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Predarea ştafetei (1)
I. FORMAREA LUCRĂTORILOR/
SLUJITORILOR
Seceriș mare - lucrători puțini
Evanghelistul Matei ne vorbește,
în capitolul 9, despre lucrarea de
vindecare, predicare și învățătură a
Domnului Isus. Când face această
lucrare, Mântuitorul sesizează o
mare nevoie spirituală: nevoia
de lucrători: „Isus străbătea toate
cetăţile şi satele, învăţând pe
norod în sinagogi, propovăduind
Evanghelia Împărăţiei, şi vindecând
orice fel de boală şi orice fel de
neputinţă, care era în norod. Când
a văzut gloatele, I s-a făcut milă
de ele, pentru că erau necăjite şi
risipite, ca nişte oi care n-au păstor.
Atunci a zis ucenicilor Săi: Mare
este secerişul, dar puţini sunt
lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul
secerişului să scoată lucrători la
secerişul Lui.” (Matei 9:35-38).
Recent, a fost prezentată situația
recesământului din 2011.
Curiozitatea m-a făcut să verific
situația credincioșilor penticostali
recenzați. Datele oficiale prezintă
mișcarea penticostală cu un
procent de 1,93% din populația
țării. Am crescut de la 1,5 la 1,93%.
Trebuie să spunem că pe lângă
această creștere recunoscută
oficial, s-au plantat biserici noi,
bisericile, în special cele din orașe
au crescut și nu este de neglijat
faptul că avem o puternică rețea de
biserici penticostale în Diaspora.
La asemenea lucrare potrivesc
bine cuvintele Domnului Isus:
„Mare este secerișul, dar puțini
sunt lucrătorii”. Fără să spun
cuvinte mari, cred că cea mai mare
problemă pe care o avem este
lipsa slujitorilor. În momentul de
față în Cultul Creștin Penticostal
sunt înregistrate 2814 biserici
şi 548 de pastori activi. 2664 de
biserici și-au reînnoit autorizațiile
de funcționare, iar 150 nu și le-au
reînnoit, iar în Diaspora avem
înregistrate 50 de biserici și 55 de

slujitori. Raportat pe întreg Cultul
Creștin Penticostal avem 2864
biserici slujite de 603 pastori, ceea
ce face ca raportul să fie de 4,74
biserici/1 pastor, aproape 5 biserici
la un pastor.

a avut vremea lui și a slujit după
planul lui Dumnezeu. Aceasta este
vremea noastră, o vreme care va
trece, însă, după ce va trece, se va
putea spune și despre noi ce s-a
spus despre David?

Timpul potrivit sau De ce acum
Sfânta Scriptură vorbește mult
despre împăratul David, dar un
lucru interesant este consemnat de
doctorul Luca în Faptele Apostolilor
13:36: „Și David după ce a slujit
celor din vremea lui după planul
lui Dumnezeu...”. David a avut
vremea lui și Dumnezeu nu-i va
cere socoteală pentru vremea din
timpul predecesorului său Saul
și nici pentru vremea din timpul
urmașului său Solomon. David

Marea tragedie este că putem trăi
și muri fără să fi fost interesați
să căutăm şi să împlinim scopul
stabilit de Dumnezeu pentru noi
- acela de a sluji celor din vremea
noastră. Fiecare dintre noi avem o
îndatorire înaintea lui Dumnezeu
față de generația aceasta. Mâine
s-ar putea să fie prea târziu să ne
îndeplinim orice îndatorire.
În anul 1998 am ajuns preşedintele
Comunităţii Regională Oradea,

Pastor Ioan Moldovan
Preşedintele Comunităţii Regionale Penticostale Oradea
Referat prezentat la Conferinţa Naţională a Pastorilor, Sovata 2012
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Domnul Isus a fost Cel care
i-a format pe cei doisprezece
ucenici, cum spunea cineva în
mod pragmatic: „12 desculți care
au zguduit lumea”. Uitându-ne
la modelul Domnului Isus și al
ucenicilor spunem și noi ca Ioan:
„cum este El așa suntem și noi în
lumea aceasta” (1 Ioan 4:17).
Dacă vrei să-i formezi și să-i
influențezi pe alții atunci trebuie
disciplină și autodisciplină. Mi-a
plăcut expresia lui Oswald Sanders
„înainte de-a cuceri lumea trebuie
să ne cucerim pe noi” (Conducerea
spirituală).
Toți pastorii, conducătorii își
doresc autoritate în slujire și să
fie urmați de alții, dar aceasta se
dobândește prin disciplină. „Când
alții își irosesc timpul, slujitorul
lui Dumnezeu va studia, când alții
moțăie, el muncește, iar când alții
visează, el se roagă”.
şi printre primele acţiuni pe care
le-am inteprins a fost să cercetez
fiecare sector şi să am o discuție cu
fiecare păstor. De la acele discuții
mi-au rămas în minte două
lucruri: am găsit un pastor cu 14
biserici și un frate în jur de 80 de
ani cu un sector de 7 biserici. În
discuția cu acel frate pastor mi-a
spus ce urma să facă, ce planuri
are și printre altele a folosit
cuvintele: „acum, frate, sunt și eu
ca Apostolul Pavel...” la care l-am
întrebat: Dar unde este Timotei,
unde este Sila, sau Tit? El nu avea
pe nimeni pregătit să meargă mai
departe.
În Biserică, eu cred că este nevoie
de pastorul care:
- să fie convins că este foarte
important să formeze lucrători azi
pentru că mâine s-ar putea să fie
prea târziu;
- să fie conştient că formarea de
lucrători este un proces, şi lucrul
acesta trebuie afirmat și susținut în
fiecare zi;
- să fie conștient că influența

sa crește pe măsură ce echipa
slujitorilor se întărește.
Cum să formezi și pe cine să
formezi ca slujitor?
Cineva a fost întrebat cum își
pregătește prezbiterii din biserică,
iar răspunsul a fost surprinzător:
„când cineva devine prezbiter,
înseamnă că a și fost pregătit. Asta
nu înseamnă că a învățat totul și
că nu mai este loc de acumulat
cunoştinţe”.
Când este vorba de lucrători pentru
momentul secerișului, modelul
este Domnul secerișului. Isus a
pregătit cei mai buni conducători.
Ceea ce i-a învățat El pe ucenicii
săi și modul în care i-a învățat este
deosebit de important.
În cartea „Păstorul ucenicizator”,
Bill Hull vorbea despre metoda lui
Isus formată din 6 pași: „Spune-le
ce”; „Spune-le de ce”; „Arată-le
cum”; „Fă-o împreună cu ei”;
„Lasă-i pe ei s-o facă”; „Dă-le
drumul”.

Viziunea în lucrare sau
Să vezi mai mult și mai departe
decât văd alții
Autorul Epistolei către evrei spune
despre Moise: „prin credință a
părăsit el Egiptul, fără să se teamă
de mânia împăratului, pentru că
a rămas neclintit, ca și cum ar fi
văzut pe Cel ce este nevăzut” (Evrei
11:27).
„Slujitorul omului lui Dumnezeu
s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a
ieşit. Şi iată că o oaste înconjura
cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul
a zis omului lui Dumnezeu: „Ah!
domnul meu, cum vom face?”
El a răspuns: „Nu te teme, căci
mai mulţi sunt cei cu noi decât
cei cu ei.” Elisei s-a rugat, şi a
zis: „Doamne, deschide-i ochii
să vadă.” Şi Domnul a deschis
ochii slujitorului, care a văzut
muntele plin de cai şi de care de foc
împrejurul lui Elisei
(2 Împărați 6:15-17).
Ce cuvânt înțelept a spus cineva
când a zis „Ochii care privesc sunt
mulți. Ochii care văd sunt rari”.
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Fariseii au privit la Petru și au
văzut doar un pescar iscusit. Isus
a văzut în Petru un profet și un
predicator, un sfânt și un mare
conducător.
Puterea de-a lua decizii
Când ești convins de voia lui
Dumnezeu iei decizii fără
nicio ezitare. Moise a devenit
conducătorul Israelului când a
abandonat puterea și privilegiile
Egiptului și s-a identificat cu
sclavii evrei și cu suferința lor:
„Prin credință Moise, când s-a
făcut mare, n-a vrut să fie numit
fiul fiicei lui faraon, ci a vrut
mai bine să sufere împreună cu
poporul lui Dumnezeu decât
să se bucure de plăcerile de o
clipă ale păcatului. El socotea
ocara lui Hristos ca o mai mare
bogăție decât comorile Egiptului,
pentru că avea ochii pironiți spre
răsplătire. Prin credință a părăsit
el Egiptul, fără să se teamă de
mânia împăratului; pentru că
a rămas neclintit, ca și cum ar
fi văzut pe Cel ce este nevăzut”
(Evrei 11:14-17).

Când Pavel L-a întâlnit pe Isus
pe drumul Damascului, prima
întrebare pe care i-a adresat-o a fost:
„Ce să fac, Doamne?” Atunci am
zis: „Ce să fac, Doamne?” „Scoalăte”, mi-a răspuns Domnul, „du-te
în Damasc și acolo ți se va spune
ce trebuie să faci” (F.A. 22:10). Fără
nicio ezitare, cu convingere deplină
l-a urmat pe Acela pe care până
mai devreme l-a blamat, așa cum
mărturisea când scria Galatenilor:
,,Cum, adică, prigoneam peste
măsură de mult Biserica lui
Dumnezeu și făceam prăpăd în ea”
(Galateni 1:13).

lucrez prefer să lucrez, cu riscul de
a greși”.

De multe ori nu ești înțeles pe
moment atunci când iei o decizie,
și-mi place să mă folosesc de
cuvintele Domnului lsus care îi
spunea lui Petru „Ce fac Eu tu nu
pricepi acum, dar vei pricepe după
aceea” (Ioan 13.7).

Smerenia unui slujitor ar trebui
să se cunoască cu trecerea anilor,
exemplul cel mai potrivit fiind
cel al lui Pavel. La începutul
lucrării, el scria „Căci eu sunt cel
mai neînsemnat dintre apostoli;
nu sunt vrednic să port numele
de apostol, fiindcă am prigonit
Biserica lui Dumnezeu”
(l Corinteni 15:9); mai apoi scrie
celor din Efes: „Da, mie, care sunt
cel mai neînsemnat dintre toți
sfinții, mi-a fost dat harul acesta

Sunt situații în care nu luăm
deciziile cele mai bune. Un om
cu multă experiență spunea
următoarele cuvinte ,,Cine
lucrează face greșeli, decât să nu

Lucrează cu smerenie
Pare un paradox, dar cuvântul
lăsat de Dumnezeu prin Petru
este adevărat: „Căci Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar celor
smeriţi le dă har” (1 Petru 5:5).
Smerenia trebuie să fie un semn
distinctiv al slujitorului spiritual.
Hristos le-a spus ucenicilor Săi să
abandoneze atitudinile pompoase
ale despoților orientali și, în
schimb, să adopte comportamentul
umil al slujitorilor (Matei 20:25-27).

să vestesc Neamurilor bogățiile
nepătrunse ale lui Hristos” (3:8);
ca la sfârșitul vieții să-i scrie lui
Timotei: „O, adevărat și cu totul
vrednic de primit este cuvântul
care zice: Hristos Isus a venit în
lume ca să mântuiască pe cei
păcătoși, dintre care cel dintâi
sunt eu” (1 Tim. 1.15). Şi Ioan
Botezătorul spunea despre Domnul
Isus „Trebuie ca el să crească, iar
eu să mă micșorez”. Aici se vede
adevărata statură spirituală a
lui Ioan Botezătorul și, totodată,
smerenia lui.
Exemplul personal
Pavel, marele slujitor, îi scrie lui Tit,
unul dintre ucenicii lui: „și dă-te pe
tine însuți pildă de fapte bune, în
toate privințele. lar în învățătură,
dă dovadă de curăție, de vrednicie,
de vorbire sănătoasă și fără cusur,
ca potrivnicul să rămână de rușine
și să nu poată să spună nimic rău
de noi” (Tit 2.7-8).
Tot Pavel le dă corintenilor un
îndemn pe care ar trebui să-l putem
da şi noi celor pe care îi slujim:
„Călcați pe urmele mele întrucât
și eu calc pe urmele lui Hristos”
(1 Corinteni 11:1). Este esenţial să
poți să spui celor pe care-i slujești
și păstorești „faceți ce fac eu”.
Slujitorul lui Dumnezeu se distinge
prin puterea de a-i inspira pe alții
la slujire și sacrificiu. Neemia
avea această calitate. Atunci când
a sosit la lerusalim, poporul era
total descurajat și demoralizat.
Cât ai clipi din ochi, Neemia
i-a transformat într-o echipă de
muncitori eficienți.
II. ÎMPUTERNICIREA
LUCRĂTORILOR/ SLUJITORILOR
De-a lungul Sfintelor Scripturi
Îl vedem pe Dumnezeu angajat
în această lucrare de căutare şi
de împuternicire de slujitori, un
exemplu fiind atunci când Samuel
îi transmite lui Saul hotărârea lui
Dumnezeu: „Domnul Şi-a ales un
om după inima Lui şi Domnul l-a
rânduit să fie căpetenia poporului

Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi
poruncise Domnul” (1 Samuel
13:14).
Dumnezeu caută oameni dispuşi
să asculte, să înveţe, să-şi asume
responsabilitatea pentru alţii şi El
este gata să-i folosească la maxim:
„Caut printre ei un om care să
înalţe un zid şi să stea în mijlocul
spărturii înaintea Mea pentru ţară,
ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc
niciunul!” (Ezechel 22:30).
Domnul Isus şi-a ales ucenici şi
i-a împuternicit pentru lucrarea
vitoare. Isus le-a dat exemplul
personal şi i-a învăţat zi de zi.
Cineva spunea următoarele
cuvinte: „Pentru Isus sălile de
clasă erau circumstanţele vieţii,
principiile şi valorile lui ieşeau la
suprafaţa în mijlocul experienţelor
zilnice.” Isus şi-a introdus ucenicii
într-un program de stagiatură
(Luca 10:17-24) care le permitea să
înveţe din eşecuri şi succese (Marcu
9:14-29). El le-a delegat autoritate şi
responsabilitate în măsura în care
erau în stare să le poarte.
Modele de împuternicire a
slujitorilor
Modelul Moise sau împuternicire
când îţi spun alţii
Israel ieşise din Egipt ca o mulţime
dezorganizată de fraţi robi. În
noua naţiune, Moise reprezenta
şi întruchipa puterea executivă,
legislativă şi judecătorească.
Deciziile sale erau acceptate ca fiind
voia lui Dumnezeu. Ietro, socrul
lui Moise, a văzut cât de ocupat era
ginerele său şi faptul că se istovea
singur: „Te istoveşti singur şi vei
istovi şi poporul acesta care este cu
tine, căci lucrul este mai presus de
puterile tale şi nu-l vei putea face
singur.” (Exod 18:18)
Metoda lui Moise era ineficientă
şi prea lentă pentru mulţimea de
oameni care aştepta rezolvarea
problemelor. Socrul lui Moise
propune un plan în care Moise
trebuia să înveţe poporul în
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continuare şi să se ocupe de
cazurile mai grele „pricinile grele”,
dar o mare parte din munca lui să
fie delegata la oameni competenţi
şi demni de încredere.
Vorbirea lui Ietro a fost plină de
înţelepciune, căci dacă Moise ar
fi cedat sub presiune, în urma
lui poporul ar fi rămas în haos.
Nimeni nu era pregătit să conducă
şi nimeni nu era responsabil de
nimic. Eşecul asigurării succesiunii
la conducere a dus la ruină multe
biserici.
Moise a urmat sfatul lui Ietro
şi a avut parte de beneficii în
urma acestui fapt, putând să
se concentreze doar asupra
problemelor mari. Moody spunea
că „cea mai înaltă formă de
conducere constă în a reuşi să
realizez lucrurile prin alţii. Aş
prefera să pun 1000 de oameni la
muncă decât să fac munca a 1000
de oameni.”
Modelul Ilie sau împuternicire la
porunca lui Dumnezeu
În 1 Împăraţi 19.16 citim că
Domnul îi spune lui Ilie: „şi
să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat,
din Abel-Mehola, ca proroc în
locul tău.” Dumnezeu a venit la
Ilie în momentul cel mai greu.
Dumnezeu întâi i-a dat lui Ilie un
moment de odihnă şi rugăciune.
Fără slujire, fără predică, fără
mustrare, fără acuzare, fără
trăznete, fără Ahab, fără Izabela.
„S-a culcat şi a adormit sub un
ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger
şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.”
El s-a uitat, şi la căpătâiul lui
era o turtă coaptă pe nişte pietre
încălzite şi un ulcior cu apă. A
mâncat şi a băut, apoi s-a culcat
din nou” (1 Împăraţi 19.5-6). Apoi
Dumnezeu are o stare de vorba cu
Ilie. Acesta a crezut o minciună
şi anume că a rămas singur.
Dumnezeu îi spune „Dar voi lăsa
în Israel şapte mii de bărbaţi, şi
anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat
genunchii înaintea lui Baal şi a
căror gură nu l-au sărutat”
(1 Împăraţi 19.18).
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Un lucru foarte interesant este că
Dumnezeu i-a dat un înlocuitor.
Dupa ce îi dă odihnă, hrană şi-l
sfătuieşte din susurul blând îi cere
să-şi dea mantaua succesorului său
Elisei. Elisei a urmat pe Ilie şi a fost
în slujba lui. Dumnezeu nu i-a dat
lui Ilie numai un succesor, ci i-a dat
şi un prieten apropiat.
Modelul David sau modelul
împuternicirii publice
Exemplul pentru acest model
este momentul în care David îşi
împuterniceşte fiul ca împărat
în locul lui: „Acolo, preotul
Ţadoc şi prorocul Natan să-l ungă
împărat peste Israel. Să sunaţi
din trâmbiţă şi să ziceţi: „Trăiască
împăratul Solomon!” Să vă suiţi
apoi după el ca să vină să se aşeze
pe scaunul meu de domnie şi
să împărăţească în locul meu.
Căci porunca mea este ca el să fie
căpetenia lui Israel şi Iuda”
(1 Împăraţi 1.34-35).

Este foarte important felul în care
face acest lucru, arătând dorinţa
lui, ca Solomon să fie împărat în
locul lui, în mod public. Niciodată,
când vrei să împuterniceşti, să
promovezi pe cineva să nu o faci pe
ascuns. Biserica trebuie să ştie că
doreşti lucrul acesta.
Când am început slujirea pastorală
aveam 29 de ani. În biserica din
Aleşd eram singurul pastor ordinat.
Azi suntem 5 pastori cu normă
întreagă, angajaţi la comunitate şi
slujim împreună 15 biserici, la care
se adaugă prezbiteri şi diaconi. Am
fost implicat direct în promovarea
fiecăruia şi, pentru mine, promovarea
colegilor mei a fost o adevărată
bucurie. Totdeauna am făcut publică
dorinţa mea ca ei să fie promovaţi,
înaintând astfel în slujirea lor.
David îi pune la dispoziţie lui
Solomon resursele sale: „Şi
împăratul le-a zis: „Luaţi cu voi pe

slujitorii stăpânului vostru, puneţi
pe fiul meu Solomon călare pe
catârul meu şi coborâţi-l la Ghihon”
(1 Împăraţi 1.33).
Să-i urmăm exemplul, folosindu-ne
de influenţa pe care o avem pentru
a-i motiva pe fraţi să-i susţină pe
noii slujitori. Aş mai adăuga aici
că, în acest caz, a fost o ceremonie
publică de investire, de aceea când
investeşti un slujitor fă ca acest act
să fie o sărbătoare a bisericii şi fi
parte a acelei sărbători!
Modelul Pavel - ştafeta adevărului
Adevărurile profunde pe care
Pavel le-a transmis lui Timotei nu
trebuiau risipite. Ele sunt resurse
care trebuiau să fie investite cu
înţelepciune. Pavel l-a îndemnat
pe Timotei să ia ceea ce a învăţat
din gura lui şi să încredinţeze unor
oameni de încredere care vor fi „în
stare să înveţe şi pe alţii”: „Tu, dar,
copilul meu, întăreşte-te în harul

care este în Hristos Isus. Şi, ce-ai
auzit de la mine în faţa multor
martori, încredinţează la oameni
de încredere, care să fie în stare să
înveţe şi pe alţii” (2 Timotei 2.1-2).
Pavel spunea „Căci am primit
de la Domnul ce v-am învăţat...”,
apoi Pavel predă această ştafetă
lui Timotei, care este îndemnat
să facă la fel, iar oamenii de
încredere să transmită şi ei la alţii,
astfel asigurându-se continuitatea
lucrării.
Parafrazând versetul 2, Charles
Swindoll spunea: „Timotei, când
îţi sfârşeşti alergarea asigură-te că
ai dat ştafeta celui care trebuie să o
ducă mai departe. Cursa trebuie să
continue.”
„Dacă vrem ca lumea să auda
azi vocea Bisericii, este nevoie
de conducători cu autoritate,
spirituali şi dispuşi la sacrificiu.
Oamenii caută conducători demni
de încredere, care ştiu încotro
merg şi au convingerea că vor
ajunge acolo. Spirituali, deoarece
fără o relaţie strânsă cu Dumnezeu,
nici chiar persoana cea mai
atractivă şi competenţa nu poate
conduce poporul la Dumnezeu.
Dispuşi la sacrificiu, deoarece
această trăsătură urmează modelul
lui Isus, care S-a dat pe Sine pentru
întreaga lume şi ne cheamă să-I
călcăm pe urme.
Bisericile cresc în toate privinţele
atunci când sunt conduse de
conducători puternici, spirituali,
a căror slujire poartă pecetea
supranaturalului. Biserica se
adânceşte în confuzie şi stagnare în
absenţa unei asemenea conduceri.
Puţini sunt astăzi cei care predică
cu măreţie şi putere spirituală,
iar vocea de tunet a Bisericii a
devenit o şoaptă jalnică. Trăim
zile în care prima îndatorire a
conducătorilor – a celor într-adevăr
spirituali - este să-şi pună la inimă
responsabilitatea de a transmite
mai departe, tinerei generaţii,
această ştafetă a conducerii.”

Piedici în calea împuternicirii
Se naşte întrebarea firească: ce ar
face pe un slujitor să nu delege
autoritate şi să nu împuternicească
pe un altul? M–am oprit la câteva
piedici în calea împuternicirii.
Nesiguranţa poziţiei
Există câteva situaţii în care slujitorul
se vede nesigur pe poziţia lui:
- Situaţia în care delegă
responsabilităţi spre alţii, dar
ezită să delege şi autoritatea de a
face slujba sau, mai pe înţelesul
nostru: este bucuros să transfere
responsabilitate asupra altora,
dar ezită a le da frâiele conducerii
(împăratul Saul delegă lui David
responsabilitatea luptei cu Goliat,
apoi pe aceea de a lupta în războaie
nenumărate, dar el personal era
total nesigur pe poziţia lui).
- Situaţia în care conducătorii se
simt ameninţaţi de subordonaţii
mai bine pregătiţi, fapt pentru care
şovăie să delege autoritatea.
Mândria poziţiei sau
răul de înălţime
Înţeleptul Solomon în proverbe
16:5 spune: „orice inimă trufaşă
este o scârbă înaintea lui
Dumnezeu.” Apostolul Petru, scria
în epistola sa: „Şi toţi, în legăturile
voastre, să fiţi împodobiţi cu
smerenie. Căci „Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar celor
smeriţi le dă har.”
A fi mândru de poziţia ocupată
înseamnă a-L pune pe Dumnezeu
pe plan secund şi a uita că tot ce
suntem şi tot ce avem este de la El.
Popularitatea poziţiei
Toţi slujitorii îşi doresc să fie
apreciaţi de oameni şi, mai
ales, de cei pe care-L slujesc. A fi
respins nu-i o virtute, dar preţul
popularităţii poate fi prea mare.
Domnul Isus a spus: „Vai de voi
când toţi oamenii vă vor grăi de
bine” (Luca 6:46).
Pavel se confrunta cu această
problemă în Corint. Corintenii s-au
scindat în tabere care-şi promovau
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fiecare conducătorul preferat. Unii
îl preferau pe Apolo, alţii pe Chifa,
alţii pe Pavel. Apostolul a înţeles
pericolul şi imediat l-a curmat.
Cinstea aceasta nu se cuvine
niciunuia dintre ei, ci numai lui
Dumnezeu: „aşa că nici cel ce
sădeşte, nici cel ce udă nu sunt
nimic; ci Dumnezeu, care face să
crească” (1 Corinteni 3.7).
Slujitorii bisericii trebuie preţuiţi
foarte mult, în dragoste, din pricina
lucrării lor (1 Tesaloniceni 5:13).
Spurgeon a simţit că pericolul
popularităţii îi da târcoale:
„Succesul poate să mi se urce la cap
şi aşa va face dacă nu-mi amintesc
că Dumnezeu este Cel care-Şi
realizează lucrarea, că El poate
continua să facă la fel şi fără vreun
ajutor şi că El va fi în stare să se
descurce prin alte mijloace oricând
mă va reduce la adevărata mea
dimensiune.”
Avantajele poziţiei
- Posibilitatea deciziei. O gândire
firească şi imparţială este aceea
că atunci când împuterniceşti pe
cineva îţi diminuezi puterea de a
decide sau ţi se diminuează şi în
cele din urmă o pierzi.
- Siguranţa financiară. În mişcarea
penticostală, bisericile, în general,
susţin cel mult, cu câteva excepţii,
omul de pe prima poziţie.
- Boala numită „băgat în seamă”.
Un pastor pensionat povesteşte:
„Odată am ajuns să stau la masă
lângă un cunoscut lider creştin
care se mutase recent cu lucrarea
în apropiere şi avea nevoie de
sprijinul bisericilor locale. M-a
întrebat cine sunt şi i-am spus că
sunt un pastor pensionat. Nu a
mai fost interesat în a continua
discuţia cu mine şi s-a întors spre
celălalt vecin de-al său de la masă,
care era directorul colegiului biblic
din zonă. Dacă spuneam că sunt
pastorul unei mari biserici, miar fi acordat mai multă atenţie?
Evident, pentru el, statutul şi
influenţa pe care acesta o aduce
erau importante.”
(va urma)
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