a păstrat cunoștințele de 
ebraică de-a lungul celor 30 de ani de trudă pastorală, pentru 

 
9 Dwight, Memoirs, p. clxxiv. 
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că el spunea că nu și-ar fi dorit niciodată să își folosească tim-
pul predând limbi străine, „doar dacă nu cumva este ebraica, 
pe care aș fi dornic să mi-o îmbunătățesc și să îi învăț și pe 
alții”. Dar era tipic pentru el ca, până și la 54 de ani, să do-
rească să își îmbunătățească înțelegerea limbilor biblice. El 
vorbea despre cărți pe care își dorea să le scrie, apoi a cerut să 
fie lăsat să facă ceea ce tânjea în inima lui: „Inima mea este atât 
de mult îndreptată către aceste studii, încât nu pot să găsesc 
în ea dorința de a mă pune în situația în care să nu mai pot să 
le aprofundez în viața care mi-a rămas”.10 

Așa că, atunci când comitetul director a votat, comite-
tul pe care Edwards îl chemase personal la Stockbridge, mem-
brii acestuia au spus că era de datoria lui să accepte președinția 
colegiului, iar Edwards a izbucnit în plâns în fața lor, dar le-a 
acceptat sfatul. El a plecat apoi la foarte scurt timp și a ajuns 
la Princeton în ianuarie 1758. Pe 13 februarie a fost vaccinat 
împotriva variolei, cu un aparent succes, însă al doilea val de 
febră s-a dezlănțuit și pungi mari de puroi s-au format în gâtul 
lui, împiedicându-l să ia medicamente, astfel că a murit la vâr-
sta de 54 de ani, pe 22 martie 1758.  

Ultimele lui cuvinte adresate prietenilor săi întristați și 
temători care s-au strâns în jurul patului pe care suferea au 
fost acestea: „Încredeți-vă în Dumnezeu, și nu trebuie să vă 
temeți”.11 Încrederea lui mare în bunătatea suverană a lui 

 
10 Ibid., p. clxxiv-clxxv. 
11 Ibid., p. clxxvii. 
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Dumnezeu și-a găsit probabil cea mai convingătoare expresie 
în puterea demonstrată de soția lui. Ea a primit vestea morții 
soțului ei printr-o scrisoare trimisă de medicul lui. Primul răs-
puns pe care îl avem este scrisoarea trimisă de ea către fiica lor, 
Esther, pe 3 aprilie, la două săptămâni după moartea lui Ed-
wards.  

„Draga mea copilă!  

Ce aș putea să îți spun? Un Dumnezeu sfânt și bun ne-
a acoperit cu un nor întunecat. O, dacă am putea să-
ruta toiagul Lui și ne-am acoperi gurile! Domnul a 
făcut acest lucru. El m-a făcut să ador bunătatea Lui 
pentru că am avut parte atât de mult timp de el [Jo-
nathan]. Dar Dumnezeul meu este viu, și inima mea 
este a Lui. O, ce moștenire ne-a lăsat soțul meu și tatăl 
vostru! Toți suntem ai lui Dumnezeu și aici sunt, iu-
bind starea în care El m-a pus.  

Mama ta dragă,  
Sarah Edwards”.12 

 

 

  

 
12 Ibid., p. clxxix. 



 



101 

6 
SUPUNE-TE                                      

SUVERANITĂȚII SUAVE 
Teologia lui Jonathan Edwards 

 

Ceea ce Jonathan Edwards a predicat și felul în care a 
predicat s-au datorat viziunii sale despre Dumnezeu. Așa că, 
înainte de a discuta despre predicarea lui, vom surprinde un 
crâmpei din acea viziune. În 1735, Edwards a predicat un me-
saj pe marginea pasajului, „opriți-vă, și să știți că Eu sunt 
Dumnezeu” (Ps. 46:10).  

„Din acest pasaj, el a dezvoltat următoarea învăță-
tură: Dumnezeu nu ne cere să ne supunem Lui con-
trar rațiuni, ci conștientizând motivul și temeiul su-
punerii. De aceea, simpla considerare a faptului că El 
este Dumnezeu poate fi suficientă pentru a reduce la 
tăcere toate obiecțiile și împotrivirea față de acțiunile 
Lui suverane”.1 

Când Jonathan Edwards s-a liniștit și a contemplat la 
mărețul adevăr că Dumnezeu este Dumnezeu, el a văzut o Ființă 

 
1 Jonathan Edwards, “The Sole Consideration, That God Is God, Sufficient to Still All 
Objections to His Sovereignty,” în The Works of Jonathan Edwards, vol. 2 (Edinburgh: 
Banner of Truth, 1974), p. 107. 
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măreață a cărei simplă existență implică putere infinită, cu-
noaștere infinită și sfințenie infinită. El își continuă argumen-
tul în felul următor: 

„Este cu totul evident din lucrările lui Dumnezeu că 
înțelepciunea și puterea Lui sunt infinite... Fiind as-
tfel infinit în pricepere și putere, El trebuie să fie și 
perfect de sfânt, căci absența sfințeniei trădează de-
fecte sau orbiri. Acolo unde nu există întuneric sau 
amăgire, nu se poate ca sfințenia să fie absentă... În-
trucât Dumnezeu este infinit în putere și cunoaștere, 
El trebuie să fie suficient în Sine și atoatesuficient; de 
aceea, este imposibil ca El să fie expus vreunei ispite 
de a face ceva greșit, căci El nu poate obține nimic 
dacă ar proceda astfel... Așadar, Dumnezeu este sfânt 
în esența Lui, și nimic nu este mai imposibil decât ca 
Dumnezeu să greșească în vreun fel”.2 

Pentru Edwards, puterea infinită sau suveranitatea ab-
solută a lui Dumnezeu este temelia atotsuficienței Lui. Iar 
atotsuficiența Lui este izvorul sfințeniei Sale perfecte, iar sfin-
țenia Lui (așa cum spune Edwards în Religious Affections) cu-
prinde toate perfecțiunile Sale morale. Așadar, pentru Ed-
wards, suveranitatea lui Dumnezeu a fost cu totul crucială 
pentru orice altceva a crezut el despre Dumnezeu.3 

Pe când avea 26 sau 27 de ani, a privit înapoi cu 9 ani 

 
2 Ibid., p. 107-8. 
3 Edwards, Religious Affections, p. 279. 
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către momentul când a devenit îndrăgostit de doctrina suve-
ranității lui Dumnezeu, și a scris: 

„Din acea zi până azi a existat o schimbare minunată 
în gândirea mea legat de doctrina suveranității lui 
Dumnezeu... suveranitatea absolută a lui Dumne-
zeu... pe ea stă ancorată gândirea mea ca pe orice lu-
cru pe care îl pot vedea cu ochii trupești... Doctrina 
aceasta mi s-a părut foarte des peste măsură de plă-
cută, strălucitoare și suavă. Suveranitatea absolută 
este ceea ce îmi place să Îi atribui lui Dumnezeu... Su-
veranitatea absolută a lui Dumnezeu mi s-a părut în-
totdeauna ca o parte deosebită a gloriei Sale. M-am 
desfătat deseori să mă apropii de Dumnezeu și să Îl 
ador ca Dumnezeu suveran”.4 

Așa că, atunci când Edwards s-a uitat către Dumnezeu 
și a fost captivat de suveranitatea Lui absolută, el n-a văzut 
această realitate în izolare. Ea este parte din gloria lui Dumne-
zeu. Ea i s-a părut a fi suavă, pentru că este o parte aleasă și 
vitală a unei Persoane infinit de glorioase, pe care el Îl iubea 
cu o pasiune uriașă. 

Din această viziune despre Dumnezeu au decurs două 
implicații. Prima este că țelul a tot ceea ce Dumnezeu face este să 
ocrotească și să manifeste gloria Sa. Toate acțiunile lui Dum-
nezeu decurg din plinătate, nu din deficiență. Majoritatea ac-
țiunilor noastre sunt motivate de nevoia de a acoperi anumite 

 
4 Edwards, Selections, p. 69. 
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deficiențe sau lipsuri din noi înșine. Dumnezeu nu este nevoit 
să facă așa ceva, pentru că nu Îi lipsește nimic. El nu face nimic 
ca să remedieze ceva din Sine. Fiind un izvor atotsuficient și 
absolut suveran, toate acțiunile Sale sunt rezultatul plinătății 
Lui. Cu alte cuvinte, El nu acționează niciodată ca să adauge 
ceva la gloria Sa, ci doar ca să o ocrotească și să o manifeste. 
(Acest adevăr este detaliat excelent în lucrarea Dissertation 
Concerning the End for Which God Created the World / O pre-
legere despre țelul pentru care Dumnezeu a creat lumea).5 

Cealaltă implicație rezultată din perspectiva lui despre 
Dumnezeu este că responsabilitatea omului este să își găsească 
desfătarea în slava lui Dumnezeu. Am subliniat intenționat 
cuvântul desfătare, pentru că mulți oameni din vremea lui 
Edwards și a noastră sunt gata să spună că țelul final al omului 
este să Îl proslăvească pe Dumnezeu și să se bucure de El pe 
veci. Dar, în mare măsură, ei consideră bucuria în Dumnezeu 
ca fiind opțională și nu înțeleg asemenea lui Edwards că țelul 
suprem al omului este să Îl glorifice pe Dumnezeu prin a se 
bucura de El pe veci.  

Desfătarea este ceea ce Edwards considera a fi un sim-
țământ (i-am putea spune emoție). El a scris o carte deosebită 
intitulată A Treatise Concerning the Religious Affections6 [Un 

 
5 Textul complet în limba engleză al predicii The End for Which God Created the World, cu 
note explicative, poate fi consultat în John Piper, God’s Passion for His Glory: Living the 
Vision of Jonathan Edwards (Wheaton: Crossway, 1998). 
6 În limba engleză, termenul affection face referire la mai mult decât emoții, cuprinzând și 
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tratat despre simțămintele religioase], în care a dorit să subli-
nieze următoarea idee centrală: „În marea ei parte, religia ade-
vărată constă din simțăminte sfinte”.7 El a definit simțămin-
tele ca „manifestările cele mai viguroase și mai sensibile ale în-
clinației și voinței sufletului” – lucruri precum ura, dorința, 
bucuria, încântarea, durerea, nădejdea, frica, recunoștința, 
compasiunea și zelul.  

Așadar, când vorbim despre desfătarea în Dumnezeu 
ca responsabilitatea omului, trebuie să știm că ea nu este un 
lucru simplu, ci complex. O înclinație viguroasă din inima 
omului trebuie să le atragă întotdeauna și pe celelalte. Desfă-
tarea în gloria lui Dumnezeu include, de exemplu, ura față de 
păcat, frica de a nu-I fi plăcuți lui Dumnezeu, nădejdea în 
făgăduințele lui Dumnezeu, mulțumirea în părtășia cu Dum-
nezeu, dorința după descoperirea finală a Fiului lui Dumne-
zeu, exaltarea în răscumpărarea pe care El a săvârșit-o, dure-
rea și întristarea ca urmare a eșecurilor de a iubi, recunoștința 
pentru binecuvântările nemeritate, zelul pentru scopurile lui 
Dumnezeu, foamea după neprihănire, și așa mai departe.  

Responsabilitatea noastră față de Dumnezeu este ca 
toate simțămintele noastre să răspundă adecvat la realitatea 
Lui și, astfel, să reflecte gloria Sa.  

 
sfera dorințelor, sentimentelor și dragostei celei mai profunde din suflet. De aceea, considerăm 
că termenul cel mai apropiat de acest sens în limba română este cel de simțăminte. – n.tr. 
7 Edwards, Religious Affections, p. 237. 
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Edwards a fost complet convins că nu există religie au-
tentică fără simțăminte sfinte. „Cel care nu are niciun sim-
țământ religios se află într-o stare de moarte spirituală și este 
total lipsit de influențele puternice și dătătoare de viață ale 
Duhului lui Dumnezeu”.8 

Dar nu doar atât, ci nu există nicio religie adevărată 
(sau sfânt adevărat) acolo unde nu există perseverență în sim-
țămintele sfinte. Perseverența este semnul aleșilor, fiind nece-
sară pentru mântuirea finală. „Cei care nu trăiesc vieți evlavi-
oase vor descoperi că nu sunt aleși; cei care vor trăi vieți evla-
vioase au descoperit pentru ei înșiși că sunt aleși”.9 

Edwards a crezut în îndreptățirea prin credință și s-a 
gândit mult la relația dintre ea și perseverență. Dar, atunci și 
acum, chestiunea esențială este aceasta: Ce este credința? Ed-
wards a spus că ea comportă două lucruri cruciale. În primul 
rând, credința mântuitoare comportă „credința în adevăr și o 
dispoziție a inimii care îl primește”.10 Cu alte cuvinte, întru-
cât credința este „o dispoziție a inimii care îl primește”, ea nu 
este ceva diferit de simțăminte. Credința este „îmbrățișarea 
completă cu sufletul a descoperirii lui Isus Hristos ca Mântu-
itorul nostru”. Această acceptare este una a dragostei: „Cre-
dința izvorăște... dintr-un principiu al dragostei divine” (cf. 1 

 
8 Ibid., p. 243 
9 Jonathan Edwards, Miscellaneous Remarks Concerning Satisfaction for Sin, in The Works 
of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 569. 
10 Jonathan Edwards, Miscellaneous Remarks Concerning Faith, in The Works of Jonathan 
Edwards, vol. 2, p. 588. 
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Cor. 13:7; Ioan 3:19; 5:42). „Dragostea față de Dumnezeu 
este principalul element din credința mântuitoare”. Cu alte 
cuvinte, credința decurge „dintr-un gust și o desfătare spiri-
tuală în ceea ce este desăvârșit și divin”.11 De aceea, desfătarea 
în Dumnezeu este rădăcina credinței, iar credința este o ex-
presie esențială a desfătării noastre în Dumnezeu. Contrar 
unei mari părți din învățătura contemporană, credința mân-
tuitoare nu este în niciun caz o simplă decizie a voinței, sepa-
rată de simțăminte.  

În al doilea rând, credința mântuitoare este o credință 
care perseverează. „Dumnezeu consideră perseverența [cre-
dinței] ca fiind esențialmente cuprinsă în primul act [al cre-
dinței mântuitoare]. Și ea este tratată ca și cum ar fi o propri-
etate a acelei credințe prin care păcătosul este îndreptățit”.12 
Cu alte cuvinte, primul act al credinței mântuitoare este ca o 
ghindă care conține în ea stejarul care urmează să crească, ste-
jarul întregii perseverențe ulterioare în credință, despre care 
Biblia spune că este necesară pentru mântuirea finală. Noi 
suntem îndreptățiți prin credință odată pentru totdeauna, la 
momentul convertirii noastre, dar trebuie (și în mod cert 
vom face asta) să și perseverăm în credință și în roadele ei prin 
simțăminte sfinte, care ne sunt date în forma unei semințe la 
convertirea noastră.  

 
11 Ibid., p. 578-95. Aceste observații și alte raționamente asemănătoare se regăsesc peste tot 
printre remarcile lui Edwards din această parte. 
12 Jonathan Edwards, Miscellaneous Remarks Concerning Efficacious Grace, in The Works 
of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 548. 
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De aceea, Edwards spune: „Este la fel de necesar ca oa-
menii să exercite grijă și sârguință ca să persevereze spre mân-
tuirea lor după cum este nevoie de atenția și grija lor spre a se 
pocăi și a fi convertiți”.13 Acest adevăr avea să aibă implicații 
colosale pentru felul în care Edwards urma să predice. Predi-
carea este un mijloc al harului dat pentru a-i ajuta pe sfinți să 
persevereze. Perseverența este necesară pentru mântuirea fi-
nală. De aceea, fiecare predică este o „predică despre mântu-
ire” – nu doar pentru că ținta ei este convertirea păcătoșilor, 
ci și pentru că ținta ei este să ocrotească simțămintele sfinte 
ale sfinților și să îi facă în stare să își confirme chemarea și ale-
gerea, și să fie mântuiți.  

Pe scurt, deci, când Jonathan Edwards se liniștește și 
știe că Dumnezeu este Dumnezeu, priveliștea dinaintea ochi-
lor lui este aceea a unui Dumnezeu absolut suveran, suficient 
în Sine și atotsuficient, infinit în sfințenie și, de aceea, perfect 
de glorios. Acțiunile lui Dumnezeu nu sunt motivate nicio-
dată de vreo nevoie de a acoperi anumite deficiențe din Sine 
(pentru că El nu are deficiențe), ci sunt motivate mereu de 
manifestarea suficienței Sale (care este infinită). El face ceea 
ce face pentru slava Sa. Prin urmare, responsabilitatea și pri-
vilegiul nostru este să ne conformăm acestui țel și să reflectăm 
valoarea gloriei lui Dumnezeu desfătându-ne în ea. Chema-
rea și bucuria noastră este să facem vizibil harul glorios al lui 

 
13 Jonathan Edwards, Miscellaneous Remarks Concerning Perseverance of the Saints, in The 
Works of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 596. 
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Dumnezeu punându-ne credința în El din toată inima, câtă 
vreme trăim pe acest pământ. 
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7 
FĂ-L PE DUMNEZEU                         

SUPREM 
Predicarea lui Jonathan Edwards 

 

Ce fel de predicare rezultă din perspectiva lui Edwards 
despre Dumnezeu? Ce fel de predicare a folosit Dumnezeu 
ca să aprindă Marea Trezire din Noua Anglie în timpul lucră-
rii lui Edwards la Northampton? Desigur că trezirea spiritu-
ală este lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Dar El folosește 
mijloace, în special predicarea. „El, de bună voia Lui, ne-a 
născut prin Cuvântul adevărului” (Iacov 1:18). „Dumnezeu 
a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia pro-
povăduirii crucii” (1 Cor. 1:21).  

Am încercat să surprind esența predicării lui Edwards 
prin zece trăsături caracteristice, dar sunt atât de convins de 
valoarea lor pentru vremurile noastre, încât voi vorbi despre 
ele ca fiind zece caracteristici ale predicării bune și le voi pre-
zenta ca o provocare pentru tine, nu doar ca lucruri factuale 
despre Edwards. M-am uitat la aceste caracteristici atât din fe-
lul în care el a predicat cât și din comentariile sale ocazionale 
despre predicare.  
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1. STÂRNEȘTE SIMȚĂMINTE SFINTE 

Predicarea sănătoasă țintește la stârnirea „simțăminte-
lor sfinte”, lucruri precum ura față de păcat, desfătarea în 
Dumnezeu, nădejdea în făgăduințele Lui, recunoștința pen-
tru îndurarea Sa, dorința după sfințenie, compasiunea 
blândă. Motivul este că absența simțămintelor sfinte într-un 
creștin este un lucru odios.  

„Lucrurile religioase sunt atât de mărețe, încât nu 
poate exista nicio potrivite în pornirile inimilor noas-
tre, în natura și greutatea lor, dacă nu vor fi vii și pu-
ternice. În nimic nu este atâta vigoare în acțiunile în-
clinațiilor noastre ca în religie; și în nimic altceva nu 
este mai odios să fii căldicel”.1 

În altă parte, Edwards a remarcat că, „dacă religia au-
tentică ține mult de simțăminte, putem trage concluzia că fe-
lul de predicare a Cuvântului... care are tendința de a impre-
siona inimile celor care o aud... este mult de dorit”.2 

Desigur, elitele religioase din Boston au văzut un mare 
pericol în țintirea emoțiilor în felul acesta. De exemplu, Char-
les Chauncy a lansat acuzația că a fost „un lucru evident încă-
pățânat ca patimile să fie stârnite în general în vremuri ca aces-
tea, ca și cum principalul lucru din religie ar fi să le agităm”.3 
Răspunsul lui Edwards a fost bine creionat și echilibrat: 

 
1 Edwards, Religious Affections, p. 238. 
2 Ibid., p. 244 (subl.). 
3 Edwards, Selections, p. xx. 
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„Eu nu cred că predicatorii ar trebui blamați pentru 
că stârnesc prea mult simțămintele în cei care îi as-
cultă, dacă lucrurile de care sunt impresionați sunt 
doar acelea vrednice de aceste simțăminte, și dacă 
simțămintele nu sunt stârnite dincolo de măsura po-
trivită a importanței lor... Eu consider că ține de da-
toria mea să stârnesc simțămintele celor ce mă ascultă 
pe cât de înalt pot, cu condiția ca ei să fie impresionați 
doar de adevăr, și cu simțăminte potrivite naturii ade-
vărului de care sunt impresionați. Știu că multă 
vreme a fost la modă ca modalitatea de predicare 
foarte zeloasă și cu patos să fie disprețuită, și că au fost 
considerați predicatori doar aceia care au demonstrat 
cea mai profundă educație, putere de gândire, corec-
titudine a metodei și limbaj, dar cred cu smerenie că 
acest lucru a fost determinat de lipsa înțelegerii sau a 
luării în considerare a naturii omului, așa încât o as-
tfel de predicare a fost tratată ca neavând tendința de 
a atinge ținta predicării; iar experiența din trecut și 
din prezent confirmă pe deplin acest lucru”.4 

Probabil că în vremurile noastre ar fi persoane care l-ar 
întreba pe Edwards de ce nu și-a ales ca țintă mai degrabă fap-
tele exterioare ale dragostei și dreptății, în locul simțămintelor 
inimii. Răspunsul este că el nu și-a ales ca țintă comportamen-
tul, ci a vizat transformarea izvorului comportamentului, 

 
4 Jonathan Edwards, Some Thoughts Concerning the Revival, in The Works of Jonathan 
Edwards, vol. 4, ed. C. C. Goen (New Haven: Yale University Press, 1972), p. 387; v. și p. 
399. 
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adică simțămintele. Și el a ales această strategie din două mo-
tive. Unul este că un pom bun nu poate avea roade rele. Cea 
mai amplă parte din deosebita lui carte Religious Affections 
este dedicată dovedirii acestei teze: „Simțămintele bune și 
sfinte se manifestă și rodesc în viața practică a creștinului”.5 
Edwards a vizat simțămintele pentru că ele sunt izvoarele ori-
căror acțiuni evlavioase. Dacă faci pomul să fie bun, și roadele 
lui vor fi bune.  

Celălalt motiv pentru care Edwards vizează stârnirea 
simțămintelor sfinte este că „niciun rod exterior nu este bun, 
dacă nu provine din astfel de simțăminte sfinte”.6 Acțiunile 
exterioare de binefacere și evlavie care nu decurg din simță-
mintele noi ale inimii, date de Dumnezeu, inimă care își gă-
sește desfătarea să depindă de Dumnezeu și să caute slava Lui, 
ele nu sunt decât legalism și nu au nicio valoare în cinstirea 
lui Dumnezeu. Dacă îți dai trupul să fie ars, dar nu ai dra-
goste, nu îți folosește la nimic (1 Cor. 13:3).  

De aceea, predicarea bună țintește la stârnirea simță-
mintelor sfinte în cei care o aud. Ea țintește inima.  

2. ILUMINEAZĂ MINTEA 

Da, Edwards a spus că „cei care ne ascultă nu au ne-
voie atât de mult să își umple mințile pe cât au nevoie ca ini-
mile lor să fie atinse, cea mai mare nevoie a lor fiind acel fel de 

 
5 Edwards, Religious Affections, p. 314. 
6 Ibid., p. 243. 
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predicare ce manifestă cea mai mare tendință de a face acest lu-
cru”.7 Dar între felul în care Edwards a țintit la mișcarea inimi-
lor celor cărora le slujea și stilul relațional, mânat de psihologie, 
al predicatorilor din zilele noastre este o diferență colosală.  

Edwards a predicat un mesaj cu ocazia ordinării, în 
1744, din textul despre Ioan Botezătorul: „Ioan era lumina, 
care este aprinsă și luminează” (Ioan 5:35). Ideea lui centrală 
era că un predicator trebuie să ardă și să lumineze. Trebuie să 
existe căldură în inima lui și lumină în mintea lui, și doar atâta 
căldură pe cât lumina îi permite.  

„Dacă un predicator are lumină, dar fără căldură, și 
își întreține audiența [ascultătorii] cu discursuri eli-
tiste, fără aroma puterii evlaviei sau fără vreo manifes-
tare a fervenței duhului, și fără zel pentru Dumnezeu 
și pentru binele sufletelor oamenilor, el poate satis-
face urechile și poate umple mințile celor ce îl aud cu 
idei seci, dar cel mai probabil nu va atinge inimile lor, 
nici nu le va mântui sufletele. Pe de altă parte, dacă 
este mânat de un zel înfocat, netemperat, de o înflă-
cărare vehementă, dar fără lumină, probabil că va 
arde ca o flacără nesfântă în cei ce îl ascultă, și le va 
aprinde patimile și simțămintele corupte, dar nu îi va 
face niciodată mai buni, nici nu îi va duce un singur 
pas mai aproape de Cer, ci îi va abate tot mai mult pe 
cealaltă cale”.8 

 
7 Edwards, Concerning the Revival, p. 388. 
8 Edwards, “True Excellency,” p. 958. 
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Căldură și lumină. Flacără și strălucire! Este crucial să 
avem lumină în minte, pentru că simțămintele care nu rezultă 
dintr-o conștientizare a adevărului cu mintea nu sunt simță-
minte sfinte. De exemplu, el spune: 

„Credința lipsită de lumină spirituală nu este cre-
dința copiilor luminii și ai zilei, ci infatuarea copiilor 
întunericului. De aceea, a-i presa și îndemna să 
creadă, dar fără a le da vreo lumină sau vedere spiritu-
ală, are tendința foarte mare de a ajuta la înaintarea 
lor în amăgirile prințului întunericului”.9 

El a vorbit chiar mai tăios când a spus:  

„Să zicem că simțămintele religioase ale oamenilor pro-
vin într-adevăr dintr-o convingere puternică dată de 
adevărurile religiei creștine; simțămintele lor nu sunt 
mai bune dacă această convingere nu este una rațio-
nală. Când spun convingere rațională, mă refer la o 
convingere întemeiată pe dovezi reale sau pe ceea ce 
este rațiunea sănătoasă sau temelia convingerii”.10 

Așadar, predicatorul bun va avea ca obiectiv să le dea 
ascultătorilor lui „rațiune sănătoasă” sau „temelia bună” pen-
tru simțămintele pe care încearcă să le stârnească în ei. Ed-
wards nu poate fi adus niciodată ca un exemplu de om care a 
manipulat emoțiile. El i-a tratat pe ascultătorii lui ca ființe cu 
rațiune și a căutat să le miște inimile doar dându-le lumina 

 
9 Edwards, Religious Affections, p. 258. 
10 Ibid., p. 289. 
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adevărului în minte.  

De aceea, el a spus că este  

„foarte folositor ca, în predicarea lor, slujitorii să se 
străduiască să explice clar și răspicat doctrinele reli-
giei, să elimine dificultățile care le însoțesc, să le con-
firme prin puterea rațiunii și a argumentației, și să res-
pecte o anumită metodă ușoară și clară în discursurile 
lor, ca să vină în ajutorul minții și memoriei”.11 

Motivul este că predicarea bună țintește la iluminarea 
minții ascultătorilor prin adevărul divin. Și aceasta a fost o 
combinație minunată pe care Dumnezeu a folosit-o pentru 
trezirea Noii Anglii în urmă cu 250 de ani: căldură și lumină, 
înflăcărare și iluminare, minte și inimă, doctrină profundă și 
desfătare adâncă. Oare Dumnezeu nu poate folosi și azi acest 
mijloc dacă noi căutăm să iluminăm mintea și să înflăcărăm 
inima?  

3. SATUREAZĂ CU SCRIPTURA 

Eu zic că predicarea sănătoasă este „saturată de Scrip-
tură” și nu este „bazată pe Scriptură”, deoarece Scriptura este 
mai mult (nu mai puțin) decât baza predicării sănătoase. Pre-
dicarea sănătoasă nu se așază pe Scriptură ca o bază, și spune 
alte lucruri. Ea este Scriptura revărsată.  

Sfatul meu repetat adresat predicatorilor începători 

 
11 Edwards, Concerning the Revival, p. 386. 
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este acesta: „Citează textul! Citează textul! Rostește iar și iar 
cuvintele propriu-zise ale textului. Arată-le oamenilor de 
unde vin ideile tale”. Majoritatea oamenilor nu văd cu ușu-
rință legăturile pe care un predicator le vede între cuvintele 
lui și cuvintele textului din care predică. Ele trebuie arătate în 
mod repetat prin saturarea predicii cu citate concrete din 
Scriptură. Edwards a folosit multă energie pentru a transcrie 
pasaje întregi ale Scripturii în notițele sale de predici, pasaje 
care l-au sprijinit în ceea ce a spus. El a citat verset după verset 
care aducea lumină asupra temei predicii sale. Motivul pen-
tru care pasajele Bibliei ar trebui să satureze predicile noastre, 
așa cum gândea Edwards, este că „ele sunt ca niște raze de lu-
mină ale Soarelui neprihănirii; ele sunt lumina cu care predi-
catorii trebuie să fie iluminați, și pe care trebuie să o dea mai 
departe către ascultătorii lor; ele sunt flacăra cu care inimile 
lor și ale ascultătorilor lor trebuie aprinse”.12 

Edwards privea cândva înapoi către experiența sa pas-
torală timpurie și spunea:  

„Pe atunci, ca și în alte dăți, aveam cea mai mare des-
fătare în Sfânta Scriptură, în oricare carte a ei. De 
multe ori, în citirea ei, fiecare cuvânt părea că îmi 
atinge inima. Simțeam o armonie între ceva din 
inima mea și acele cuvinte suave și puternice. Dese-
ori mi se părea că văd atât de multă lumină descope-
rită în fiecare propoziție și că mi se dădea o hrană atât 

 
12 Edwards, “True Excellency,” p. 959. 
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de înviorătoare, încât nu puteam să continui să citesc; 
deseori zăboveam asupra unei singure propoziții ca să 
văd minunățiile cuprinse în ea; și totuși, aproape fie-
care propoziție mi se părea plină de minunății”.13 

Poți rămâne uimit de cât de profund cunoștea Ed-
wards întreaga Biblie, mai ales dacă te gândești că el era în ace-
lași timp un foarte bun cunoscător al celor mai bune opere 
teologice, morale și filozofice ale vremurilor sale. Ca student, 
el luase următoarea hotărâre pe viață: „Sunt hotărât să studiez 
Scriptura atât de statornic, constant și frecvent, încât mă văd 
și să mă percep clar crescând în cunoașterea ei”.14 „Statornic”, 
„constant”, „frecvent” – iată sursa bogăției Scripturii din pre-
dicile lui Edwards. Practica lui de studiu era să își ia sute de 
notițe din Scriptură și să urmărească orice fir de gândire cât 
de departe ar fi putut.  

„De la începutul lucrării mele de predicare, metoda 
mea de studiu a fost axată foarte mult pe scriere; să 
mă dedic în felul acesta deslușirii fiecărui indiciu im-
portant; să urmăresc ideea cât mai mult, când orice 
lucru din citire, meditare sau conversație mi-a fost su-
gerat și care părea să promită că îmi aduce lumină în 
orice aspect important; astfel, am scris tot ceea ce mi 
s-a părut că sunt cele mai bune gânduri pe nenumă-
rate teme, spre beneficiul meu”.15 

 
13 Edwards, “Personal Narrative,” Selections, p. 65. 
14 Dwight, Memoirs, p. xxi. 
15 Ibid., p. clxxiv. 
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Penița lui era ochiul lui exegetic. Asemenea lui Calvin 
(care a spus acest lucru în introducerea la lucrarea sa Institu-
tes), el a învățat pe măsură ce și-a luat notițe, și și-a luat notițe 
pe măsură ce a învățat. Comparativ cu ceea ce el a văzut prin 
această metodă, meditațiile noastre grăbite pe marginea 
Scripturii par să fie foarte superficiale.  

Motivul pentru care îmi place să îl citesc pe Edwards 
este același motiv pentru care îmi place să îi citesc pe puritani: 
este ca și cum aș citi Biblia prin ochii unuia care o înțelege 
profund și o simte cu toată inima. Predicarea sănătoasă (ori-
cum ai denumi-o) este saturată de Scriptură. Și, de aceea, așa 
cum spunea Edwards, predicatorul „trebuie să studieze bine 
lucrurile lui Dumnezeu, să fie bine familiarizat în Cuvântul 
scris al lui Dumnezeu [și] tare în Scripturi”.16 

4. FOLOSEȘTE ANALOGII ȘI ILUSTRAȚII 

Experiența și Scriptura ne învață că inima nu este cel 
mai puternic atinsă atunci când mintea se bucură de idei ab-
stracte, ci atunci când este plină de imagini vii ale realității ui-
mitoare. Desigur, Edwards a fost un filozof și metafizician de 
calibru. El a crezut în importanța teoriei, dar știa că abstracti-
zările aprindeau puține simțăminte. Iar noile simțăminte 
sunt țelul predicării. De aceea, Edwards s-a străduit să facă așa 
încât gloriile Cerului să arate irezistibil de frumoase și groză-
viile Iadului să arate insuportabil de groaznice. Și a căutat să 

 
16 Edwards, “True Excellency,” p. 957. 
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compare adevărul teologic abstract cu evenimentele și experi-
ențele obișnuite.  

Sereno Dwight a spus că „cei care cunosc foarte bine 
scrierile lui Edwards nu trebuie să fie informați că toate aces-
tea, chiar cele mai metafizice dintre ele, sunt bogate în ilustra-
ții, sau că predicile lui abundă de imagini de orice fel, adaptate 
pentru a lăsa o impresie puternică și de durată”.17 

În cea mai cunoscută dintre predicile sale, „Sinners in 
the Hands of an Angry God” [Păcătoșii în mâinile unui 
Dumnezeu mânios], Edwards se referă la Apocalipsa 19:15, 
care conține expresia „teascul vinului mâniei aprinse a atot-
puternicului Dumnezeu”. El spunea: 

„Cuvintele sunt peste măsură de groaznice. Dacă ar fi 
spus doar ‚mânia lui Dumnezeu’, cuvintele ar fi indi-
cat implicit că este ceva infinit de îngrozitor, dar aici 
ni se spune despre ‚teascul vinului mâniei aprinse a 
lui Dumnezeu’. Furia lui Dumnezeu! Înverșunarea 
lui Iehova! O, cât de îngrozitor trebuie să fie! Cine 
poate descrie sau concepe ce cuprind în ele astfel de 
exprimări?”18 

Iată provocarea lui Edwards pentru predicatorii Cuvân-
tului lui Dumnezeu. Cine poate găsi imagini și analogii care să 
se apropie câtuși de puțin de simțămintele profunde pe care 

 
17 Dwight, Memoirs, p. ccxxx. 
18 Edwards, “Sinners in the Hands of an Angry God,” în The Works of Jonathan Edwards, 
vol. 2, p. 10. 
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ar trebui să le avem când ne gândim la realități precum Iadul 
și Raiul? Noi nu putem îndrăzni să atentăm la ilustrațiile lui 
Edwards despre Iad decât dacă suntem gata să atentăm la Bi-
blie. În gândirea lui (și eu sunt convins că avea dreptate), el 
doar căuta limbajul care să se apropie de ceea ce ar putea des-
crie realitățile uluitoare conținute în expresii biblice precum 
„teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumne-
zeu”.  

În zilele noastre, noi facem contrariul. Noi umblăm 
după circumlocuții ale Iadului și creăm imagini pe cât de de-
parte se poate de grozăvia conținută în frazele biblice. Ca re-
zultat al acestui lucru, în parte, încercările noastre de a face ca 
Raiul să pară atractiv și ca harul să fie minunat par extrem de 
vrednice de milă. Am face mai bine să ne străduim asemenea 
lui Edwards să găsim imagini și analogii care să producă im-
presii în cei care ne aud, impresii comparabile cu realitatea.  

Dar nu doar Raiul și Iadul l-au împins pe Edwards în 
căutarea analogiilor și a ilustrațiilor. El a folosit analogia unui 
chirurg cu un bisturiu pentru a explica unele feluri de predi-
care. A folosit asemănarea unui embrion uman cu cel de ani-
male pentru a arăta că, la convertire, o viață nouă, cu toate 
simțămintele ei, poate exista, dar să nu demonstreze că ar fi 
diferită complet de cea a celor neregenerați. El a ilustrat inima 
curată cu impuritățile remanente ca un butoi care fermen-
tează, încercând să se curețe de toate sedimentele. Și a văzut 
sfințenia din suflet ca o grădină a lui Dumnezeu, cu tot soiul 
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de flori plăcute. Predicile lui abundă de ilustrații, imagini și 
analogii care îi dau lumină minții și căldură simțămintelor.  

5. FOLOSEȘTE AVERTISMENTUL 

Edwards și-a cunoscut propriul Iad, dar și-a cunoscut 
Raiul mai bine. Îmi amintesc foarte bine serile de iarnă din 
1971-72, când eu și soția mea Noël stăteam pe canapea în 
München, Germania, citind împreună predica lui Jonathan 
Edwards intitulată „Heaven Is a World of Love” [Raiul este 
o lume a dragostei]. Ce perspectivă măreață! Evident că, dacă 
oamenii ne-ar vedea pe noi, predicatorii, pictând astfel de 
imagini ale slavei și tânjind după Dumnezeu în felul în care a 
făcut-o Edwards, vom avea parte de o nouă trezire în biserici.  

Dar cei care au inimile cel mai larg deschise către Cer se 
cutremură cel mai profund la grozăviile Iadului. Edwards a 
fost pe deplin convins că Iadul era real. „Această doctrină este 
cu adevărat îngrozitoare și înspăimântătoare, și totuși este de 
la Dumnezeu”.19 De aceea, el a considerat avertismentele date 
de Isus ca niște tonuri stridente ale dragostei. „Oricine-i va 
zice: ,Nebunule’, va cădea sub pedeapsa focului gheenei” 
(Matei 5:22). „Este spre folosul tău să piară unul dintre mă-
dularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă [Iad]” 
(Matei 5:30). „Temeți-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă 

 
19 Citat în John Gerstner, Jonathan Edwards on Heaven and Hell (Grand Rapids: Baker, 
1980), p. 44. Acest volum oferă o introducere excelentă în gândirea echilibrată a lui Edwards 
pe tema gloriei Cerului și a grozăviei Iadului. 
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și sufletul și trupul în gheenă [Iad]” (Matei 10:28). Edwards nu 
putea rămâne mut acolo unde Isus a fost atât de vocal. Iadul o 
așteaptă pe fiecare persoană neconvertită. Dragostea trebuie să 
îi atenționeze pe oameni cu avertismentele Domnului.  

Folosirea avertizării sau a atenționării în predicarea față 
de sfinți este un lucru rar în zilele noastre, și asta din cel puțin 
două motive: în primul rând, ea produce vinovăție și frică, lu-
cruri considerate neproductive. În al doilea rând, pare un lu-
cru nepotrivit din punct de vedere teologic, pentru că sfinții 
sunt în siguranță și nu au nevoie să fie atenționați sau averti-
zați. Edwards a respins ambele motive. Când frica și vinovăția 
corespund situației reale, este un gest rațional și iubitor să le 
stârnim. Apoi, deși sfinții sunt siguri în puterea ocrotitoare 
atotputernică a lui Dumnezeu, siguranța lor se dovedește 
prin dorința lor de a lua aminte la avertismentele biblice și de 
a persevera în evlavie. „Cine crede că stă în picioare, să ia 
seama să nu cadă” (1 Cor. 10:12).  

Edwards a spus că Dumnezeu a rânduit lucrurile pen-
tru biserică în așa fel încât, „când dragostea sfinților scade... 
frica să crească. Ei trebuie să se teamă ca să se înfrâneze de la 
păcat, [și] să fie îndemnați la grija pentru binele sufletelor lor. 
Dar Dumnezeu a rânduit lucrurile așa încât, când dragostea 
crește... frica să se disipeze și să fie alungată”.20 

Așadar, pe de o parte, Edwards spune că „mânia lui 

 
20 Edwards, Religious Affections, p. 259. 
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Dumnezeu și pedeapsa viitoare le sunt predicate tuturor ca-
tegoriilor de oameni, ca motivații... la ascultare, nu doar celor 
răi, ci și celor evlavioși”.21 Pe de altă parte, el spune că „dra-
gostea și nădejdea sfântă sunt principii cu mult mai eficace 
asupra inimii, ca să o înmoaie și să o umple cu groază față de 
păcat... decât [este] o frică înrobitoare față de Iad”.22 Predica-
rea despre Iad nu este niciodată un scop în sine. Nu poți să 
duci pe nimeni în Rai doar prin a-l înfricoșa. Raiul este pen-
tru oameni care iubesc puritatea, nu pentru oameni care pur 
și simplu disprețuiesc durerea. Cu toate acestea, spunea Ed-
wards, „unii spun că este irațional să îi înfricoșezi pe oameni 
ca să îi îndrepți spre Cer, dar eu cred că este corect să mă stră-
duiesc să îi înfricoșez pe oameni și astfel să îi îndepărtez de 
Iad, la fel cum este un lucru rațional să înfricoșezi pe cineva 
astfel încât să iasă dintr-o casă cuprinsă de flăcări”.23 

De aceea, predicarea sănătoasă va transmite mesajele bi-
blice de avertizare față de congregațiile sfinților la fel cum a 
procedat Pavel când le-a spus galatenilor: „Vă spun [averti-
zez]... că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția 
lui Dumnezeu” (Gal. 5:21). Sau când a spus: „Nu te îngâmfa, 
ci teme-te!” (Rom. 11:20). Sau când Petru a spus: „dacă Îl 
chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după 
faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre” (1 

 
21 Edwards, Perseverance, în The Works of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 596. 
22 Edwards, Religious Affections, p. 308. 
23 Edwards, The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God, in The Works of 
Jonathan Edwards, vol. 4, p. 248. 
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Petru 1:17). Astfel de avertismente sunt tonurile sobre care 
ajută predicarea sănătoasă să ilustreze în culori bogate făgădu-
ințele mărețe și imaginile Cerului asemenea lui Pavel, când le-
a spus efesenilor că, în veacurile viitoare, Dumnezeu va arăta 
„nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de 
noi în Hristos Isus” (Efes. 2:7).  

6. PLEDEAZĂ PENTRU UN RĂSPUNS 

Poate un calvinist ca Edwards să pledeze cu adevărat 
înaintea oamenilor să fugă de Iad și să se bucure de Rai? Oare 
depravarea totală, alegerea necondiționată și harul irezistibil 
nu fac o astfel de pledoarie să sune a inconsecvență?  

Edwards a învățat calvinismul din Biblie și, de aceea, a 
fost scutit de multe greșeli în predicarea sa. El nu a înțeles că 
alegerea necondiționată, harul irezistibil, regenerarea supra-
naturală sau inabilitatea omului firesc ar duce la concluzia că 
astfel de insistențe ar fi fost nepotrivite. El a spus că „păcăto-
șii... trebuie invitați fierbinte să vină și să Îl accepte pe Mân-
tuitorul, să își supună inimile înaintea Lui, și trebuie să facem 
acest apel cu toate argumentele convingătoare și încuraja-
toare... pe care Evanghelia ni le permite”.24 

Îmi aduc aminte că am auzit un predicator reformat cu 
mai mulți ani în urmă cum predica din 1 Corinteni 16, care se 
încheie cu avertismentul înspăimântător: „Dacă nu-L iubește 

 
24 Edwards, Concerning the Revival, p. 391. 
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cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema!” (v. 22). 
El a făcut aluzie în trecere la acest pasaj, dar n-am văzut nicio 
insistență sau pledoarie față de oameni să Îl iubească pe Hris-
tos și să scape de blestemul groaznic. Am fost uimit de ce am 
auzit. Există o tradiție a hiper-calvinismului care spune că pla-
nul lui Dumnezeu de a-i mântui pe aleși le dă predicatorilor 
girul de a-i invita la Hristos doar pe cei care dau dovada că 
sunt deja înviați și atrași de Duhul. Acest lucru dă naștere ace-
lui fel de predicare care doar informează, dar nu pledează îna-
intea păcătoșilor ca aceștia să se pocăiască. Edwards, aseme-
nea lui Spurgeon după el, știa că nu acesta era calvinismul au-
tentic, căci o astfel de gândire era contrară Scripturii și ne-
vrednică de tradiția reformată.  

În fapt, Edwards a scris o întreagă carte, intitulată The 
Freedom of the Will [Libertatea voinței], ca să arate că, 

„stăpânirea morală a lui Dumnezeu peste omenire, 
faptul că El îi tratează pe oameni ca agenți morali, fă-
cându-i obiectele poruncilor, sfaturilor, chemărilor, 
avertismentelor, protestelor, făgăduințelor, atențio-
nărilor, răsplăților și pedepselor Lui, nu este incon-
secvent cu adevărul că El dispune într-un fel hotărâ-
tor de toate evenimentele de orice fel din întreg Uni-
versul”.25 

Cu alte cuvinte, a pleda înaintea ascultătorilor noștri să 
răspundă la predicarea noastră nu este ceva contrar doctrinei 

 
25 Jonathan Edwards, Freedom of the Will, în The Works of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 87. 
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înălțătoare a suveranității lui Dumnezeu.  

Evident, când predicăm, Dumnezeu este Cel care pro-
duce rezultatele după care noi tânjim. Dar asta nu elimină 
apelurile noastre fierbinți față de oamenii care ne ascultă, ce-
rându-le un răspuns. Așa cum explica Edwards,  

„Noi nu suntem pur și simplu pasivi, și nici Dumne-
zeu nu face o parte, iar noi să facem restul. Dar Dum-
nezeu face totul, și noi facem totul. Dumnezeu pro-
duce totul, iar noi acționăm în totul. Asta este ceea ce 
El produce, anume acțiunile noastre. Dumnezeu este 
singurul autor și izvor adecvat; noi suntem doar acto-
rii adecvați. În diferite aspecte, noi suntem cu totul 
pasivi și cu totul activi”.  

În Scriptură, aceleași lucruri sunt prezentate ca venind 
de la Dumnezeu și de la noi. Ni se spune că Dumnezeu con-
vertește [2 Tim. 2:25] și că oamenii se convertesc și se întorc 
[F.A. 2:38]. Dumnezeu dă o inimă nouă [Ezec. 36:26], iar 
nouă ni se poruncește să ne facem rost de o inimă nouă [Ezec. 
18:31]. Dumnezeu taie împrejur inima [Deut. 30:6], iar nouă 
ni se poruncește să ne tăiem împrejur inimile [Deut. 10:16]... 
Aceste lucruri sunt potrivite versetului care spune că ‚Dum-
nezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă și voința și înfăp-
tuirea’ [Fil. 2:13, lit. ESV]’”.26 

De aceea, Edwards a pledat înaintea ascultătorilor lui 

 
26 Edwards, Efficacious Grace, p. 557. 
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cerându-le să răspundă la Cuvântul lui Dumnezeu și să fie 
mântuiți. „Dacă aveți câtuși de puțin interes pentru mântui-
rea voastră și nu v-ați decis să mergeți în Iad, folosiți acest prilej! 
Acum este momentul potrivit! Azi este ziua mântuirii... Nu vă 
împietriți inimile într-o zi ca aceasta!”27 Aproape fiecare pre-
dică include o lungă parte intitulată „aplicații”, unde Edwards 
extrage implicațiile doctrinei lui și insistă ca ascultătorii să dea 
un răspuns. El nu făcea ceea ce noi cunoaștem azi ca fiind „che-
marea la altar”, dar el „i-a chemat”, i-a îndemnat și a insistat 
înaintea oamenilor să răspundă la chemarea lui Dumnezeu.  

Așadar, Dumnezeu a găsit de cuviință să îi confere pu-
terea învierii spirituale acelei predicări care nu se ferește să 
prezinte avertismentele iubitoare ale Domnului, care îi cople-
șește pe sfinți cu făgăduințele incomparabile ale harului, și 
care pledează pasionat și iubitor ca nimeni să nu fi auzit Cu-
vântul lui Dumnezeu în zadar. Este o tragedie să vezi păstori 
pur și simplu statuând lucrurile faptice, după care să se așeze 
pe scaun. Predicarea sănătoasă pledează înaintea oamenilor să 
răspundă față de Cuvântul lui Dumnezeu.  

7. SONDEAZĂ LUCRĂRILE INIMII 

Predicarea puternică este asemenea chirurgiei. Sub un-
gerea Duhului Sfânt, ea localizează, străpunge și îndepărtează 
infecția păcatului. Sereno Dwight, unul dintre primii biografi 

 
27 Jonathan Edwards, Pressing into the Kingdom, in The Works of Jonathan Edwards, vol. 1, 
p. 659. 
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ai lui Edwards, a spus despre el: „Cunoașterea pe care o avea 
despre inima omului și despre pornirile ei nu avea egal printre 
predicatorii neinspirați”.28 Propria experiență ca pacient pe 
masa de operații a lui Edwards confirmă această evaluare.  

Cum a căpătat Edwards o cunoaștere atât de profundă 
a sufletului omenesc? Ea nu provenea din trăirea intensă 
printre enoriașii din Northampton. Dwight spunea că el n-a 
cunoscut niciodată un om care să fie mai constant retras din 
societate și care să se dedice mai mult lecturii și contemplării 
cum era Edwards. Se poate ca această cunoaștere să fi început 
cu o înclinație tipic puritană către introspecție. Pe 30 iulie 
1723, când avea doar 19 ani, Edwards a scris următoarele cu-
vinte în jurnalul lui: „Am hotărât să mă străduiesc să mă dedic 
îndatoririlor, cercetând și căutând toate motivele reale pentru 
care nu le împlinesc, căutând cât mai aproape toate subterfu-
giile subtile din gândurile mele”.29 O săptămână mai târziu 
avea să scrie: „Sunt foarte convins de înșelăciunea extraordi-
nar de mare a inimii și cât de mult... ajunge pofta să orbească 
mintea și să o aducă în supunere totală”.30 Așa că Dwight are 
perfectă dreptate când spune că mare parte din gândirea pro-
fundă a lui Edwards despre inima omului a provenit din „fa-
miliarizarea sa cu propria inimă”.31 

Un al doilea lucru care i-a dat lui Edwards o astfel de 
 

28 Dwight, Memoirs, p. clxxxix. 
29 Ibid., p. xxx. 
30 Ibid. 
31 Ibid., p. clxxxix. 
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profunzime în ce privește cunoașterea acțiunilor inimii ținea 
de nevoia de a face deosebire între grâu și neghină în experi-
ențele intens religioase ale oamenilor din parohia lui, în de-
cursul Marii Treziri. Cartea sa, Religious Affections, al cărei 
conținut fusese predicat la început ca o serie de mesaje, în anii 
1742-43, este o expunere zdrobitoare a amăgirii de sine în lu-
crurile religioase. Ea sondează neobosit după rădăcina depra-
vării noastre. Acest fel de cercetare insistentă și atentă a expe-
riențelor religioase ale enoriașilor lui i-a dat lui Edwards o cu-
noaștere remarcabilă a acțiunilor inimilor lor.  

O a treia cauză a cunoașterii de către Edwards a inimii 
omului a ținut de stăpânirea extraordinară a mărturiei lui 
Dumnezeu despre inimă din Scriptură. De exemplu, el ob-
servă în Galateni 4:15 că experiența religioasă a galatenilor fu-
sese atât de intensă, încât ei și-ar fi smuls ochii pentru Pavel. 
Însă Edwards observă de asemenea în versetul 11 din același 
capitol că Pavel spune că se temea „să nu se fi ostenit degeaba 
pentru ei”. De aici, Edwards extrage cu pricepere gândul că 
intensitatea simțămintelor religioase (disponibilitatea de a-și 
da ochii) nu este un semn sigur că ele sunt autentice (devreme 
ce truda lui Pavel putea fi în zadar).32 Ani la rând de astfel de 
studiu sunt necesari ca să ajungi un chirurg profund de su-
flete. El produce o predicare care descoperă lucrurile tainice 
ale inimii. Și acest lucru a condus de mai multe ori la o mare 

 
32 Edwards, Religious Affections, p. 246. 
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trezire în biserică.  

Edwards a spus că orice slujitor al Cuvântului „trebuie 
să se familiarizeze cu religia practică și să nu fie în neștiință de 
acțiunile interioare ale Duhului lui Dumnezeu, nici de șiretli-
curile Satanei”.33 De fiecare dată când citesc predicile lui Ed-
wards, trăiesc o experiență profundă de a fi gol înaintea lui 
Dumnezeu. Tainele inimii mele sunt arate și scoase la lumină. 
Pornirile amăgitoare ale inimii mele sunt date în vileag. Fru-
musețea potențială a noilor simțăminte mi se pare atractivă. 
Și descopăr că ele prind rădăcină în mine în timp ce citesc.  

Edwards a comparat predicatorul cu un chirurg:  

„A-l blama pe un predicator pentru că proclamă ade-
vărul înaintea acelora care trec prin treziri și pentru că 
nu le administrează imediat mângâieri este ca și cum 
ai critica un chirurg că l-ar fi supus pe pacientul lui la 
mari dureri de îndată ce a pus bisturiul la lucru... el 
nu trebuie să se oprească acolo, ci merge mai departe, 
mai adânc, până ce ajunge în miezul rănii. Un medic 
care își trage mâna de îndată ce pacientul lui începe să 
tresară... ar fi unul care ar vindeca rana doar la supra-
față, strigând, ‚pace, pace’, când nu este nicio pace”.34 

Această analogie a chirurgului și a bisturiului este cu 
adevărat potrivită pentru predicarea lui. Noi nu vrem să ză-
cem goi pe masă și nu vrem să fim operați, dar, o, ce bucurie 

 
33 Edwards, “True Excellency,” p. 957. 
34 Edwards, Concerning the Revival, p. 390-91. 
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trăim după ce tumora ne este extirpată! De aceea, asemenea 
chirurgiei bune, predicarea sănătoasă sondează acțiunile ini-
mii omului.  

8. SUPUNE TOTUL DUHULUI SFÂNT                            
ÎN RUGĂCIUNE 

În 1735, Edwards a ținut o predică intitulată „The 
Most High, a Prayer-Hearing God” [Cel preaînalt, un Dum-
nezeu care aude rugăciunea]. În cadrul predicii, el a spus: 
„Dumnezeu a găsit de cuviință să rânduiască rugăciunea să fie 
făcută înainte ca El să dea îndurare; și El găsește potrivit să dea 
îndurare ca răspuns la rugăciune, ca și cum ar fi fost convins 
prin rugăciune”.35 Țelul predicării este complet dependent în 
împlinirea lui de îndurarea lui Dumnezeu. Din acest motiv, 
predicatorul trebuie să se străduiască să își pună predicarea 
sub influența lui Dumnezeu, prin rugăciune.  

De aici se înțelege că Duhul Sfânt îl ajută pe predica-
tor prin rugăciune. Dar Edwards nu credea că ajutorul ve-
nea sub forma cuvintelor care să îi fie sugerate imediat în 
minte. Dacă asta ar fi tot ceea ce Duhul face, predicatorul 
ar putea fi un demon, și să facă lucrarea Lui. Dar nu, Du-
hul Sfânt umple inima cu simțăminte sfinte, iar inima um-
ple gura. „Când cineva este într-o atitudine sfântă și vie în 
rugăciunea de taină, acest lucru îi va furniza în chip minunat 

 
35 Edwards, “The Most High, A Prayer-Hearing God,” in The Works of Jonathan Edwards, 
vol. 2, p. 116. 
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substanță și expresii... [în] predicare”.36 

Prin urmare, Edwards îi sfătuia astfel pe tinerii bărbați 
din vremea lui:  

„Ca să fie lumini înflăcărate și strălucitoare, predica-
torii trebuie să umble îndeaproape cu Dumnezeu și 
să se țină alipiți de Hristos, ca să poată fi mereu ilumi-
nați și înflăcărați de El. Ei trebuie să Îl caute mult pe 
Dumnezeu și să dialogheze cu El prin rugăciune, căci 
El este izvorul luminii și al iubirii”.37 

Edwards ne relatează despre propria experiență de ru-
găciune încă de timpuriu în lucrarea sa, și eu suspectez că ea a 
devenit tot mai prețioasă cu trecerea anilor. Iată ce spunea el: 

„An după an mi-am petrecut majoritatea timpului 
gândindu-mă la lucrurile divine, adeseori plim-
bându-mă de unul singur prin păduri și locuri izolate, 
unde puteam medita, monologa, mă puteam ruga și 
puteam vorbi cu Dumnezeu; și am avut mereu obice-
iul ca, în astfel de contemplări, să cânt lucrurile pe 
care le gândeam. Eram aproape constant în rugăciuni 
spontane, oriunde m-aș fi aflat. Rugăciunea mi se pă-
rea naturală, ca aerul pe care flăcările interioare din 
inima mea îl scoteau în afară”.38 

Dincolo de rugăciunea personală, Edwards s-a dedicat 

 
36 Edwards, Concerning the Revival, p. 438. 
37 Edwards, “True Excellency,” p. 960. 
38 Edwards, “Personal Narrative,” Selections, p. 61. 
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mișcării mai largi de rugăciune din vremurile sale, mișcare ce 
s-a răspândit peste tot din Scoția.  

El a scris o carte întreagă ca să „încurajeze acordul ex-
plicit și unitatea vizibilă a poporului lui Dumnezeu în rugă-
ciune extraordinară, cerând trezirea religiei și înaintarea Îm-
părăției lui Hristos”.39 Rugăciunea de taină a predicatorului 
și rugăciunea comună a copiilor lui Dumnezeu conlucrează 
în îndurarea lui Dumnezeu, aducând din Cer demonstrarea 
Duhului și a puterii divine.  

Predicarea sănătoasă se naște din rugăciunea sănătoasă, 
și ea va veni cu puterea care a dat naștere Marii Treziri, când 
este făcută sub influența puternică a Duhului Sfânt, care vine 
în urma rugăciunii.  

9. FII ZDROBIT ȘI BLÂND 

Predicarea sănătoasă provine dintr-un spirit de zdrobire 
și blândețe. Cu toată autoritatea și puterea Lui, Isus a fost 
atractiv pentru că El era „blând și smerit cu inima”, ceea ce L-a 
făcut să fie un loc de odihnă pentru cei tulburați (Matei 11:29). 
„Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau 
necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor” (Matei 9:36). 
Într-un predicator plin de Duhul există o atitudine blândă care 
îndulcește fiecare făgăduință și înmoaie cu lacrimi fiecare aver-
tisment și fiecare mustrare. „Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi 

 
39 Edwards, A Humble Attempt, in The Works of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 278-312. 
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în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, 
în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm 
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, 
atât de scumpi ne ajunseserăți” (1 Tes. 2:7-8).  

Unul dintre secretele puterii lui Edwards la amvon a 
fost blândețea venită dintr-o inimă zdrobită, cu care el vorbea 
despre cele mai importante lucruri. Putem surprinde în cu-
vintele lui ceva din savoarea acestei atitudini:  

„Toate simțămintele bune... sunt simțăminte care 
vin dintr-o inimă zdrobită. O dragoste cu adevărat 
creștină... este o dragoste smerită, care vine dintr-o 
inimă zdrobită. Oricât ar fi de fierbinți, dorințele 
sfinților sunt dorințe smerite; nădejdea lor este una 
smerită; iar bucuria lor, chiar și atunci când este ne-
grăită și strălucită, este o bucurie smerită, izvorâtă 
dintr-o inimă zdrobită, și îl face pe creștin să fie mai 
sărac în duh, mai asemenea unui prunc și mai înclinat 
către o smerire universală în purtarea lui”.40 

Puterea spirituală autentică la amvon nu este ceva sino-
nim cu a fi zgomotos. Inimile împietrite nu vor fi zdrobite prin 
voci stridente. Edwards era convins din Scriptură că „simță-
mintele bune nu au tendința de a-i face pe oameni să fie îndrăz-
neți, poruncitori, zgomotoși și gălăgioși, ci ei mai degrabă vor 
vorbi tremurând”.41 Ochiul binecuvântării divine este asupra 

 
40 Edwards, Religious Affections, p. 302. 
41 Ibid., p. 308. 
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celui blând, care se cutremură: „Iată spre cine Îmi voi îndrepta 
privirile [spune Domnul]: spre cel ce suferă și are duhul mâh-
nit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu” (Isaia 66:2).  

De aceea, Edwards a spus: 

„Predicatorii ar trebui să fie persoane cu acea atitu-
dine liniștită, asemenea unor miei, așa cum Hristos a 
fost... având aceeași atitudine de iertare a rănilor, ace-
lași spirit al dragostei, al iubirii fierbinți și al bunăvoin-
ței largi; aceeași dispoziție de a avea compasiune pentru 
cei nenorociți, plângând cu cei ce plâng, ajutându-i pe 
oameni în necazurile lor sufletești și trupești, deschi-
zându-și urechea și mâna față de cererile de ajutor ale 
celor nevoiași, și mângâindu-i pe cei în suferință; având 
același duh de smerire față de cei săraci și neștiutori, de 
blândețe și bunătate față de cei slabi, și de dragoste in-
tensă și eficace față de vrăjmași”.42 

Spiritul pe care tânjim să îl vedem în membrii noștri 
trebuie să se afle în primul rând în noi înșine. Dar acest lucru 
nu se va petrece niciodată până când, așa cum spunea Ed-
wards, nu ne cunoaștem propria goliciune, neajutorare și pă-
cătoșenie îngrozitoare. Edwards a trăit într-un fel de oscilare 
ca o spirală, între smerirea din cauza păcatului lui și exultarea 
în Mântuitorul lui. El și-a descris experiența în felul următor:  

„De când locuiesc în acest oraș, am ajuns deseori să 

 
42 Edwards, “Christ the Example of Ministers,” în The Works of Jonathan Edwards, vol. 2, 
p. 961. 
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capăt imagini foarte mișcătoare ale păcătoșeniei și tică-
loșiei mele, foarte des până acolo încât am rămas într-
un fel de plânset în hohote, uneori timp îndelungat; 
așa că deseori am fost forțat să mă izolez de oameni”.43 

Nu este greu să ne imaginăm profunzimea zelului pe 
care acest fel de experiență l-a produs în predicarea Cuvântu-
lui lui Dumnezeu.  

Evident, însă, când cineva se focalizează doar pe păcat, 
acel om se află pe marginea prăpastiei disperării. Nu aceasta 
era ținta lui Edwards, și nici nu a fost experiența lui. Pentru 
el, exista un răspuns față de vinovăție care a transformat trăi-
rile lui într-o experiență intens evanghelică și eliberatoare: 

„Îmi place să mă gândesc la venirea lui Hristos, să pri-
mesc mântuirea de la El, sărac în duh și golit de mine 
însumi, înălțându-L cu smerenie doar pe El, eliberat 
cu totul de rădăcina naturii mele, ca să pot crește în și 
din Hristos, și ca Dumnezeu să fie totul în tot pentru 
mine, în Hristos”.44 

Aceasta este supremația lui Dumnezeu în viața predicato-
rului care duce direct la supremația lui Dumnezeu în predicare.  

Când discutăm despre intensitatea predicării lui Ed-
wards, este clar că ea nu a fost ceva aspru, zgomotos și beli-
gerant. Puterea lui Edwards nu ținea de retorica înfloritoare, 

 
43 Edwards, “Personal Narrative,” Selections, p. 69. 
44 Ibid., p. 67. 
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nici de vorbirea zgomotoasă, care să zgârie urechile oameni-
lor. Ea s-a născut din simțămintele ce au venit dintr-o inimă 
zdrobită.  

Edwards a fost descris de Thomas Prince ca „un predi-
cator cu o voce scăzută, moderată, cu un fel natural de a 
vorbi, lipsit de mișcări ale trupului sau de orice altceva care ar 
fi putut atrage atenția, cu excepția solemnității lui obișnuite 
și mari, ca unul care privea și vorbea ca în prezența lui Dum-
nezeu”.45 Edwards este o mărturie rară a adevărului că predi-
carea sănătoasă – predicarea în care Dumnezeu este suprem 
– provine dintr-un spirit de zdrobire și blândețe.  

10. FII INTENS 

Predicarea sănătoasă dă impresia că ceva foarte impor-
tant se află în joc. Având în vedere perspectiva lui Edwards des-
pre realitatea Raiului și a Iadului, și despre necesitatea perseve-
renței într-o viață de simțăminte sfinte și evlavie, veșnicia era în 
joc în fiecare duminică. Acest lucru îl deosebește clar de orice 
predicator obișnuit din zilele noastre. Felul nostru emoțional 
de a respinge realitatea Iadului, perspectiva noastră superficială 
asupra convertirii și siguranța falsă abundentă pe care o predi-
căm au creat o atmosferă în care intensitatea biblică deosebită 
a predicării este ceva aproape imposibil de atins.  

Edwards a crezut atât de mult în realitățile despre care 

 
45 Citat în The Great Awakening, în The Works of Jonathan Edwards, vol. 4, p. 72. 
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a predicat și a tânjit atât de mult după realitatea lor ca să îi 
zguduie pe cei ce îl ascultau, încât când George Whitefield a 
predicat despre aceste realități cu putere de la amvonul lui Ed-
wards, Jonathan a plâns tot timpul predicii. Edwards nu își 
putea imagina că ar fi fost în stare să predice într-o manieră 
rece, banală, indiferentă sau superficială despre lucrurile mă-
rețe ale lui Dumnezeu, la fel cu nu își putea imagina un tată 
discutând într-un fel rece despre prăbușirea casei în flăcări 
asupra copiilor lui.46 

Absența intensității în predicare nu poate decât să tran-
smită ideea că predicatorul nu crede sau nu a fost niciodată 
cuprins serios de realitatea despre care vorbește, sau că acel 
subiect este neimportant. Dar acest lucru nu s-a petrecut în 
cazul lui Edwards. El a fost mereu uimit de importanța ade-
vărului pe care era chemat să îl propovăduiască.  

Un contemporan a spus că puterea predicării lui Ed-
wards era,  

„puterea prezentării unui adevăr important înaintea 
unei audiențe, cu greutatea copleșitoare a argumen-
tației și cu o asemenea intensitate a simțămintelor, în-
cât întreg sufletul predicatorului este implicat în fie-
care parte a conceperii și predicării mesajului, astfel 
ca atenția solemnă a întregii audiențe să fie captivată, 
de la început până la sfârșit, iar impresiile lăsate să nu 

 
46 Vedeți ilustrația citată mai sus, p. 125. 
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poată fi șterse”.47 

În introducerea la lucrarea lui John Gillies, intitulată 
Historical Collections of Accounts of Revival [Relatări istorice 
despre trezire], Horatius Bonar descria în 1845 felul de predi-
catori pe care Dumnezeu a găsit plăcere să îi folosească spre 
trezirea Bisericii Lui de-a lungul secolelor: 

„Ei își conștientizau responsabilitatea infinită ca is-
pravnici ai tainelor lui Dumnezeu și păstori rânduiți 
de Marele Păstor să strângă sufletele în turma Lui și 
să vegheze asupra lor. Ei au trăit, au trudit și au predi-
cat ca niște oameni pe ale căror buze stătea nemurirea 
a mii de suflete. Tot ceea ce ei au făcut și au spus a 
purtat amprenta zelului, proclamându-le tuturor ce-
lor cu care au intrat în contact că lucrurile pe care au 
fost trimiși să le vestească erau de o importanță infi-
nită... Predicarea lor pare să fi fost cea mai neînfricată 
și mai masculină, venind asupra audienței cu putere 
uriașă. Ea nu era vehementă, nici înverșunată și nici 
zgomotoasă, pentru că era prea solemnă să fie în felul 
acesta; ea avea greutate, străpungând, tăind mai ascu-
țit decât o sabie cu două tăișuri”.48 

Așa a fost în cazul lui Jonathan Edwards, cu doar 250 de 
ani în urmă. Prin învățătură și exemplu, Edwards ne cheamă la „o 
manieră foarte afectuoasă de a predica despre lucrurile cardinale 

 
47 Dwight, Memoirs, p. cxc. 
48 Horatius Bonar, “Preface,” în John Gillies, Historical Collections of Accounts of Revival 
(Edinburgh: Banner of Truth, 1981), p. vi. 
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ale religiei” și să fugim de o „manieră moderată, plictisitoare și in-
diferentă de a vorbi”.49 Pur și simplu trebuie să le transmitem oa-
menilor, fără a melodrama sau a face spectacol, că realitatea din 
spatele mesajului nostru este copleșitoare.  

Desigur, acest lucru presupune că L-am văzut pe Dum-
nezeul lui Jonathan Edwards. Dacă nu împărtășim măreția 
perspectivei lui despre Dumnezeu, nu vom trata predicarea 
noastră în felul lui. Pe de altă parte, dacă, în harul Lui, Dum-
nezeu găsește potrivit să ne deschidă ochii către perspectiva 
lui Edwards, dacă ni se dă să gustăm din suveranitatea suavă a 
Celui Atotputernic în felul în care Edwards a gustat, atunci o 
lucrare de înnoire la amvoanele din vremurile noastre ar de-
veni posibilă, ba chiar inevitabilă.  

 

 

 
49 Edwards, Concerning the Revival, p. 386. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA A TREIA.  

DUPĂ TREIZECI ȘI TREI DE ANI 
Dumnezeu este încă suprem în predicare și slujire 
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8 
JONATHAN EDWARDS                
DUPĂ TREIZECI DE ANI 

Trei clarificări și o confirmare 

 

După cei 33 de ani de lucrare pastorală, Jonathan Ed-
wards încă mă inspiră și mă învață. Când am intrat în lucrarea 
pastorală, în 1980, au fost publicate șase volume din operele 
lui Jonathan Edwards, prin Universitatea Yale. Astăzi, toate 
cele 25 de volume sunt finalizate. Apoi au fost inventate com-
puterele și internetul, lucru și mai remarcabil! Eu am început 
să folosesc computerul în 1985. Astăzi, aproape orice lucru 
care ne-a rămas de la Jonathan Edwards și pe care el să îl fi 
scris este disponibil gratuit pentru lectură prin Centrul Jo-
nathan Edwards Center de la Universitatea Yale (http://ed-
wards.yale.edu/archive/), în total 27 de volume.  

EROU, PRIETEN, CĂLĂUZĂ 

Aveam 34 de ani când am devenit păstor. Jonathan Ed-
wards era un erou, un prieten – atât cât poți avea prieteni dece-
dați – și cel mai influent teolog decedat din viața mea, în afara 
celor ce au scris Biblia. Lucrarea sa, intitulată Dissertation 
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Concerning the End for Which God Created the World [O 
prelegere despre țelul pentru care Dumnezeu a creat lumea] a 
modelat întreaga mea gândire despre motivul pentru care eu, 
biserica și lumea existăm. Gândul lui că „Dumnezeu nu este 
glorificat doar prin a vedea gloria Lui, ci prin a ne bucura în 
ea”1 a fost piatra de temelie a întregii mele perspective despre 
predicare și lucrare. Iar lucrarea sa intitulată Freedom of the 
Will [Libertatea voinței] rezolvase cu mult timp în urmă în-
trebarea colosală dacă Dumnezeu stăpânește cu adevărat 
peste toate lucrurile.  

Nu pot sublinia prea mult importanța ca un predicator 
să aibă o perspectivă clară și magnifică asupra acestor lucruri: 
țelul pentru care Dumnezeu a creat lumea, felul în care bucu-
ria omului se potrivește în acest țel, și suveranitatea harului 
lui Dumnezeu în felul în care El îi mântuiește pe păcătoși și 
domnește peste lume. Perspectivele biblice asupra acestor lu-
cruri îi dau soliditate predicării noastre și tărie celor ce ne as-
cultă. Ele sunt ca balastul2 din corabia vieților noastre. Ele ne 
țin în picioare în fața vânturilor învățăturilor mincinoase și în 
furtunile necazurilor.  

De acum, cei 33 de ani ai mei ca păstor țin de trecut. Iar 
la vârsta de 68 de ani, mărturisesc că Jonathan Edwards a ră-
mas pentru mine o călăuză și o sursă de inspirație deosebită. 

 
1 Edwards, The “Miscellanies,” #495, Miscellany #448; v și. #87, p. 251-52; #332, p. 410; 
#679 (nu este prezentă în volumul New Haven). [subl.]. 
2 încărcătură de apă sau de nisip care asigură stabilitatea navelor. 
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Atrag atenția asupra acestui lucru pentru că păstorii care au o 
lucrare îndelungată au nevoie de ajutoare superioare spiri-
tual, cel puțin într-un aspect. Noi toți avem tendința de a 
obosi. Avem tendința de a naviga de-a lungul coastei și să în-
cepem să vedem imagini deja cunoscute și să spunem cuvinte 
care par tocite. Trebuie să fim proaspăt înflăcărați, și asta în 
mod repetat. Dar cum face Duhul Sfânt acest lucru? O mo-
dalitate în care El face asta ține de a păstra pentru noi, în scris, 
lucrurile glorioase pe care mari iubitori ai lui Dumnezeu le-
au văzut.  

UIMIT ȘI TREZIT DE „AGONIA LUI HRISTOS”  

Edwards este acea sursă de înflăcărare pentru mine. De 
exemplu, în urmă cu trei ani, eram vlăguit de putere și aveam 
nevoie disperată de foc proaspăt în sufletul meu după Hris-
tos. Nu îmi doream cu disperare cuvintele lui Pavel, „le soco-
tesc ca un gunoi, ca să Îl câștig pe Hristos”, ca ele să sune ca 
niște cuvinte goale în gura mea. Voiam să Îl cunosc mai bine 
decât cunosc pe oricine altcineva și să Îl iubesc mai mult decât 
am iubit pe oricine altcineva.  

Așa că mi-am deschis tableta iPad, am găsit colecția 
scrierilor lui Edwards, și am ales la întâmplare să citesc o pre-
dică intitulată „Christ’s Agony” [Agonia lui Hristos].3 Îmi 
amintesc și azi unde eram așezat în sufragerie, în ce parte a 

 
3 Jonathan Edwards, „521. Luke 22:44,” Sermons, Series II, 1739 (WJE Online vol. 54), ed. 
Jonathan Edwards Center, acc. 18 februarie 2014, https://bit.ly/3zP4l0Q. 
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canapelei, în timp ce am citit acest mesaj. Și a fost uimitor. 
Nu m-am putut opri până nu l-am încheiat de citit. Era atât 
de pătrunzător! Era atât de plin de vinul rezultat din zdrobi-
rea și stoarcerea acestor pasaje ca niște struguri. Atât de multe 
întrebări puse. Și ce răspunsuri!  

Iar acest lucru mi s-a întâmplat de nenumărate ori. Păs-
torii au nevoie de un păstor. Și avem nevoie de un clarvăzător. 
De un vizionar. De un închinător. De un poet – nu în mod 
necesar de unul care creează rime, ci de unul care poate spune 
clar și cu putere de convingere ceea ce el a văzut. Eu n-am citit 
niciodată scrierile cuiva care să vadă lucrurile cum le-a văzut 
Edwards. Pentru mine, cuvintele lui produc uimire și închi-
nare.  

Acest lucru a rămas neschimbat pentru mine de-a lun-
gul anilor care au trecut de când am scris prima ediție a acestei 
cărți. Edwards a rămas un model și mentor deosebit de miș-
cător pentru predicatorul înfometat. Predicasem de câțiva 
ani când am scris primele mele capitole despre Edwards. 
Acum, după trei decenii de predicare, pot să spun Amin la 
ceea ce am scris atunci. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș începe 
la fel.  

CLARIFICĂRI ȘI O CONFIRMARE 

Nu doar că Edwards a rămas una din sursele mele prin-
cipale de inspirație, dar el a adus și claritate și concentrare pe 
unele lucruri care nu îmi erau atât de clare în acea perioadă de 
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început – lucruri care sunt esențiale pentru predicarea sănă-
toasă. Voi folosi aici una dintre predicile lui Edwards, pe care 
am întâlnit-o în ultimul volum (al 25-lea) din seria operelor 
sale, publicată de Yale în 2006. Plecând de aici, voi ilustra trei 
clarificări pentru propria gândire și o confirmare.  

În decembrie 1744, Jonathan Edwards a predicat un 
mesaj care a fost ca o pregătire pentru cartea sa, intitulată The 
End for Which God Created the World [Țelul pentru care 
Dumnezeu a creat lumea], pe care a finalizat-o după 11 ani, 
cu trei ani înainte de moartea sa. Titlul predicii este „Approa-
ching the End of God’s Grand Design” [Apropierea sfârșitului 
planului grandios al lui Dumnezeu].4 

Acesta este felul de predică prin care sunt atras în mod 
repetat către Edwards, prin care sunt scăpat de strânsoarea 
spirituală a lucrurilor mărunte. Este felul de a vedea care cre-
ează patul pentru semințele teologiei și predicării care Îl văd 
pe Dumnezeu în imensitatea Sa.  

Textul biblic al predicii este Apocalipsa 21:6: „Apoi 
mi-a zis: ‚S-a isprăvit!’” Edwards statuează „doctrina” – ter-
menul folosit de puritani cu sensul de teză sau idee principală 
– „vine o vreme când planul grandios al lui Dumnezeu în 
toate lucrările și dispensațiile lui variate din veac în veac se va 
încheia și țelul Lui va fi împlinit complet”. Cu alte cuvinte, 

 
4 Jonathan Edwards, “Approaching the End of God’s Grand Design,” în The Works of 
Jonathan Edwards, vol. 25, ed. Wilson Kimnach (New Haven: Yale University Press, 2006), 
p. 111-26. 
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există o vreme când Dumnezeu va spune: „S-a isprăvit”. 

Apoi Edwards pune întrebarea: „Care este acest plan 
grandios unic pe care Dumnezeu îl are în vedere în toate lu-
crările și dispensațiile Sale?” Și răspunsul lui este următorul: 

„Să Îi înfățișeze Fiului Său o mireasă în strălucire per-
fectă, luată dintre oamenii păcătoși și ticăloși, binecu-
vântând tot ceea ce este potrivit voii Sale în această 
privință și distrugându-i pe toți vrăjmașii Lui, care se 
opun acestui plan, și astfel revelându-Se și glorifi-
cându-Se prin Isus Hristos, Dumnezeul-Om”.5 

Aceasta este o frază foarte atent formulată. Ea sur-
prinde trei accente care au devenit tot mai clare și mai centrale 
pentru predicarea mea de-a lungul anilor.  

O imagine mai clară a centralității lui Hristos 

Primul accent este pus pe supremația lui Hristos, pe 
centralitatea lui Hristos în țelul final al planului lui Dumne-
zeu din creație și istorie. Cu cât am predicat mai mult, cu atât 
mai proeminentă a devenit dimensiunea cristologică a planu-
lui lui Dumnezeu. Nu este remarcabil că Edwards definește 
„planul grandios unic pe care Dumnezeu îl are în vedere în 
toate lucrările și dispensațiile Sale” ca planul prin care El „să 
Îi înfățișeze Fiului Său o mireasă” și astfel „revelându-Se și 
glorificându-Se prin Isus Hristos, Dumnezeul-Om”?  

 
5 Ibid, p. 116. 
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Sau, așa cum spune el ulterior, „mijlocul grandios unic 
prin care Dumnezeu Se glorifică pe Sine în toate este Isus Hris-
tos, Dumnezeul-om”.6 Nu este ușor ca un predicator să ob-
serve săptămână de săptămână dacă accentele lui sunt adecvat 
teocentrice sau cristocentrice. Parte din problema aceasta ține 
de metaforele noastre spațiale: -centric. Există momente când 
Dumnezeu Tatăl, sau Dumnezeu per se, este „central” într-un 
pasaj biblic și în felul în care noi percepem realitatea. Apoi 
există momente când Dumnezeu Fiul este „central” într-un 
pasaj biblic și pentru felul în care percepem realitatea.  

Schimbarea metaforei de la „centru” la „scop” sau „țel 
suprem” pe care Edwards o clarifică ține de faptul că acest ac-
cent pe centralitatea lui Hristos în „planul grandios” al lui 
Dumnezeu nu este păstrat prin a face din Hristos „țelul” fi-
nal, ci mai degrabă Agentul mereu prezent, esențial, indispen-
sabil și divin prin care Dumnezeu Se revelează și Se glorifică 
pe Sine ca țelul suprem.  

Și ne este clar că acesta este un lucru biblic.  

Dumnezeu L-a înălțat pe Isus Hristos dându-I un 
Nume mai presus de orice nume, astfel ca „orice limbă să 
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos 
este Domnul” (Fil. 2:11). Slava Tatălui este țelul suprem și fi-
nal prin înălțarea lui Isus. „Ne și bucurăm în Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea” 

 
6 Ibid. 
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(Rom. 5:11).  

„Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe 
care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să 
fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este 
slava și puterea în vecii vecilor! Amin” (1 Petru 4:11) 

Dar ceea ce mi-a devenit tot mai clar pe măsura matu-
rizării lucrării mele este caracterul cu totul indispensabil al su-
blinierii lui Isus Hristos, Dumnezeul-Om, ca fiind esențial 
pentru calea prin care Dumnezeu Se descoperă pe Sine în ma-
rele plan al creației.  

În aceste zile aud cuvintele lui Pavel cu o greutate mai 
mare ca niciodată: „Noi Îl propovăduim pe Hristos” (1 Cor. 
1:23). „Pe El Îl propovăduim noi” (Col. 1:28). „Căci noi nu 
ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus” 
(2 Cor. 4:5). „Da, mie... mi-a fost dat harul acesta să le vestesc 
Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos” (Efes. 3:8).  

Eu nu aud aceste îndemnuri de a-L predica pe Hristos 
doar în relație cu o lucrare a lui Hristos, ci în relație cu marele 
țel al întregii creații, al istoriei, al răscumpărării și al sfârșitului 
tuturor lucrurilor. Cu adevărat totul este „centrat” pe Isus ca 
Marele Actor al planului lui Dumnezeu. Toate lucrurile – ab-
solut toate lucrurile – „au fost făcute prin El și pentru El” (Col. 
1:16). Acest rol în creație și în întreaga istorie și eternitate tre-
buie înălțat iar și iar în predicare. Chiar dacă acest lucru este 
clar în Biblie, Edwards m-a ajutat arătându-mi-l mai clar.  
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O conștientizare mai clară a descoperirii de Sine a lui 
Dumnezeu 

Al doilea aspect clarificator este că țelul măreț al lui 
Dumnezeu – planul grandios – din creație nu este doar să Se 
glorifice, ci și să Se reveleze. Acest lucru a fost prezent tot-
deauna într-un fel implicit în gândirea mea despre felul în 
care Dumnezeu este glorificat prin faptul că noi ne găsim îm-
plinirea în El, dar mi-a devenit tot mai clar că proslăvirea de 
Sine a lui Dumnezeu este corect subliniată atunci când o păs-
trăm legată de această descoperire de Sine a Lui.  

„Țelul lui Dumnezeu prin crearea lumii constă în 
aceste două lucruri, anume să Se reveleze și să Se pros-
lăvească. Dumnezeu a creat lumea ca să Se reveleze, 
nu ca să primească ceva”.7 

„Aceste două lucruri nu ar trebui separate când vor-
bim despre țelul avut în vedere de Dumnezeu prin 
creația lumii... Într-adevăr, descoperirea de Sine a lui 
Dumnezeu și proslăvirea [de Sine] nu ar trebui pri-
vite ca și cum ar fi două țeluri separate, ci ca formând 
împreună acel singur țel final, întrucât proslăvirea lui 
Dumnezeu și bucuria [în Dumnezeu] formează ma-
rele țel suprem al omului. Dumnezeu Se proslăvește 
descoperindu-Se și Se descoperă proslăvindu-Se”.8 

Motivul pentru care contează această clarificare este că 

 
7 Ibid. 
8 Ibid., p. 116-17. 
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ea protejează proslăvirea de Sine a lui Dumnezeu de a fi deco-
nectată de dăruirea de Sine a Lui. Aproape că nimeni nu vede 
ceva greșit în a spune că „Dumnezeu ni Se dăruiește”. Puțini 
oameni ar obiecta la afirmația că „Dumnezeu ni Se dăruiește 
spre bucuria noastră”. Dar mulți oameni au o problemă cu a 
spună că „Dumnezeu Se proslăvește”. Cu toate acestea, acest 
lucru rezultă clar din întreaga Scriptură.9 

De aceea, pentru a-i ajuta pe oameni să accepte întreg 
adevărul, este înțelept să păstrăm împreună aceste două ade-
văruri, în special pentru că, așa cum spunea Edwards, ele con-
stituie „un singur țel final”. În toate acțiunile Sale prin care 
Se proslăvește în lume, Dumnezeu Se revelează și Se dăruiește 
tuturor celor care Îl primesc, devenind partea lor de moște-
nire și comoara lor. Proslăvirea de Sine a lui Dumnezeu nu 
este un „spectacol”, ci darul propriei Persoane.  

O înțelegere mai clară a proeminenței unirii cu Hristos 

Al treilea aspect clarificator are de-a face cu importanța 
doctrinei unirii dintre Hristos și mireasa Lui, Biserica Sa. Ed-
wards este uimitor în felul în care leagă Biserica de țelul su-
prem al lui Dumnezeu în creație.  

„Mijlocul principal prin care Dumnezeu Îl proslăvește 
pe Fiul Său în lume... constă din a-I da o mireasă, a-L 

 
9 Cea mai detaliată colecție de pasaje despre acest aspect se găsește în John Piper, Let the 
Nations Be Glad: The Supremacy of God in Missions (Grand Rapids: Baker Academic, 
2010), p. 40-46. 
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înfățișa alături de ea în unire desăvârșită, în puritate, 
frumusețe și strălucire perfectă. 

[Întrucât țelul lui Dumnezeu a fost să arate bunătatea 
lui Hristos, El a ales pentru Hristos o mireasă care 
era] potrivită nu ca să dea, ci ca să primească binele, 
una... care era izbitor de goală și săracă în ea însăși... 
decăzută, ticăloasă și neajutorată, o stare în care goli-
ciunea și nevoia [ei] de bunătate să arate mai evi-
dent.10 

Și întrucât țelul a fost ca Hristos să Își reveleze bună-
tatea, [mireasa] a fost aleasă astfel încât Hristos să tre-
buiască să sufere, și a fost voia lui Hristos să sufere, 
pentru că suferința este cea mai mare expresie a bună-
tății și cea mai mare manifestare a blândeții.  

Planul măreț era ca, în felul acesta, Hristos să procure 
sau să obțină această mireasă a Sa, aducând-o la Sine, 
înfățișând-o înaintea Lui și făcând-o perfect de fru-
moasă, perfect și nespus de fericită... Și acesta este fe-
lul în care Dumnezeu Tatăl a dorit să Îl proslăvească 
pe Fiul Său”.11 

Această „unire desăvârșită”12 dintre Hristos și Biserica 

 
10 Edwards, “Approaching the End of God’s Grand Design,” p. 117. 
11 Ibid., p. 118. 
12 Edwards este atent să descrie unirea cu Hristos într-un fel în care să nu sugereze că noi am 
deveni Dumnezeu. „[Unirea cu Hristos] este exprimată în Scriptură prin faptul că sfinții 
sunt făcuți ‚părtași firii dumnezeiești’ (2 Petru 1:4), că Dumnezeu locuiește în ei și ei în 
Dumnezeu... Asta nu înseamnă că sfinții sunt făcuți părtași esenței lui Dumnezeu, așa încât 
să fie ‚îndumnezeiți’ cu Dumnezeu și cu Hristos, după cum se exprimă în chip abominabil 
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Lui, „în puritate, frumusețe și strălucire perfectă”, este o mo-
dalitate uimitoare de a vedea țelul suprem al întregii creații. 
Dăruirea de Sine a lui Dumnezeu își atinge apogeul prin dă-
ruirea de Sine a Fiului pentru mireasa Lui, prin aducerea ei la 
părtășia sfințeniei Lui și la o părtășie și unire care depășește 
toată priceperea omului (Efes. 3:19, „dragostea lui Hristos, 
care întrece orice cunoștință”).  

Pe măsura trecerii timpului, am ajuns să văd tot mai clar 
că, în înțelegerea mea despre țelul măreț al lui Dumnezeu de a 
Se proslăvi și a Se revela în istorie, unirea noastră cu Hristos este 
esențială. Așa cum vedem că acest lucru este prezent peste tot 
în Noul Testament,13 tot așa ar trebui ca el să fie temelia sau 
cadrul constant pentru tot ceea ce predicăm. Edwards m-a aju-
tat să văd acest lucru, și sunt recunoscător pentru asta.  

O confirmare suavă a hedonismului creștin 

În final, această predică, „Approaching the End of God’s 
Grand Design”, conține o confirmare suavă a unui lucru pe 
care l-am subliniat vreme de 45 de ani, anume că Dumnezeu 
este cel mai glorificat în noi când noi suntem cel mai satisfă-
cuți în El. Poate că ai trecut repede peste acest lucru într-un 

 
și blasfemiator unii eretici; ci ca să folosesc exprimarea Scripturii, ei sunt făcuți părtași 
plinătății lui Dumnezeu (Efes. 3:17-19, Ioan 1:16), adică părtași frumuseții și fericirii 
spirituale ale lui Dumnezeu, potrivit măsurii și capacității unei ființe create”. Jonathan 
Edwards, The Religious Affections, în The Works of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 203. 
13 Robert Letham, Union with Christ: In Scripture, History, and Theology (Phillipsburg, NJ: 
P&R Publishing, 2011): „Unirea cu Hristos este crucială pentru învățătura biblică despre 
mântuire și se află în inima acesteia” (p. 3). „Nimic nu este mai central sau mai esențial decât 
unirea și părtășia cu Hristos” (p. 1). 
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citat anterior. Așa că iată-l din nou: 

„Într-adevăr, descoperirea de Sine a lui Dumnezeu și 
proslăvirea [de Sine] nu ar trebui privite ca și cum ar 
fi două țeluri separate, ci ca formând împreună acel 
singur țel final, întrucât proslăvirea lui Dumnezeu și 
bucuria [în Dumnezeu] formează marele țel suprem 
al omului”.14 

„Proslăvirea lui Dumnezeu și bucuria în Dumnezeu 
formează marele țel suprem”. Când teologii de la Westmin-
ster au spus că „țelul suprem al omului este să Îl proslăvească 
pe Dumnezeu și să se bucure de El pe veci”, ei au folosit cu-
vântul la singular, vorbind despre un sigur „țel”, nu de mai 
multe. Iar eu mi-am dedicat majoritatea vieții ca să apăr, să 
explic și să aplic această realitate: Dumnezeu este proslăvit 
prin bucuria noastră în El. Și n-aș schimba ce am spus.  

Eu cred din toată inima că acest adevăr este crucial pen-
tru predicare, și că predicarea este potrivită într-un fel unic 
pentru acest adevăr (vezi prefața la ediția a doua). De aceea, eu 
mă bucur de ajutorul primit prin Edwards, nu doar prin a ve-
dea acest adevăr pentru prima dată, în urmă cu 45 de ani, ci și 
de confirmarea și adâncirea lui de-a lungul anilor. Cred că acest 
adevăr stă în inima predicării credincioase biblic, a predicării 
care Îl înalță pe Dumnezeu, care aduce mântuirea sufletelor 
și care satisface sufletele oamenilor.  

 
14 Edwards, “Approaching the End of God’s Grand Design,” p. 116-17, subl. 
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Probabil că aș putea să îmi permit aici să închei cu o 
rugăciune de mulțumire:  

Ce dar! Îți mulțumesc, Doamne Isuse, pentru că i-ai 
deschis ochii lui Jonathan Edwards. Îți mulțumesc că 
i-ai lărgit inima ca să vadă măreția Ta când majori-
tatea dintre noi am trece pe lângă ea fără a fi mișcați 
în vreun fel. Îți mulțumesc că ai păstrat pentru noi 
atât de mult din ceea ce el a văzut și a savurat. Și Îți 
mulțumesc că m-ai îndreptat iar și iar înapoi la acest 
izvor de viață care lărgește sufletul. Amin. 
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9 
ÎN ONOAREA PREDICĂRII               

ANCORATE 
Jean Calvin și predicatorul distractiv 
 

După 33 de ani de lucrare pastorală și predicare con-
stantă, pot spune că iubesc Biblia, o onorez și însetez după ea 
mai mult ca oricând. Ajuns la vârsta de 68 de ani, dorința care 
mă mână este să văd mai clar ceea ce Biblia vrea să mă învețe, 
să Îl savurez mai profund pe Dumnezeul pe care ea Îl reve-
lează, și să propovăduiesc mai convingător întregul ei sfat față 
de cât de mulți oameni pot.  

Mă simt de parcă abia am zgâriat suprafața ei. Văd zi de 
zi în Biblie dovezi despre cât de mult adevăr se găsește în ea și 
cât de mult mai este de cunoscut despre Dumnezeu din ea. 
Sunt bucuros că mi-am dedicat viața acestui țel. Și le doresc 
același lucru miilor de tineri predicatori.  

Scriu acest capitol ca urmare a îngrijorării că mulți pre-
dicatori mai tineri sunt atrași să fie mai mult distractivi și re-
levanți cultural decât să fie predicatori ancorați biblic. Scriu 
aici în onoarea predicării ancorate. Biserica și lumea au nevoie 
de ea de o mie de ori mai mult decât să fie distrată de la amvon 
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(sau de a umbla de colo-colo pe o scenă). De ce oare?  

ESTE O ANCORĂ SIGURĂ                                              
ȘI ADUCĂTOARE DE ÎMPLINIRE 

Biblia ne ancorează în realitate. Noi nu suntem liberi să 
gândim și să spunem orice ar putea să ne treacă prin minte sau 
orice ar putea fi pe placul vreunei audiențe, cu excepția lui 
Dumnezeu. Sper că vorbesc pentru tine când spun că, prin 
chemarea personală și prin Scriptură, sunt legat de Cuvântul 
lui Dumnezeu și de predicarea a ceea ce Biblia spune.  

Există puține lucruri care mă împovărează mai mult, 
sau care mă împrospătează mai mult, decât să spun ce văd în 
Biblie. Îmi place să văd ceea ce Dumnezeu spune în Biblie. 
Îmi place să savurez ceea ce El spune. Și îmi place să propovă-
duiesc asta. Cred din toată inima că aceasta este calea pe care 
Dumnezeu a rânduit-o pentru toți predicatorii Lui, astfel ca 
ei să nu își irosească viețile. Cuvântul lui Dumnezeu este ade-
vărat. Biblia este singura carte complet adevărată din lume. Ea 
este inspirată de Dumnezeu. Când este înțeleasă și urmată co-
rect, Biblia ne va duce la bucuria veșnică împreună cu El. Nu 
există nicio carte mai măreață sau adevăr mai măreț.  

IMENSITATEA LUI CALVIN                                          
ÎN ANCORAREA LUI DE SCRIPTURĂ 

Implicațiile acestui adevăr pentru predicare sunt colosale. 
Jonathan Edwards nu este singurul meu erou, nici singurul care 
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m-a inspirat ca să îmi dedic viața pasiunii de a vedea și savura 
ceea ce Biblia revelează. Dedicarea lui John Calvin față de pre-
dicarea terenului vast al Bibliei este uimitor de dătătoare de 
inspirație. Alături de ceilalți reformatori, Calvin a scos Scrip-
tura din subordonarea ei față de tradițiile din biserica Evului 
Mediu. Mulțumită lui Dumnezeu, Reforma a constituit re-
descoperirea autorității unice și supreme a Scripturii față de 
autoritatea Bisericii. Comentând despre pasajul din Ioan 
17:20, Calvin scria:  

„Vai de papistași, a căror credință este atât de departe de 
această regulă, încât nu le este rușine să își verse blasfe-
mia oribilă, care spune că în Scriptură nu se găsesc decât 
lucruri ambigui și că poate fi interpretată într-o varietate 
de feluri. De aceea, tradiția Bisericii a ajuns să fie singura 
lor călăuză cu autoritate, pe care ei trebuie să o creadă. 
Dar să ținem minte că Fiul lui Dumnezeu, singurul 
competent să judece, nu acceptă nicio altă credință de-
cât aceea care rezultă din învățătura apostolilor, și sin-
gura sursă de informare despre acea învățătură nu se gă-
sește nicăieri decât în scrierile lor”.1 

Predicarea lui Calvin mă inspiră să continui să împli-
nesc această sarcină mare și glorioasă a vestirii Cuvântului lui 
Dumnezeu. Simt forța a ceea ce el spune când, într-o scrisoare 
către cardinalul Sadoleto, el se ruga astfel:  

 
1 John Calvin, Commentary on the Gospel According to John, vol. 2, trans. William Pringle 
(repr., Grand Rapids: Baker, 2003), p. 182. 
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„Doamne, m-ai iluminat cu strălucirea Duhului Tău. 
Ai pus Cuvântul Tău ca să fie o candelă pentru pici-
oarele mele. Norii care ascundeau cândva slava Ta au 
fost alungați de el, iar binecuvântările Unsului Tău 
au strălucit clar asupra ochilor mei. Ceea ce am învă-
țat din gura Ta (adică din Cuvântul Tău) voi răs-
pândi cu toată credincioșia în Biserica Ta”.2 

Pentru Calvin, predicarea era ancorată în Biblie. „Ceea 
ce am învățat din gura Ta voi răspândi cu toată credincioșia 
în Biserica Ta”. Iată de ce a predicat el atât de neobosit de-a 
lungul cărților Bibliei.3 O, dacă predicatorii tineri de azi ar fi 
la fel de mișcați de exemplul lui Calvin pe cât sunt de atrași 
de puterea cuvântărilor distractive, care țintesc la păstrarea 
unei audiențe!  

În onoarea predicării ancorate, îngăduiți-mi să explic 
ce vreau să spun prin ideea a fi distractivi la amvon și care sunt 
diferențele între predicarea ancorată în Cuvântul lui Dumne-
zeu și predicarea care aleargă liber și înclină către distracție.  

 
2 John Calvin, “Letter to Cardinal Jacopo Sadoleto,” citat în J. H. Merle D’Aubigne, Let 
Christ Be Magnified (Edinburgh: Banner of Truth, 2007), p. 13. 
3 Ca să vă faceți o idee de anvergura lucrării de predicare a lui Calvin, el și-a început seria de 
predici din Faptele Apostolilor pe 25 august 1549 și a încheiat-o în martie 1554. După cartea 
Faptelor Apostolilor, el a continuat cu Epistolele către Tesaloniceni (46 de predici), 
Corinteni (186 de predici), epistolele pastorale (86 de predici), cartea Galateni (43 de 
predici), Efeseni (48 de predici), până în mai 1558. Apoi a intervenit o pauză ca urmare a 
îmbolnăvirii sale. În primăvara anului 1559 a început seria de mesaje din Evanghelii, pe care 
nu a încheiat-o până la moartea lui, în mai 1564. Pentru acestea și alte statistici, vedeți T. H. 
L. Parker, Portrait of Calvin (Philadelphia: Westminster Press, 1954), p. 83, și W. de Greef, 
The Writings of John Calvin: An Introductory Guide, trans. Lyle D. Bierma (Grand Rapids: 
Baker, 1993), p. 111-12. 
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CE ESTE UN PREDICATOR                                       
FOCALIZAT PE DISTRACȚIE?  

Diferența dintre un predicator focalizat pe distracție și 
unul focalizat pe Biblie ține de prezența sau absența unei le-
gături evidente între cuvintele predicatorului și Biblie, ca 
sursă care autorizează ceea ce el spune.  

Predicatorul orientat către distracție dă impresia că el 
nu este ancorat de o carte cu autoritate în ceea ce el spune. 
Ceea ce el spune nu pare să fie modelat și constrâns de o au-
toritate din afara lui. El dă impresia că ceea ce spune are im-
portanță din alte motive decât că spusele lui se dovedesc a fi 
expresia evidentă a sensului și a importanței Bibliei. Așa că el 
pare neancorat de o autoritate obiectivă.  

Predicatorul orientat pe distracție pare să se simtă con-
fortabil să vorbească despre multe lucruri care nu sunt extrase 
din Biblie. În mesajul lui, el pare să se bucure să vorbească mai 
mult despre lucrurile din afara Bibliei decât despre învățăturile 
ei. Cuvintele lui par să aibă un fel de valoare de sine care le fac 
să pară interesante sau distractive. Ele sunt atrăgătoare. Dar ele 
nu dau impresia că acest om stă înaintea oamenilor ca repre-
zentantul lui Dumnezeu înaintea poporului lui Dumnezeu 
ca să aducă mesajul lui Dumnezeu.  

CE ESTE UN PREDICATOR                                       
FOCALIZAT PE BIBLIE?  

Pe de altă parte, predicatorul orientat către Biblie se vede 
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în acest fel – „Eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu, trimis la 
poporul lui Dumnezeu pentru a-i transmite un mesaj de la 
Dumnezeu”. El simte greutatea și bucuria acestei misiuni. El 
știe că singura cale prin care un om poate îndrăzni să își asume 
o astfel de poziție este printr-o conștientizare cutremurătoare a 
calității sale de rob nevrednic, sub autoritatea Bibliei. El știe că 
singurul fel în care poate transmite mesajul lui Dumnezeu că-
tre poporul lui Dumnezeu este să îl înrădăcineze și să îl satureze 
cu revelarea de Sine a lui Dumnezeu, din Biblie.  

Predicatorul orientat către Biblie dorește ca acea con-
gregație să știe că ceea ce el spune, cuvintele lui, dacă au vreo 
valoare durabilă, ea ține de faptul că ele sunt în acord cu ceea 
ce Dumnezeu spune. El vrea ca acest lucru să le fie evident 
celor ce îl aud. Aceasta este rădăcina smereniei și a autorității 
sale. De aceea, el încearcă neîncetat să le arate oamenilor că 
ideile sale provin din Biblie. 

El ezită să meargă prea departe către idei care nu pot fi 
demonstrate din Biblie. El poate ilustra și poate folosi o po-
vestire, dar el trasează mereu linia de legătură înapoi în Biblie. 
El știe că povestirile și anecdotele sunt atrăgătoare. Oameni-
lor le plac astfel de lucruri. Dar el știe mai mult că autoritatea 
și impactul de durată al slujirii sale nu ține de ilustrațiile extra-
biblice, ci în mod hotărâtor de adevărul biblic.  

Povestirile și ilustrațiile sunt constrânse și limitate prin 
atitudinea lui de a ezita să îndepărteze gândurile celor care îl 
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ascultă departe de a ști că mesajul acesta este bazat pe ceea ce 
Biblia spune, exprimând adevărul biblic. Un simțământ al su-
punerii față de Biblie și că doar Biblia conține cuvintele cu 
semnificație adevărată și durabilă pentru oamenii care ne as-
cultă constituie semnul predicatorului focalizat pe Biblie, dar 
care nu îl caracterizează pe predicatorul focalizat pe distracție.  

Oamenii pleacă de la predicarea unui mesager focalizat 
pe Biblie cu un sentiment că Biblia este vestea bună minunată 
care are autoritate supremă și importanță supremă. Ei se simt 
mai puțin delectați decât se simt uimiți de măreția lui Dum-
nezeu și de puterea masivă a Cuvântului Lui.  

CE AU NEVOIE OAMENII                                            
DE LA TINE ÎN REALITATE 

De aceea, te implor să nu îți pui credința la lucru în felul 
în care oamenii sunt delectați de predicarea distractivă, ci în fe-
lul în care ei sunt ajutați prin puterea Cuvântului lui Dumne-
zeu explicat și aplicat cu meticulozitate, nu cu lejeritate.  

Una dintre principalele idei ale acestei cărți este că oa-
menii sunt înfometați după măreția lui Dumnezeu. Majori-
tatea nu știu că după aceasta tânjesc inimile lor. De aceea, este 
lucrarea deosebită a predicatorului să le arate măreția lui 
Dumnezeu, pe Hristos, mântuirea, viața, moartea, Raiul, Ia-
dul și căile lui Dumnezeu în lume. Este slujba noastră să îi aju-
tăm pe oameni să vadă că dependența lor de distracții este ca 
dependența de zahăr. Ea îți dă unele porniri din ce în ce mai 
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scurte, după care te lasă prăbușit tot mai jos. Dar o dietă con-
secventă de adevăr saturat în Biblie și de uimire lărgește sufle-
tul și întărește inima, făcându-L pe Isus să fie mai prețios de-
cât pot cuvintele să descrie.  

Asta se petrece când predicatorul este convins că tot 
ceea ce el spune trebuie să fie ancorat în Biblie și când el îi 
ajută pe cei care îl ascultă să vadă acea ancorare și să își înte-
meieze viețile pe ea. Așa că sper că vei veni alături de mine în 
această rugăciune:  

Doamne, ancorează-ne de Cuvântul Tău puternic. 
Fă-mă pe mine și pe toți predicatorii să le arătăm oa-
menilor că ceea ce noi spunem este lipsit de putere și ne-
semnificativ prin comparație cu ceea ce Tu spui. 
Ajută-ne să stăm înaintea oamenilor ca mesageri tri-
miși cu mesajul Tău către poporul Tău în Numele 
Tău, prin Duhul Tău. Fă-ne să ne cutremurăm con-
știentizându-ne această responsabilitate. Protejează-
ne de joaca cu acest moment sfânt înaintea poporului 
Tău. Amin.
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10 
PREDICAREA – CREEAZĂ           

CONCEPTE, NU DOAR                   
CONTEXTUALIZEAZĂ 

 

În ultimul deceniu din lucrarea mea pastorală de 33 de 
ani, această idee a predicării care creează concepte s-a cristali-
zat în mine. El a apărut din lupta misiologică a contextualiză-
rii, atât în subculturile cu care eram familiarizat (de exemplu, 
în plantarea de biserici care se focalizează pe tineri), cât și în 
grupurile etnice care sunt foarte diferite cultural. Am fost ui-
mit că majoritatea atenției pare să se îndrepte către provocă-
rile contextualizării, și că foarte puțin efort a fost dedicat pro-
vocării contrare a creării conceptelor în oameni, concepte 
care nu îi aduc în mod necesar la Evanghelie.  

NU FĂRĂ DUHUL SFÂNT 

Mi-a devenit mai clar ca niciodată până atunci că, dacă 
ne gândim serios la contextualizarea mesajului Bibliei, trebuie 
să ne străduim și să aducem în mințile celor care ne ascultă ca-
tegorii conceptuale de învățături care pot să lipsească din ca-
drul lor mental. Se poate ca, dacă folosim structurile ideatice 
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pe care audiența noastră deja le are, anumite adevăruri biblice 
cardinale să rămână neinteligibile, oricâtă contextualizare am 
face.  

Această lucrare de creare a conceptelor este mai dificilă 
decât contextualizarea, dar ea este la fel de importantă. Tre-
buie să ne rugăm și să predicăm astfel încât un nou cadru de 
gândire să fie creat, prin care oamenii să vadă lumea. În ultimă 
instanță, aceasta nu este lucrarea noastră. Dumnezeu trebuie 
să o împlinească. Categoriile de gândire care fac ca mesajul bi-
blic să arate nebunesc sunt înrădăcinate adânc în natura ome-
nească păcătoasă. „Dar omul firesc nu primește lucrurile Du-
hului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și nici 
nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovni-
cește” (1 Cor. 2:14).  

NU FĂRĂ MIJLOACELE GÂNDIRII ȘI PREDICĂRII 

Parte din ceea ce Duhul face în înfrângerea împotrivirii 
omului este să ne smerească până acolo încât să abandonăm 
felul nostru anterior de gândire. Dar Duhul face acest lucru 
prin predicare și învățătură. „Căci întrucât lumea, cu înțelep-
ciunea ei [adică prin modalitățile de a gândi îndrăgite de ea], 
n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, 
Dumnezeu a găsit cu cale să îi mântuiască pe credincioși prin 
nebunia propovăduirii crucii” (1:21).  

Dumnezeu aduce această nouă vedere, înțelegere și cre-
dință. Dar El ne folosește pe noi în acest sens. Așa că trebuie 
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să dedicăm la fel de mult efort în a-i ajuta pe oameni să aibă 
maniere noi și biblice de a gândi, la fel cum facem în contex-
tualizarea Evangheliei pentru gândirea celor care au deja acest 
fel de a gândi. Ambele sunt cruciale.  

EXEMPLE DE CONCEPTE 

Iată câteva exemple de adevăruri biblice la care majorita-
tea oamenilor decăzuți nu se gândesc mai deloc în sens concep-
tual. Ceea ce avem nevoie în vremurile noastre – ca întot-
deauna – sunt martori care nu distorsionează adevărul printr-
o contextualizare excesiv de zeloasă, ci mai degrabă creează un 
loc pentru el în mințile celor care au o gândire nouă, creată de 
Duhul.  

Îmi dau seama că în lista care urmează există afirmații 
foarte controversate. În mare măsură, acesta este motivul pen-
tru care este nevoie de noi categorii ideatice pentru ca aceste 
afirmații să fie înțelese. Țelul meu de aici nu este să conving pe 
nimeni de niciuna dintre aceste afirmații, ci doar să ilustrez cu 
ce fel de provocare ne confruntăm în predicare: nu avem de-a 
face doar cu contextualizarea, ci și cu crearea de concepte.  

1. Toți oamenii sunt responsabili pentru alegerile lor, și toate alege-
rile lor sunt rânduite infailibil și decisiv de Dumnezeu.  

El „face toate după sfatul voii Sale” (Efes. 1:11).  

„Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da soco-
teală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit” 



170 SUPREMAȚIA LUI DUMNEZEU ÎN PREDICARE  |  PIPER 

(Matei 12:36).  

2. Faptul că există păcat nu înseamnă că ar fi păcat în Dum-
nezeu.  

„Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău: dar Dum-
nezeu a schimbat răul [acțiunile rele ale fraților lui Io-
sif] în bine” (Gen. 50:20).  

3. Acțiunile pe care Dumnezeu le decretează vor avea loc, și ele 
nu sunt întotdeauna totuna cu ceea ce El ne poruncește să fa-
cem, ba pot fi chiar contrariul poruncilor Lui.  

De exemplu, El poate porunci, „să nu ucizi”, și totuși 
să decreteze ca Fiul Său să fie ucis: „Domnul a găsit 
cu cale să-L zdrobească” (Isaia 53:10; v. F.A. 4:27-
28).  

4. Țelul suprem al lui Dumnezeu este înălțarea și manifesta-
rea gloriei Sale, iar această înălțare de Sine stă în miezul a 
ceea ce înseamnă ca El să ne iubească.  

„Și acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava 
pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea” (Ioan 
17:5).  

„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună 
cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă 
slava Mea” (Ioan 17:24).  

5. Păcatul nu este în principal ceea ce îl rănește pe om, ci ceea 
ce Îl trivializează pe Dumnezeu prin exprimarea necredinței 
sau a indiferenței față de vrednicia Lui superioară.  
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„Poporul Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-au pără-
sit pe Mine, Izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, 
puțuri crăpate, care nu țin apă” (Ier. 2:13).  

„Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și 
am făcut ce este rău înaintea Ta” (Ps. 51:4).  

6. Dumnezeu este perfect de drept și rânduiește distrugerea 
completă a locuitorilor Canaanului.  

„Cel ce judecă tot pământul nu va face oare drep-
tate?” (Gen. 18:25).  

„Dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară ți-o 
dă ca moștenire Domnul, Dumnezeul tău, să nu lași 
cu viață nimic care suflă” (Deut. 20:16).  

7. Cheia pentru viața creștină stă în a învăța secretul de a ac-
ționa astfel încât faptele noastre să fie făcute ca acțiunile Al-
tuia.  

„Dacă trăim Duhul, să și umblăm prin Duhul” (Gal. 
5:25).  

„Dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, 
veți trăi” (Rom. 8:13).  

8. Cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pămân-
tească, și ei trebuie să o omoare zilnic.  

„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pă-
mântească împreună cu patimile și poftele ei” (Gal. 
5:24).  

„Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ” 
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(Col. 3:5).  

9. „Iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu” (Matei 
1:23).  

10. Isus le-a spus: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai îna-
inte ca să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan 8:58).  

NU ORI UNA, ORI ALTA, CI AMBELE 

Ideea este aceasta: slujba noastră este mult mai dificilă 
decât doar să contextualizăm conceptele biblice ca să poată fi 
înțelese de alți oameni. Acest lucru este suficient de dificil. 
Dar realitatea este că există anumite concepte biblice care nu 
se vor potrivi în felul de a gândi al altor oameni, indiferent cât 
de echipați am fi în contextualizare. Aceste concepte trebuie 
create. Aceasta este, în final, lucrarea Duhului Sfânt, dar El 
folosește mijloace umane. Iar noi trebuie să ne dăm toate si-
lințele în această parte a slujirii noastre după cum ne dăm si-
lințele în contextualizare.  

Tată al îndurărilor, ne dăm seama că suntem total 
dependenți de Tine pentru această lucrare deosebită și 
imposibilă a predicării. Noi știm că oamenii care au 
nevoie cel mai mult de noi nu sunt nici măcar în stare 
să înțeleagă ceea ce noi spunem. Ei sunt morți în gre-
șeli și păcate. Crucea este pentru ei o piatră de poticnire 
și o nebunie. Totuși, noi tânjim să fim folosiți spre 
mântuirea lor și spre transformarea gândirii lor, ca 
să poată avea „gândul lui Hristos”. Noi credem că Tu 
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ai rânduit predicarea pentru această sarcină mă-
reață. Noi îmbrățișăm această imposibilitate și Îți ce-
rem să faci prin noi mai mult decât putem noi cere sau 
gândi. În Numele lui Isus, Amin.  
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11 
TREIZECI DE MOTIVE PENTRU 
CARE ESTE EXTRAORDINAR            

SĂ FII PĂSTOR 
 

După 33 de ani de slujire pastorală, în anticiparea unei 
întâlniri cu un grup de tineri plantatori de biserici, am pregă-
tit următoarele 30 de motive pentru care cred că este un lucru 
deosebit să fii păstor. Există mai multe astfel de motive, dar 
acestea sunt elementare și cruciale.  

Eu sunt uimit și plin de mulțumire pentru că am avut 
parte de acest privilegiu pentru atâta timp. Cât de bun a fost 
Dumnezeu cu mine! Nu există nicio parte din viața mea pe 
care aș da-o pe altceva. Îmi doresc doar să fi trăit fiecare an 
mai smerit, mai pe deplin și mai rodnic. Dumnezeu a fost cre-
dincios. Membrii bisericii mele au fost mereu buni cu mine, 
iar dragostea lor a acoperit o mulțime de păcate. Acest capitol 
pastoral a fost cel mai lung. Când mi-am încheiat lucrarea de 
păstor, jumătate din viața mea fusese dedicată păstoririi Bet-
hlehem Baptist Church [Biserica Baptistă Betleem] din Min-
neapolis, Minnesota. 
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Acest capitol poate fi tratat ca fiind cântarea mea de la-
udă pentru că Dumnezeu le-a încredințat o astfel de chemare 
înaltă simplilor oameni – unor simpli bărbați păcătoși, cu li-
mitări și eșecuri. Rugăciunea mea, pe care o voi rosti la final, 
este ca această cântare despre privilegiul uimitor să îi inspire 
pe mulți să se dedice acestei mărețe lucrări.  

1. Dumnezeu este cea mai măreață realitate din Univers. Iar 
păstorii înoată în acea mare cu o bucurie mereu proaspătă.  

„Eu sunt Domnul, și nu mai este altul, afară de Mine 
nu este Dumnezeu” (Isaia 45:5).  

„O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui 
Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, și 
cât de neînțelese sunt căile Lui! Și în adevăr, ‚cine a 
cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul 
Lui? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit îna-
poi?’ Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. 
A Lui să fie slava în veci! Amin” (Rom. 11:33-36).  

2. Isus este cel mai măreț Mântuitor, Domn și Prieten care a 
existat și va exista vreodată. Iar păstorii contemplă la El și Îl 
propovăduiesc zi de zi.  

„Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva vi-
ața pentru prietenii săi” (Ioan 15:13).  

„... pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice ge-
nunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pă-
mânt, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui 
Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Fil. 
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2:10-11).  

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce 
face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că 
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” 
(Ioan 15:15).  

„Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânța 
lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea” (2 
Tim. 2:8).  

3. Duhul Sfânt este cel mai măreț Ajutor din lume. Iar păsto-
rii sunt mânați constant să aibă parte de plinătatea Lui.  

„Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâ-
ietor, care să rămână cu voi în veac... Vă este de folos 
să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul 
nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite” 
(Ioan 14:16; 16:7).  

„Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face 
oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței?” 
(Gal. 3:5).  

„Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. 
Dimpotrivă, fiți plini de Duh” (Efes. 5:18).  

4. Biblia este cea mai măreață carte. Iar păstorii își găsesc des-
fătarea să mediteze la ea zi și noapte.  

„Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint 
lămurit în cuptor de pământ, și curățit de șapte ori” 
(Ps. 12:6).  
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„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu 
se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe 
scaunul celor batjocoritori! Ci își găsește plăcerea în 
Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui” 
(Ps. 1:1-2).  

„Frica de Domnul este curată și ține pe vecie; judecă-
țile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele 
sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat; 
sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. 
Robul Tău primește și el învățătura de la ele; pentru 
cine le păzește, răsplata este mare” (Ps. 19:9-11).  

5. Evanghelia este cea mai măreață veste trimisă vreodată 
omului. Iar păstorii se desfată crezând-o și propovăduind-o zi 
de zi.  

„Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este aco-
perită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror 
minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului 
acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei 
slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 
Cor. 4:3-4).  

„Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți 
sfinții, mi-a fost dat harul acesta să le vestesc Neamu-
rilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos” (Efes. 3:8).  

„Eu le sunt dator și Grecilor și Barbarilor, și celor în-
vățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe 
mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă, 
celor din Roma” (Rom. 1:14-15).  
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6. Închinarea comună este revărsarea măreață a vieții trăită 
împreună în prețuirea lui Hristos. Iar păstorii se avântă îna-
inte săptămânal cu privilegiul sacru de a trăi acea minunăție 
și de a înteți tot mai mult acea flacără.  

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi 
în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii 
pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări du-
hovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în 
inima voastră” (Col. 3:16).  

„Te voi lăuda în adunarea cea mare, și Te voi slăvi în 
mijlocul unui popor mare la număr” (Ps. 35:18).  

7. Credința este experiența măreață a unirii cu Hristos și a 
primirii a tot ceea ce este Dumnezeu pentru noi în El. Iar păs-
torii țintesc la aceasta cu fiecare cuvânt pe care îl spun, întrucât 
credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui 
Hristos.  

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... 
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și 
viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în cre-
dința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat 
pe Sine însuși pentru mine” (Gal. 2:20).  

„Sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu 
voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voas-
tre” (Fil. 1:25).  

8. Nădejdea în harul viitor este marele cuptor al ascultării de 
Evanghelie. Iar păstorii îl alimentează zilnic cu făgăduințele 



180 SUPREMAȚIA LUI DUMNEZEU ÎN PREDICARE  |  PIPER 

lui Dumnezeu.  

„El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin 
necredință, ci, întărit prin credința lui, I-a dat slavă 
lui Dumnezeu” (Rom. 4:20).  

„În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați pri-
mit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care 
știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinu-
iește” (Evrei 10:34).  

„Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, 
căci El însuși a zis: ‚Nicidecum n-am să te las, cu ni-
ciun chip nu te voi părăsi’. Așa că putem zice plini de 
încredere: ‚Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 
teme: ce mi-ar putea face omul?’” (Evrei 13:5-6).  

9. Bucuria este impulsul măreț al bucuriei în durere și al plă-
cerii care face ca izvorul ei în Dumnezeu să arate deosebit. Iar 
păstorii renunță la orice abuz care distruge bucuria, și trăiesc 
pentru bucuria sfântă a turmei lor.  

„Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucu-
rați-vă!” (Fil. 4:4).  

„Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gu-
noi, ca să Îl câștig pe Hristos” (Fil. 3:8).  

„Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră; 
dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voas-
tră” (2 Cor. 1:24).  

„Ca niște întristați, și totdeauna suntem veseli” (2 
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Cor. 6:10).  

10. Dragostea este cel mai măreț act. Iar păstorii fac să fie ma-
rea țintă a tuturor acțiunilor lor.  

„Acum dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și 
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea” 
(1 Cor. 13:13).  

„Ținta poruncii este dragostea” (1 Tim. 1:5).  

„Să nu-i datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți 
unii pe alții: căci cine îi iubește pe alții, a împlinit Le-
gea” (Rom. 13:8).  

„Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste!” (1 Cor. 
16:14).  

11. Sfințenia este asemănarea măreață cu Dumnezeul de trei 
ori sfânt. Iar păstorii dau zilnic morții păcatele lor de dragul 
sfințeniei lor și a altora.  

„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi 
sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: Fiți 
sfinți, căci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:15-16).  

„Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri; dar dacă, 
prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți 
trăi” (Rom. 8:13).  

„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiți-
lor, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a du-
hului, și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica 
de Dumnezeu” (2 Cor. 7:1).  
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12. Suferința este un seminar măreț. Iar păstorii trebuie să îl 
parcurgă de dragul turmelor lor.  

„Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc 
Cuvântul Tău... Este spre binele meu că m-ai smerit, 
ca să învăț orânduirile Tale” (Ps. 119:67, 71).  

„Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mân-
gâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, 
suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin 
faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi” (2 Cor. 
1:6).  

13. Explicarea adevărului măreț este o cale către o gândire de-
osebită – în păstor! Iar păstorii au porunca să explice neobosit 
lucrurile cele mai mărețe.  

„Este mai ferice să dai decât să primești” (F.A. 20:35).  

„‚Dați-le voi să mănânce’... Toți au mâncat și s-au să-
turat; și s-au ridicat douăsprezece coșuri pline cu ră-
mășițele de fărâmituri” (Matei 14:16-17, 20).  

„Și El i-a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, 
evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru de-
săvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pen-
tru zidirea trupului lui Hristos” (Efes. 4:11-12).  

14. Propovăduirea realităților celor mai mărețe este un privi-
legiu deosebit. Iar păstorii sunt vestitorii Dumnezeului celui 
viu.  

„Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea 
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lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pen-
tru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvân-
tul” (2 Tim. 4:1-2).  

„Noi dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; 
și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă ru-
găm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu 
Dumnezeu!” (2 Cor. 5:20).  

15. Țintele imposibile din punct de vedere omenește ne aruncă 
la picioarele unui Ajutor măreț. Și toate țintele spirituale ale 
unui păstor sunt imposibile.  

„Cei ce-L ascultau, au zis: ‚Atunci cine poate fi mân-
tuit?’ Isus a răspuns: ‚Ce este cu neputință la oameni, 
este cu putință la Dumnezeu’” (Luca 18:26-27).  

„Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie 
blând cu toți, în stare să îi învețe pe toți, plin de îngă-
duință răbdătoare, să îi îndrepte cu blândețe pe po-
trivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, 
ca să ajungă la cunoștința adevărului; și, venindu-și în 
fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au 
fost prinși ca să-i facă voia” (2 Tim. 2:24-26).  

16. Cerul este un destin măreț. Iar păstorii țintesc în totul să îi 
ajute pe oameni să ajungă acolo.  

„Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră 
este mare în ceruri” (Matei 5:12).  

„Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde Îl și aș-
teptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va 
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schimba trupul stării noastre smerite, și-l va face ase-
menea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe 
care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Fil. 3:20-
21).  

„De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să 
capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună 
cu slava veșnică” (2 Tim. 2:10).  

17. Iadul este un pericol extraordinar de mare. Iar păstorii 
țintesc în totul să îi ajute pe oameni să scape de el.  

„Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot 
ucide sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel ce 
poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă” (Matei 
10:28).  

„M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să îi mântu-
iesc pe unii dintre ei” (1 Cor. 9:22).  

„Să Îl așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a în-
viat din morți: pe Isus, care ne izbăvește de mânia vi-
itoare” (1 Tes. 1:10).  

18. Rugăciunea este calea către prezența și puterea măreață a 
lui Dumnezeu. Iar păstorii se roagă fără încetare pentru su-
fletele lor și pentru cele ale membrilor turmelor lor.  

„Luați... și sabia Duhului, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot 
felul de rugăciuni și cereri” (Efes. 6:17-18).  

„Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar 
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tu Mă vei proslăvi!” (Ps. 50:15).  

„Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către 
Dumnezeu pentru Israeliți, este să fie mântuiți” 
(Rom. 10:1).  

19. Nașterea din nou este un miracol măreț. Iar păstorii sunt 
moașele mereu uimite ale lui Dumnezeu.  

„Vântul suflă încotro vrea, și-i auzi vuietul; dar nu știi 
de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu ori-
cine este născut din Duhul” (Ioan 3:8).  

„Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să 
crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu 
sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească” (1 
Cor. 3:6-7).  

„Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță 
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care ră-
mâne în veac... Și acesta este Cuvântul, care v-a fost 
propovăduit prin Evanghelie” (1 Petru 1:23-25).  

20. Masa Domnului este cea mai măreață Cină. Iar păstorii 
țin în mâinile lor emblemele ei sacre.  

„Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi îna-
inte de patima Mea” (Luca 22:15).  

„Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu 
este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe 
care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui 
Hristos?” (1 Cor. 10:16).  
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21. Botezul este cea mai măreață emblemă a morții și a vieții. 
Iar păstorii pun în scenă această dramă în Numele lui Hristos.  

„Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, 
am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin bote-
zul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, 
pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin 
slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă” 
(Rom. 6:3-4).  

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate Neamurile, bo-
tezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh” (Matei 28:19).  

22. Înmormântările oferă o perspectivă deosebită asupra veș-
niciei. Iar păstorii participă la ele plini de nădejde, înaintea 
oamenilor cu ochii larg deschiși.  

„Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; 
căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim de-
parte de Domnul, - pentru că umblăm prin credință, 
nu prin vedere. - Da, suntem plini de încredere, și ne 
place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să 
fim acasă la Domnul” (2 Cor. 5:6-8).  

„Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este bi-
ruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul 
morții este păcatul; și puterea păcatului este Legea. 
Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă bi-
ruința prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Cor. 
15:54-57).  
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23. Nunțile sunt unirea împreună măreață, dată de Dumne-
zeu pe viață, între bărbat și femeie. Iar păstorii pun în scenă 
această realitate pentru ca toți să o înțeleagă.  

„Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a 
împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 
19:6).  

„Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnu-
lui; căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hris-
tos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Și 
după cum Biserica Îi este supusă lui Hristos, tot așa și 
nevestele să le fie supuse bărbaților lor în toate lucru-
rile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hris-
tos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea” (Efes. 5:22-
25).  

24. Vizitele la spital sunt un prilej de împărtășire a unei nă-
dejdi mărețe. Iar păstorii mijlocesc această slujire sfântă prin 
vocea și mâinile lor.  

„Este vreunul printre voi bolnav? Să-i cheme pe prez-
biterii Bisericii; și să se roage pentru el, după ce-l vor 
unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciu-
nea făcută cu credință îl va mântui pe cel bolnav, și 
Domnul îl va însănătoși; și dacă a făcut păcate, îi vor 
fi iertate” (Iacov 5:14-15).  

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și 
pacea, pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea 
Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!” (Rom. 15:13).  
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„Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri 
și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâi-
nile peste el, și l-a vindecat” (F.A. 28:8).  

25. Diavolul este un mare dușman. Iar păstorii duc zilnic un 
război sfânt.  

„Fiți treji, și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, 
diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, și caută 
pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință” 
(1 Petru 5:8-9).  

„Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă dia-
volului, și el va fugi de la voi” (Iacov 4:7).  

26. Sfaturile înțelepte și biblice sunt mai valoroase decât mult 
aur curat. Iar păstorii îi îmbogățesc pe mulți.  

„Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște 
mere de aur într-un coșuleț de argint” (Prov. 25:11).  

„Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a 
aurului! Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii 
decât a argintului!” (Prov. 16:16).  

„Pe El Îl propovăduim noi, și îl sfătuim pe orice om, 
și îl învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să 
îl înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus” 
(Col. 1:28).  

27. Misiunea mondială este cea mai măreață lucrare din 
lume. Iar păstorii predică, se roagă și provoacă până ce toți 
membrii lor merg sau trimit în misiune.  
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„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să le slujească de mărturie tuturor 
Neamurilor. Atunci va veni sfârșitul” (Matei 24:14).  

„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Ru-
gați-L dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători 
la secerișul Lui” (Matei 9:37-38).  

28. Iubirea de bani este marea rădăcină a nenumărate rele. 
Iar păstorii o zdrobesc în sufletele lor și caută cu bucurie moar-
tea ei în toți membrii turmelor lor.  

„Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în is-
pită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, 
care îi cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci 
iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (1 Tim. 
6:9-10).  

„Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare 
câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume, și nici nu 
putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, 
cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de 
ajuns” (1 Tim. 6:6-8).  

„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu 
cu părere de rău, sau de silă, căci pe cine dă cu bucu-
rie, îl iubește Dumnezeu” (2 Cor. 9:7).  

„Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, 
căci El însuși a zis: ‚Nicidecum n-am să te las, cu ni-
ciun chip nu te voi părăsi’” (Evrei 13:5).  

29. Cârmuirea turmei pe căile sfințeniei este marea nevoie a 



190 SUPREMAȚIA LUI DUMNEZEU ÎN PREDICARE  |  PIPER 

tuturor oilor. Iar păstorii poartă această mantie cu smerenie, 
sub cârmuirea Marelui Păstor.  

„Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei 
priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au 
să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul 
acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar 
fi de niciun folos” (Evrei 13:17).  

„Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului 
celui veșnic, L-a sculat din morți pe Domnul nostru 
Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în 
orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în 
noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie 
slava în vecii vecilor! Amin” (Evrei 13:20-21).  

30. Atitudinea smerită de slujitor este adevărata măreție. Iar 
păstorii se bucură să spună: trebuie ca El să crească, iar eu să 
mă micșorez.  

„Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul 
vostru” (Marcu 10:43).  

„Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 
3:30).  

Este un lucru extraordinar să fii păstor. Aceasta este 
cântarea mea de laudă și mulțumire pentru că, în marea îndu-
rare a lui Dumnezeu, am fost socotit vrednic să mi se încre-
dințeze această slujire pentru atât de mult timp. Mă rog ca 
orice sămânță pe care am semănat-o vreodată să aducă roadă 
chiar azi.  
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„Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când 
aruncă un om sămânța în pământ; fie că doarme 
noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânța încolțește și 
crește fără să știe el cum” (Marcu 4:26-27). 

Acesta este, în final, un tribut adus supremației lui 
Dumnezeu. El este măreț, nu predicatorul. Și deoarece El este 
măreț, a fi păstor este ceva extraordinar.  

Da, Doamne, Tu trebuie să crești, pentru că ești su-
prem în toate lucrurile. Tu ești suprem în fiecare parte 
a lucrării pastorale. De aceea, Te rog ca Numele Tău 
să fie sfințit și domnia Ta să fie întărită prin lucrarea 
pastorală de zi cu zi, dar în special prin predicare. 
Doamne, fă așa încât viețile tuturor păstorilor Tăi să 
fie centrate pe sfântul Tău Cuvânt și pe Ființa Ta 
atoateglorioasă. Umple-i cu adevăr, uimire, înțelep-
ciune și putere în predicarea acestui măreț Cuvânt. Fie 
ca amvoanele noastre să strălucească de flacăra haru-
lui Tău suveran. Și fă ca noi să fim credincioși în fie-
care umil moment al aplicării lui, zi și noapte, ca să îi 
iubim pe cei pe care ni i-ai dat în grijă și să îi îndrep-
tăm către supremația Ta care le aduce împlinire în 
totul. Îți cer toate acestea, și mai mult, datorită lucră-
rii atotsuficiente a lui Isus, spre binele păstorilor nevo-
iași ca noi. Amin. 
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ÎNCHEIERE 

 

Oamenii sunt înfometați după măreția lui Dumnezeu. 
Și marea lor majoritate nici nu știu asta. Cei care știu, spun: 
„Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi 
însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, 
într-un pământ sec, uscat și fără apă” (Ps. 63:1). Dar majori-
tatea nu știu că ei sunt creați să fie entuziasmați de panorama 
puterii și a slavei lui Dumnezeu. Ei caută să umple acel gol pe 
alte căi. Și oare chiar și dintre cei care merg la biserică, câți pot 
spune când pleacă de acolo: „Așa Te privesc eu în locașul cel 
sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava” (v. 2)?  

Gloria lui Dumnezeu are o valoare infinită. Ea este 
inima a ceea ce apostolii au predicat: „lumina cunoștinței sla-
vei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos” (2 Cor. 4:6). Ea 
este țelul fiecărei fapte creștine: „să faceți totul pentru slava 
lui Dumnezeu” (1 Cor. 10:31). Ea este focusul oricărei nă-
dejdi creștine: „ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumne-
zeu” (Rom. 5:2). Ea va înlocui cândva soarele și luna, fiind 
lumina vieții: „Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de 
lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu” 
(Apoc. 21:23). Și chiar acum, înainte de acea zi măreață, „ce-
rurile spun slava lui Dumnezeu” (Ps. 19:1). Când oamenii 
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descoperă valoarea slavei lui Dumnezeu – când Dumnezeu 
spune, „să fie lumină!”, și le deschide ochii orbilor – ei sunt 
ca niște oameni care găsesc o comoară ascunsă într-un ogor și, 
plini de bucurie, vând tot ce au ca să cumpere acel ogor (Ma-
tei 13:44). Ei sunt ca Moise, care a strigat către Domnul: 
„Arată-mi slava Ta” (Exod 33:18).  

Aceasta este tânjirea inimii fiecărei ființe omenești. Dar 
numai câțiva o cunosc.  

Doar câțiva diagnostichează tânjirea de dincolo de 
orice dorință omenească – tânjirea de a-L vedea pe Dumne-
zeu. Dacă oamenii ar putea da glas strigătului mut al inimilor 
lor! Oare n-ar spune ei: „Un lucru cer de la Domnul, și-l do-
resc fierbinte... să privesc frumusețea Domnului” (Ps. 27:4)? 
Dar, în loc să facă asta, „prin nelegiuirea lor, oamenii înăbușă 
adevărul” și „nu Îl recunosc pe Dumnezeu în conștiința lor”, 
și chiar mulți care rostesc Numele Dumnezeului lui Israel „și-
au schimbat Slava cu ceva care nu este de niciun ajutor” (cf. 
Rom. 1:18, 28; Ier. 2:11).  

Mai mult decât toți ceilalți oameni, predicatorii creș-
tini ar trebui să cunoască acest adevăr, că oamenii sunt înfo-
metați după Dumnezeu. Dacă cineva din toată această lume 
ar fi în stare să spună, „așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, 
ca să-Ți văd puterea și slava”, acela trebuie să fie mesagerul lui 
Dumnezeu. Și când ne uităm peste pustietatea societății noas-
tre seculare, oare noi, predicatorii, n-ar trebui să ne întrebăm: 



ÎNCHEIERE  195 

Dacă nu noi, cine le va spune acestor oameni, „Iată, Dumne-
zeul vostru!”? Cine le va spune oamenilor că Dumnezeu este 
măreț și foarte vrednic de laudă? Cine le va zugrăvi peisajul 
măreției lui Dumnezeu? Cine le va aduce aminte, cu dovezi 
uimitoare, că Dumnezeu a triumfat peste orice dușman? 
Cine va striga mai presus de orice criză că „Dumnezeul vostru 
împărățește!”? Cine se va strădui să găsească acele cuvinte care 
să poată purta mai departe „Evanghelia slavei fericitului 
Dumnezeu”?  

Dacă Dumnezeu nu este suprem în predicarea noastră, 
unde vor auzi oamenii în această lume despre supremația lui 
Dumnezeu? Dacă noi nu așezăm un ospăț al frumuseții lui 
Dumnezeu în diminețile de duminică, cei din bisericile noas-
tre vor căuta în zadar să își satisfacă tânjirea de neconsolat 
prin plăcerile dulcege ale distracțiilor și ale extravaganțelor re-
ligioase? Dacă izvorul de apă vie nu curge din muntele haru-
lui suveran al lui Dumnezeu în diminețile de duminică, oare 
oamenii nu își vor săpa lunea „puțuri crăpate, care nu țin apă” 
(Ier. 2:13)?  

Noi suntem chemați să fim „ispravnici ai tainelor lui 
Dumnezeu” (1 Cor. 4:1). Iar marea taină este „Hristos în voi, 
nădejdea slavei” (Col. 1:27). Și acea slavă este slava lui Dum-
nezeu. Iar „ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit 
credincios în lucrul încredințat lui” (1 Cor. 4:2) – credincios 
în preamărirea gloriei supreme a singurului Dumnezeu veș-
nic. Nu ca la folosirea unui microscop, care face ca lucrurile 
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mici să pară mai mari, ci ca la folosirea unui telescop, care face 
ca galaxiile uriașe și inimaginabile de slavă să fie vizibile pen-
tru ochiul omului.  

Dacă îi iubim pe cei care ne-au fost încredințați, dacă 
iubim „celelalte oi”, care nu sunt încă strânse în turmă, dacă 
iubim împlinirea planului mondial al lui Dumnezeu, vom 
trudi ca să „punem o masă în pustie” (Ps. 78:19). Oamenii de 
pretutindeni sunt înfometați după bucuria în Dumnezeu. Jo-
nathan Edwards spunea: 

„Bucuria în Dumnezeu este singura fericire cu care 
sufletele noastre pot fi săturate. A merge în Cer doar 
pentru a ne bucura de Dumnezeu este infinit mai 
bine decât cele mai plăcute lucruri de pe pământ. Ta-
ții și mamele, soții, soțiile, copiii sau compania priete-
nilor de pe pământ sunt doar umbre, dar Dumnezeu 
este substanța. Acestea sunt doar raze răsfirate, dar 
Dumnezeu este soarele. Acestea sunt doar pâraie, dar 
Dumnezeu este oceanul”.1 

 
1 Jonathan Edwards, “The Christian Pilgrim,” în The Works of Jonathan Edwards, vol. 2, p. 
244. 
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MULȚUMIRI 

pentru ediția revizuită și adăugită 

 

Vreau să le mulțumesc celor de la Baker Books pentru 
disponibilitatea lor de a publica o a treia ediție, una adăugită, 
a cărții Supremația lui Dumnezeu în predicare. Nu mi se pare 
un lucru de apucat să mă bucur de parteneriatul roditor pe 
care l-am avut cu ei în răspândirea acestui mesaj de-a lungul 
ultimilor 25 de ani.  

David Mathis, directorul executiv al desiringGod.org, 
m-a ajutat să aleg și să strâng materialul pe care l-am scris de la 
ultima ediție a cărții, așa încât am putut să o rearanjez și să o 
extind cu acele câteva capitole noi. Această nouă ediție nu ar 
fi existat fără inițiativa și ajutorul lui.  

Marshall Segal, asistentul meu, mi-a dat ajutorul indis-
pensabil zilnic în spatele scenei, făcând posibil ca eu să fac 
ceea ce fac. M-aș îneca într-o mare de treburi administrative 
și de comunicare dacă el n-ar gestiona părți mari din viața 
mea.  

În final, Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru întreaga 
echipă de la desiringGod.org. Acesta este, de fapt, primul 
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meu an ca angajat la Desiring God. Până acum, am lucrat la 
Bethlehem Baptist Church, și mă bucur și acum să îi dedic 
cartea de față acestei turme. Dar, în această nouă parte din vi-
ață, lucrarea mea este finanțată și susținută prin echipa pe care 
Dumnezeu a strâns-o în harul Lui la Desiring God, și prin su-
tele de parteneri care fac posibilă această lucrare.  

Sunt mulțumitor pentru toți acești oameni și pentru 
mulți alții. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine. 



 

 
DESPRE DESIRING GOD 

 

Orice om vrea să fie fericit. Pagina noastră de 
internet a apărut și este realizată ca să te ajute să gă-
sești fericirea. Noi vrem ca oamenii de pretutindeni să 
înțeleagă și să primească adevărul că Dumnezeu este 
cel mai proslăvit în noi când noi suntem cel mai împli-
niți în El. Am strâns aici peste 30 de ani de lucrare în 
predicare și scrieri ai lui John Piper, inclusiv traduceri 
realizate în peste 40 de limbi. De asemenea, oferim 
zilnic resurse scrise, audio și video care să te ajute să 
găsești adevărul, scopul și împlinirea care nu se sfâr-
șesc niciodată. Și toate sunt disponibile gratuit, mul-
țumită generozității acelora care au fost binecuvântați 
de lucrarea noastră.  

Dacă dorești să accesezi mai multe resurse 
pentru a ajunge la adevărata fericire sau dacă vrei să 
afli mai multe despre lucrarea noastră de la Desiring 
God, te invităm să vizitezi pagina noastră de internet 

la  desiringGod.org.  

desiringGod.org 
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