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A ales pe robul Său David şi l-a luat de la staulele de oi. L-a luat
dinapoia oilor care alăptau, ca să pască pe poporul Său, Iacov, şi pe
moştenirea Sa, Israel. Şi David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită
şi i-a povăţuit cu mâini pricepute.
Psalmul 78:70–72

Cuprins
Cuvânt-înainte11

I. Viaţa lăuntrică a slujitorului
şi profilul său spiritual
1.
2.
3.
4.
5.

Gândul lui Cristos în viaţa slujitorului
Identificarea şi osândirea păcatului
Cercetarea personală în privinţa păcatului
Examinarea personală a vieţii şi a lucrării
Dependenţe care paralizează
viaţa spirituală a slujitorului
6. Pocăinţa omului lui Dumnezeu
7. Profilul spiritual al slujitorului (I)
8. Profilul spiritual al slujitorului (II)
9. Lepădarea de sine
10. Moartea – condiţie a rodirii spirituale a slujitorului

II. Căutarea lui Dumnezeu

1. Lacrimile slujitorului şi însetarea lui după Dumnezeu
2. Viaţa de rugăciune a slujitorului
3. Slujba spirituală a postului (I)
4. Slujba spirituală a postului (II)
5. Noaptea de veghe
6. Slujba spirituală a rugăciunii
7. Suferinţa slujitorului pentru Evanghelie
8. Practicarea prezenţei lui Dumnezeu
9. Dependenţa totală de Dumnezeu a slujitorului
10. Atitudinea omului lui Dumnezeu faţă de păcat

III. Echiparea pentru lucrare
1.
2.
3.
4.

Slujba de păstorire: meserie sau vocaţie?
Slujitorul Domnului – un asociat al lui Dumnezeu
Nevoia slujitorilor de ungere divină şi preţul ei
O Evanghelie deplină, pentru o mântuire deplină (I)

13

15
18
23
29

33
39
44
58
65
72

79

81
87
94
102
110
115
128
135
141
148

155
157
165
173
181

5.
6.
7.
8.

O Evanghelie deplină, pentru o mântuire deplină (II)
Studiul Cuvântului lui Dumnezeu
Slujba proclamării Cuvântului
Reforma spirituală practică –
o responsabilitate a slujitorilor bisericii
9. Rolul ispitelor şi al încercărilor în viaţa slujitorului
10. Accente necesare
în pregătirea pentru lucrarea de păstorire

IV. Principii de viaţă şi slujire

1. Particularităţi ale lucrării de slujire (I)
2. Particularităţi ale lucrării de slujire (II)
3. Odihna lucrătorului:
una dintre condiţiile eficienţei în slujire
4. Principii practice de păstorire
a turmei lui Dumnezeu
5. Importanţa şi nevoia planificării
în lucrarea lui Dumnezeu
6. Lupta spirituală a slujitorului
7. Slujba vizitării în lucrarea de păstorire a bisericii
8. Apărarea autorităţii apostolice
9. Omul lui Dumnezeu, un exponent al dreptăţii divine 
10. Principiul sacrificiului

187
194
206
219
224
230

239
241
249

256
261
266
272
279
285
292
297

V. Domenii şi subiecte fierbinţi în viaţa slujitorului 303
1. Rânduiala închinării în domeniul financiar (I)
2. Rânduiala închinării în domeniul financiar (II)
3. Cum administrăm banii Domnului?
4. Viaţa de familie a slujitorului
5. Atitudinea omului lui Dumnezeu cu privire la critică
6. Ispitele succesului
7. Succes lumesc sau credincioşie divină?
8. Consumul de băuturi alcoolice
9. Descurajarea slujitorului
10. Nevoia slujitorilor de a fi păstoriţi

VI. Viziunea lucrării bisericii

1. Nevoia de modele
2. Trezirea spirituală a Bisericii –
scopul primordial al lucrării slujitorilor
3. Evanghelizarea lumii – sarcina supremă a bisericii (I)
4. Evanghelizarea lumii – sarcina supremă a bisericii (II)
5. Lucrarea de misiune a bisericii locale

305
310
316
322
328
333
340
347
355
361

367
369

375
381
388
394

6. Datoria păcatului
7. Disciplinarea bisericească: omorârea răniţilor
sau sancţionarea dezertorilor şi a trădătorilor?
8. Tendinţe de evitat în viaţa bisericii
9. Combaterea învăţăturilor slabe şi sărăcăcioase
10. Restaurarea slujbei mărturisirii păcatelor

VII. Priorităţi ale generaţiei contemporane
de slujitori

400
406
412
419
426

431

1. Dedicarea slujitorului pentru Domnul şi lucrarea Sa 433
2. Refacerea relaţiilor rupte
439
3. Spiritul de sacrificiu al slujitorului
şi râvna lui pentru poporul lui Dumnezeu
444
4. Nevoia de putere divină dovedită în slujire
449
5. Evlavia în viaţa cotidiană şi în închinare
455
6. Integritatea omului lui Dumnezeu
460
7. Mânia sfântă
465
8. Pericole ale slujbei de străjer în poporul lui Dumnezeu 470
9. Predicatorii-profeţi
477
10. Slujirea în plinătatea Duhului –
o prioritate a acestei generaţii de slujitori
484

Cuvânt-înainte

pP

De la inimă la inimă…

Autorul paginilor care urmează e doar un glas care strigă şi care
şi-ar dori ca strigătul lui să nu se audă într-o pustie fără ecou. El s-a
rugat ca mesajul lui să ajungă la inima slujitorilor bisericii, la fel cum
odinioară Ezechia vorbea inimii tuturor leviţilor care arătau o mare
pricepere pentru slujba Domnului.
Sfătuitorii lui, cei prin care de multe ori Domnul i-a vorbit, măcar
că nu i-a întâlnit niciodată şi, de altfel, pe cei mai mulţi i-ar fi fost cu
neputinţă să-i întâlnească, sunt pomeniţi la începutul fiecărui capitol.
Ei fac parte din eroii lui, cei de al căror spirit şi-ar dori să creadă că
din când în când a fost atins.
Priviţi cu atenţie la ei, uitaţi-vă în ochii lor, încercaţi să distingeţi
dumnezeirea din inimile acestor sfinţi, ascultaţi-le mărturisirile şi
sfaturile şi urmaţi-le exemplul.
Autorul nu i-a menţionat aici cu scopul de a obţine vreun fel de
acreditare a lucrării lui prin pomenirea acestor nume mari şi nici
nu ar vrea ca eventualele greşeli pe care le veţi găsi în paginile care
urmează să umbrească în vreun fel imaginea acestor sfinţi.
În raport cu fiecare dintre aceştia însă, rugăciunile noastre ar trebui să fie asemeni rugăciunii lui Elisei: „Unde este acum, Domnul
Dumnezeul lui _____?”
Autorul îşi asumă greşelile şi slăbiciunile din paginile care
urmează, iar bobiţele de mană pe care nădăjduieşte că le veţi găsi
totuşi pe alocuri, vin întru totul de sus, de la „Tatăl luminilor, în care
11
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nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” şi căruia I se cuvine
toată slava pentru acestea.
Cu privire la lucrarea de faţă, autorul se alătură unuia dintre aceşti
oameni ai lui Dumnezeu, care spunea într-o împrejurare: „Acesta este
micul meu dar de cinci pâinişoare şi doi peşti.”
El a scris ce a primit în inimă, pe de o parte mânat de simţul datoriei faţă de Domnul lui pentru harul şi darul de a scrie şi, pe de altă
parte, însufleţit de o puternică dorinţă ca noi, slujitorii lui Dumnezeu
de astăzi, să avem o aşa inimă neprihănită şi aşa mâini pricepute încât
să-I slujim după planul Său în această generaţie.
Iar planul şi voia Sa sunt ca această vreme în care nu mai e slavă –
„I-Cabod” – să fie schimbată de Duhul Sfânt prin viaţa şi lucrarea
noastră, a slujitorilor Săi. Noi suntem cei chemaţi să-I netezim calea
ca El să poată veni la noi, să ne întoarcă la El, să ne învioreze iarăşi şi
să-Şi însufleţească lucrarea sub ochii noştri pentru ca din nou „în ţara
noastră să locuiască slava”.
Învăţăturile şi temele cuprinse în lucrarea de faţă au fost folosite,
prin harul Domnului, timp de mai mulţi ani ca lecţii lunare pentru
instruirea slujitorilor din mai multe biserici locale din Comunitatea
Regională Penticostală Braşov, sub titlul generic Ghid pentru instruirea
slujitorilor Bisericii. Aceasta fiind istoria acestor teme, în timp ce ele
sunt de sine stătătoare, există posibilitatea întrepătrunderii unora
dintre idei, de la o temă la alta. În lucrarea de faţă s-a încercat doar
gruparea lor pe capitole şi nu s-a avut în vedere prea mult cizelarea
minuţioasă a acestora.
Se recomandă folosirea acestei lucrări atât pentru studiul personal,
cât şi ca manual de studiu pentru grupul slujitorilor bisericii locale.

Partea I
Viaţa lăuntrică a slujitorului
şi profilul său spiritual
Într-adevăr, dacă un om sărac poate întemeia
un orfelinat şi-l poate face să-şi continue existenţa
doar prin rugăciune şi credinţă, fără să ceară
nimic nimănui, lucrul acesta îi va întări pe cei
slabi, le va creşte credinţa şi în plus le va arăta
celor necredincioşi realitatea lucrurilor divine
şi veşnice.
Acesta este motivul primordial care îmi duce neîncetat gândul
spre întemeierea unui orfelinat…
M-am rugat mult în această săptămână pentru orfelinat, cerând
în fiecare zi lui Dumnezeu ca să scoată acest gând din mintea mea
dacă nu vine de la El.
Mi-am cercetat, de asemenea, cu grijă, inima, mi-am analizat
motivaţiile, nu o dată, ci de multe ori, şi sunt tot mai convins că acest
plan vine de la Dumnezeu.
George Müller (1805–1898)
pastor şi întemeietor al orfelinatului din Bristol, Anglia

pP
Cât timp pierd în faţa micului ecran în fiecare
noapte? m-am gândit în sinea mea. Cel puţin
două ore.
Doamne, ce s-ar întâmpla dacă aş vinde televizorul şi mi-aş petrece acest timp în rugăciune?…
Ce s-ar întâmpla dacă aş sta în rugăciune în
fiecare noapte? Ideea era captivantă.
Înlocuieşte statul în faţa televizorului cu rugăciune şi vezi ce
se întâmplă.
David Wilkerson (1931–2011)
pastor american
şi întemeietor al programului de recuperare
pentru drogaţi Teen Challenge
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Gândul lui Cristos în viaţa slujitorului
Elementul decisiv al vieţii lăuntrice a slujitorului lui Dumnezeu este
mintea lui. Dacă mintea lui e înnoită şi luminată de Duhul Sfânt,
atunci inima lui poate fi atinsă, modelată şi umplută cu lucrurile de
sus. În acest fel, el poate conduce poporul lui Dumnezeu în căile Sale
şi îşi poate îndeplini, astfel, cu succes misiunea.
Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să aibă gândul lui Cristos.
Dacă am putea descrie printr-un singur cuvânt gândul şi mintea lui Cristos, atunci cel mai bun şi mai cuprinzător cuvânt ar fi
ASCULTARE. Fiul lui Dumnezeu a avut un singur gând: să fie supus
Tatălui. El a fost un fiu ascultător. Din acest motiv, El nu a considerat
faptul de a fi deopotrivă cu Tatăl un lucru de apucat, din acest motiv
El S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi luând forma umană, din acest motiv
El S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte
de cruce (Flp. 2:5–8).
Tatăl ceresc are două feluri de fii şi fiice:
ascultători şi neascultători. Puneţi-vă acum
Dacă am
întrebarea, împreună cu mine, înainte de
putea descrie
a merge mai departe: „Ce fel de fiu sunt
printr-un singur
eu, ascultător sau neascultător? Rămân în
cuvânt gândul
Cuvântul Tatălui meu şi Îl ascult sau ies
şi mintea lui
din Cuvântul Lui şi îmi trăiesc viaţa şi îmi
Cristos, atunci
fac lucrarea după buna plăcere a voii mele
cel mai bun şi
fără să mă preocupe prea mult dacă Tatăl Îşi
mai cuprinzător
găseşte plăcerea în mine?” Şi lăsaţi-L apoi pe
cuvânt ar fi
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă lumineze
ASCULTARE.
adâncul inimii şi să vă arate ce-i în ea!
15
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Ce gând ai deci, iubit coleg de slujbă, în străfundul inimii tale? Ce
motivaţii te mişcă şi ce scopuri tainice urmăreşti în timp ce faci lucrarea la care te-a chemat Domnul? Ai tu acelaşi gând ca al lui Cristos?
Pavel l-a avut.
După ce sfătuieşte pe credincioşi să aibă în ei gândul lui Cristos,
apostolul le arată, în pasajul din Filipeni 3, modul în care el însuşi a
aplicat şi continuă să aplice „gândul lui Hristos” în viaţa şi lucrarea sa.
Ţinând cont de existenţa unor slujitori care nu aveau în ei gândul
lui Cristos şi pe care Pavel îi numeşte „lucrătorii aceia răi” (v. 2), el
prezintă trei criterii, după care fiecare slujitor se poate examina personal în privinţa prezenţei sau absenţei gândului lui Cristos în viaţa
şi lucrarea sa, după cum urmează (v. 3):
1. Cum slujim lui Dumnezeu?		 „prin Duhul lui Dumnezeu”
2. Cum ne lăudăm?					 „în Hristos Isus”
3. În ce ne punem încrederea?		 „nu… în lucrurile pământeşti”
Pentru Pavel, „lucrurile pământeşti” sunt acele avantaje obţinute
fie prin naştere, fie prin eforturi personale, şi anume (v. 4–6):
•• posesor al semnului legământului – „tăiat împrejur”
•• parte din poporul lui Dumnezeu – „din neamul lui Israel”
•• membru al celei mai stricte grupări iudaice – „fariseu”
•• plin de râvnă pentru datinile strămoşeşti – „prigonitor al Bisericii”
•• împlinitor al Legii – „fără prihană, după Lege”.
Aceste lucruri puteau însemna câştiguri pentru Pavel, însă, datorită lui Cristos, el:
•• le-a considerat în trecut pierderi, dezavantaje (v. 7);
•• le consideră în prezent fără valoare, ca un gunoi (v. 8).
Analizează-ţi lucrarea ta pentru Domnul după aceste criterii pauline răspunzându-ţi, cu toată sinceritatea, la aceleaşi trei întrebări:
•• Cum slujesc lui Dumnezeu, ce metode şi mijloace folosesc?
•• Cum mă laud în privinţa lucrării mele?
•• În cine şi în ce îmi pun încrederea în privinţa slujirii la care
Domnul m-a chemat?
Şi mai mult decât atât, roagă-te Domnului să te analizeze şi să
te cerceteze El Însuşi, după cum o făcea omul lui Dumnezeu David:
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi
cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea
veşniciei” (Ps. 139:23–24).
Alcătuieşte acum, iubite cititor, propria-ţi listă cu lucruri care pentru tine sunt câştiguri, adu-le la crucea Domnului şi reevaluează-le
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în lumina Duhului şi în perspectiva eternităţii. Fă aceasta însuşindu‑ţi
scopurile lui Pavel, care sunt următoarele:
1. „să câştig pe Hristos”; pentru Pavel, cel mai mare profit pe care
ar fi putut să-l câştige era Cristos.
Dar pentru tine? Ce urmăreşti să câştigi? Admiraţia oamenilor?
Avantaje materiale? Vrei să-ţi faci un nume? Vrei să fii cineva? Dacă
da, adu-ţi aminte de cuvintele lui Ieremia pentru Baruc (Ier. 45:5).
2. „să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o
dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă”; neprihănirea pe care o dă
Legea este acea stare acceptabilă înaintea lui Dumnezeu pe care o pot
obţine prin merite şi eforturi personale.
Pe ce te bizui atunci când vii înaintea lui Dumnezeu? Pe vreun
merit personal legat de slujirea ta? Dacă da, aminteşte-ţi de învăţătura Mântuitorului din Luca 17:7–10.
3. „să-L cunosc pe El şi părtăşia suferinţelor Lui”; aici nu se face
referire la o cunoaştere teoretică, intelectuală, ci la una experimentală; Pavel vrea să spună: „să mă familiarizez cu El şi să iau parte la
suferinţele Lui”.
Îl cunoşti din ce în ce mai mult pe Domnul Isus? Eşti pe zi ce
trece tot mai familiarizat cu El? Umbli tu cu El? Îi îngădui să trăiască
în tine? Iei parte la suferinţele prezente ale Domnului pentru Biserica
Sa? Guşti din ele sau te strecori astfel încât să le eviţi cu diplomaţie?

Ghid de discuţii

•• Găsiţi şi discutaţi pasajul din Epistola către evrei, în care Domnul Isus este
zugrăvit ca învăţând ascultarea prin suferinţă.
•• Explicaţi gândul lui Cristos despre care se profeţea în Ps. 40:6–8.
•• Referindu-se la premiul chemării cereşti de două ori în Flp. 3:12‑13, Pavel
afirmă că nu l-a obţinut încă. Cum înţelegeţi aceste afirmaţii, în contextul temei
noastre din învăţătura de faţă?
•• Încercaţi să descrieţi viaţa şi lucrarea lui Pavel, conform priorităţii declarate de
el atunci când spune „fac un singur lucru”.
•• Pavel lua parte la suferinţele lui Cristos prin „suferinţele sale misionare” pentru
biserică, în slujba de apostol, „împlinind astfel ce lipseşte suferinţelor lui Hristos
pentru biserică” (Col. 1:24). Cum luăm noi parte astăzi la aceste suferinţe?

