CUVĂNTUL PĂSTORULUI
Chemarea la cunoaștere este întâlnită permanent în Sfânta Scriptură. Vechiul Testament ne cheamă la cunoaștere,
la înțelepciune și la pricepere. A cugeta – cunoașterea
profundă! – la Legea Domnului era o porunca peste care
un evreu nu putea trece. În Noul Testament, Domnul Isus
spunea cu asprime: “vă rătăciți pentru-că nu cunoașteți
nici Scriptura și nici puterea lui Dumnezeu”. Mergem
strâmb pentru că suntem ghidați de propriile noastre
idei, nu de Cuvântul Domnului. Dar versetul care ar trebui
să ne dea cel mai mult de gândit este Ioan 17:3, care
leagă cunoașterea de viața veșnică: “și viața veșnică
este aceasta: să te cunoască pe Tine…” Cum îl putem
cunoaște pe Dumnezeu daca nu citim și nu studiem ceea
ce ne spune Biblia despre Dumnezeu?
Realitate tristă e că noi, de multe ori, nu cunoaștem și nu
știm bine ceea ce credem. De ce? Pentru că nu citim și
nu studiem în mod regulat și sistematic Scriptura, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Această disciplină fundamentală ni se pare greoaie, marginală și neinteresantă. Ni se
pare mai interesant să aflam primii știrile, invențiile acestei
lumi și noile trenduri decât să ne adâncim în Legea Domnului. Cât de mult prețuim noi Cuvântul lui Dumnezeu?
Ceea ce studiem determină obiceiurile pe care ni le
formăm, pentru că, de obicei, acționăm în raport de
mentalitățile pe care ni le-am format. Pavel este categoric
în această privința și ne spune în Coloseni 3:2 “Gândiți-vă
la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” Pentru a ne
gândi la lucrurile de sus trebuie să ne însușim desprinderea de a studia Scriptura într-un mod sistematic.
Am observat că, pe lângă studierea Scripturii – fără de
care nu putem să creștem spiritual! – este foarte important și să citim cârți de doctrina biblica. Mulți credincioși
fug de doctrinele biblice și de cărțile de comentarii biblice, gândindu-se că ele ar trebui studiate doar de către
teologi, ceea ce este fals. Doctrinele biblice au puterea de
a genera foame și sete după Dumnezeu. Ele îți stimulează
cunoașterea și îți ordonează concepțiile religioase, ajutându-te să înțelegi mai bine Scriptura și s-o explici mai bine.
Nimic nu poate împlini mai mult sufletul unui credincios
ca lumina înțelegerii pe care Duhul Sfânt o aduce în viața
noastră în momentul în care Scriptura devine vie, reală și
plină de viață în inima noastră păcătoasă.
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Suntem aici, ca să-L glorificăm pe Dumnezeu, să predicăm Evanghelia lui Isus Hristos,
să facem ucenici din toate neamurile şi să-i
slujim pe oameni în acord cu voia lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.
EERG

Trei condiții care trebuie îndeplinite de cei care vor să fie
purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu
În Ieremia 15:16-21 descoperim trei condiții care
trebuie îndeplinite pentru a fi purtătorul de cuvânt al
lui Dumnezeu.
În primul rând: „Cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele” (Ieremia 15:16). Cuvântul lui Dumnezeu
trebuie să fie bucuria și veselia inimii tale. Întocmai ca un
om de afaceri care găsește bucurie și veselie în a face
bani, bucuria ta trebuie să fie în a te adânci în Cuvântul
lui Dumnezeu. Mulți doresc astăzi să fie predicatori, însă
aceștia nu petrec timp săpând adănc în Cuvântul lui
Dumnezeu și nu privesc Cuvăntul lui Dumnezeu ca bucuria și veselia inimii lor.
În al doilea rând: „N-am șezut în adunarea celor ce
petrec” (Ieremia 15:17). Când alții din poporul lui Iuda

Cuvântul să fie bucuria și veselia inimi

Un vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu
„Când o să fiu destul de mare, o să devin un evanghelist”, spune Vlad într-o zi
hotărât.
„Ce este un evanghelist?” îl întreabă bunica.
Vlad, foarte mirat de această întrebare, strigă: „Bunico, tu nu şti asta? Un
evanghelist este un om, care povesteşte oamenilor din Biblie. Eu găsesc că este
aşa de frumos, să ai ascultători.”
Bunica zâmbeşte şi zice: „Eu cred, că eşti destul de mare, ca să poţi începe
deja de acum cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu.”
Vlad face ochi mari şi spune: „Bunico, vorbeşti serios?” Şi după o mică pauză
continuă: „Mie de fapt nu mi-e frică să predic, dar nu ştiu încă, cum trebuie să
predic.”
„Ce face un evanghelist mai întâi dragul meu Vlad?”
„El citeşte un verset din Biblie şi îl explică apoi. Aceasta încă nu pot.”
„Ba da, tu poţi asta!” Bunica a luat Biblia şi a pus degetul pe un verset din
Efeseni, capitolul 4 versetul 32, şi Vlad a citit: „Fiţi buni unii cu alţii.” – „Nu este
acesta un verset frumos, pe care poţi să-l explici tu?”
„Da, bunico, dar n-am ce explica la el, trebuie doar pur şi simplu să fim buni
faţă de toţi; asta este tot.”
„Şi totuşi este un text frumos pentru prima predică a micuţului meu Vlad. Eu
doresc mult, să predici o săptămână despre acest text.”
„O săptămână întreagă să predic despre aceasta? Dar bunico, doar n-o spui în
serios? Cum este posibil?”
„Spune, Vlad, nu poţi fi tu o săptămână întreagă bun către fiecare, cu care ai
de-a face?”
Vlad a rămas pe gânduri. „Este aceasta o predică?” a întrebat apoi încă nedu-

petreceau și se distrau, Ieremia s-a dus retras pentru a
fi singur cu Dumnezeu. Dacă nu te disciplinezi să stai
departe de glumeții acestei lumi, nu vei putea fi niciodată
purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Nu spun că umorul
și glumele curate sunt un lucru rău. Dar mulți credincioși
nu stiu când să se oprească în astfel de aspecte – aceștia glumesc tot timpul. Ieremia s-a asigurat că nu petrece
timp cu astfel de oameni.
În al treilea rând: Ieremia se plânge lui Dumnezeu în
versetul 18, spunănd: „Doamne, pentru ce mă dezamăgești? Ai fost pentru mine un izvor înșelător. Am
venit la izvor crezând ca este apă acolo și nu este. M-ai
dezamăgit.” Domnul a spus: ”Să nu-Mi spui așa ceva
niciodată.” Dumnezeu l-a certat pe Ieremia pentru că
a rostit astfel de cuvinte de necredință (Ieremia 15:19).

timp răscumpărat petrecut cu Cuvântul
merit.
„Da, sigur, este cea mai bună, pe care o poţi ţine. Un predicator trebuie să facă
el însuşi, ce spune altora, căci altfel nu vrea să-l asculte nimeni, când stă în faţa
ascultătorilor. Şi în orice caz este o predică vie, cea mai puternică. Mântuitorul
nu vrea numai cuvinte, ci fapte. Şi oamenii vor să vadă, la acela care le aduce
Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce aud.”
„Bine”, spune Vlad cu un oftat, „cred, că aş putea să fac o încercare cu predica.”
„Mă bucur, dragul meu, că de mâine încolo vei fi un evanghelist. Versetul tău
este: Fiţi buni cu alţii. Explică-l bine şi arată tuturor, ce înseamnă.”
Şi Vlad a început. Imediat, în dimineaţa următoare şi-a zis: „N-ar fi frumos şi
bun faţă de învăţător, dacă aş vorbi astăzi iarăşi în timpul orelor. De aceea n-o
voi face astăzi.” Şi Vlad a rezistat hotărât şi n-a vorbit neîntrebat. Învăţătorul s-a
bucurat mult de aceasta. Lui i-a plăcut mult predica lui Vlad, şi s-a bucurat de ea
şi în zilele următoare.
În pauze sau în drum spre casă, Vlad împreună cu alţii, se lega de multe ori de
copiii mai mici, îi necăjea sau făcea alte năzbâtii, care supărau pe unii oameni.
Dar Vlad, care acum era „predicator”, se gândea întotdeauna la versetul lui şi îşi
spunea: Fiţi buni unii cu alţii.
Seara bunica l-a întrebat: „Vlad, cum a mers cu predica ta astăzi?”
„Ah, e de fapt o predică lungă de dimineaţă până seara, dar a mers destul de
bine, Domnul Isus mi-a ajutat.”
Vlad a continuat, în felul acesta zi de zi să predice despre frumosul lui verset.
Mai târziu bunica i-a mai dat alte versete. Şi dacă micuţul predicator se împotmolea câte o dată, Mântuitorul lui îi amintea de sarcina lui, căci Vlad Îl iubea pe
Domnul Isus din toată inima.
Nu vreţi şi voi, să începeţi chiar astăzi prin harul lui Dumnezeu, să fiţi asemenea
predicatori ai Vestei Bune?

Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. El nu este ca
un izvor înșelător. Ieremia se baza pe sentimentele lui și
se uita la circumstanțe. Domnul i-a spus „Dacă te întorci
la Mine și renunți la obiceiul de a rosti cuvinte inutile (ca
cele pe care le-ai rostit deja – nepăsătoare, cuvinte inutile
și cuvinte de necredința) și te asiguri că rostești numai
cuvinte prețioase (de credință și bunătate), atunci vei fi
gura Mea”.
Câți dintre voi doriți să fiți gura lui Dumnezeu? Nu mă
refer la a fi un predicator de predici moarte pe care le-ați
găsit în vreo carte, ci la a fi purtătorul de cuvânt al lui
Dumnezeu. Daca doriți să fiți un astfel de purtător de
cuvânt, atunci nu irosiți timp în compania inutilă a unor
oameni, ci răscumpărați timpul și petreceți-l în a săpa
adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Lasă ca acesta să fie
bucuria și veselia inimilor voastre. Descotorosiți-vă de
conversații inutile și rostiți cuvinte de credință întotdeauna
și să aveți numai cuvinte bune în toate discuțiile voastre.
Atunci Domnul vă va face gura Lui. La Dumnezeu nu este
părtinire.
– Zac Poonen

să rostim cuvinte de credința și bunătate

Plan pentru citirea Biblie
30 Ianuarie – 5 Februarie:

Matei 1 – Matei 14

6 Februarie – 12 Februarie:

Matei 15 – Matei 28

13 Februarie – 19 Februarie:

Marcu 1 – Marcu 14

20 Februarie – 26 Februarie:

Marcu 15 – Luca 12

27 Februarie – 5 Martie:

Luca 13 – Ioan 2

6 Martie – 12 Martie:

Ioan 3 – Ioan 16

13 Martie – 19 Martie:

Ioan 17 – Fapte 9

20 Martie – 26 Martie:

Fapte 10 – Fapte 23

27 Martie – 2 Aprilie:

Fapte 24 – Romani 9

