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Aveţi în mâini un număr special
al publicaţiei Adunării Baptiste
Independente din Beiuş. Este special
pentru că este dăruit chiar în timpul
anualei Conferinţe a Baptiştilor
Fundamentalişti şi are exact aceeaşi temă
cu cea a Conferinţei.
De asemenea, este special datorită
conţinutului ei. Publicaţia obişnuită nu
are decât două articole în ea. Prima,
articolul directorului Colegiului Biblic
Baptist Independent „Bereea” din Beiuş,
pastorul Gabriel Rivera, este o incursiune
extrem de profundă, chiar emoţională,
în personalitatea de păstor, al lui Cristos.
Inima dumneavoastră va fi cu siguranţă
atinsă de implicarea întregii personalităţi
a lui Iesus în păstorirea sufletelor. În zile
ca ale noastre în care personalitatea
proprie a pastorilor pare să fie mai
preţioasă decât orice altceva, imaginea
inimii frânte a lui Cristos pentru mulţimile
rătăcite ar trebui să fie redescoperită ca
personalitatea biblică şi cristică a oricărui
slujitor al Domnului, mai ales a celui care
ocupă rolul biblic de pastor al bisericii
locale a Domnului Iesus.

Al doilea articol este de fapt, un
mesaj ţinut de pastorul Spurgeon la o
conferinţă pentru pastori, cam aşa cum
e a noastră. Renumitul nostru înaintaş
pictează portretul pastorului. Care ar fi
acesta? Şef, sau comandant, sau stăpân?!
Niciuna din acestea! Unicul portret
care se potriveşte slujitorului chemat
de Dumnezeu în rolul biblic de pastor
este acela de ispravnic. Ne rugăm ca
predica aceasta să fie un bun test de
auto-evaluare pentru orice ocupant sau
aspirant la slujba de episcop al Adunării
lui Cristos.
În sfârşit, surpriza acestui număr este
suplimentul care conţine un interviu cu
pastorul Adunării Baptiste Independente
din Beiuş, Petru Beltechi. Cu siguranţă că
mărturia acestui demn urmaş al lui Chefa
va reprezenta o încurajare şi provocare
pentru toţi împreună-slujitorii bisericilor
locale din ţara noastră.

Veniţi să fim portrete ale
personalităţii de păstor a lui
Cristos!

Compasiunea Divină a
lui Iesus Cristos
de Gabriel Rivera

„Dar, când a văzut mulţimile, I S-a făcut milă de ele...” Matei 9:36

Avem aici o minunată dezvăluirea a inimii Domnului
nostru, o revelare a motivaţiei divine pentru lucrarea
Sa. Descoperim ce L-a îmboldit pe Fiul lui Dumnezeu
să vină pe pământ, să înveţe, să predice şi să vindece
un norod păcătos care nu merita decât osânda iadului.
Trei elemente ale acestei motivaţii sunt: compasiunea
Sa divină, starea de pierzanie a omului şi apropiata
împlinire a judecăţii.
De pe înălţimea unui deal, Iesus a privit la mulţimea mare de oameni
care fuseseră urmaşii Lui constanţi timp de multe luni. Oamenii aceştia
erau mereu acolo unde mergea şi El. Dacă El a urcat într-o corabie
pentru a trece Marea  Galileii, aceştia fie urcau în alte corăbii şi ei,
fie alergau de-a lungul ţărmului pentru a-L întâlni, din nou, pe celălalt
ţărm. Oamenii aceştia Îl urmau din cetate în cetate, din casă în casă,
din sinagogă în sinagogă, nedându-i pace deloc.
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Mulţi oameni veneau doar pentru a-L 
vedea şi asculta, nerăbdători să vadă şi
să audă ce va face sau va spune marele
făcător de minuni. Nu auziseră niciodată
pe cineva care să vorbească cuvinte
atât de pline de har şi autoritate, şi nu
văzuseră niciodată pe cineva care
să săvârşească isprăvi atât de minunate
cum făcuse El. Totuşi, mulţi alţii veneau
la El pentru împlinirea unor nevoi
specifice, personale sau ale celor iubiţi,
sau prieteni ai lor. Cei mai mulţi dintre
aceştia căutat vindecarea fizică sau
eliberarea de demoni.
Dar ochii divini ai lui Iesus au văzut
o nevoie infinit mai mare în vieţile acestor oameni, o nevoie care depăşea cu
mult gravitatea unui braţ uscat, al unui
trup sângerând, a unei minţi posedate,
a unor ochi orbi sau urechi surde.
El a fost înduioşat şi de durerile lor fizice
şi ar fi fost profund mişcat dacă acestea
ar fi fost singurele lor dureri.
Dar, văzând mulţimile, Iesus a văzut
adâncimea păcatului lor şi disperata
orbire spirituală. În consecinţă, El a simţit
compasiunea pentru ei aşa cum numai
Dumnezeu putea simţi. Lui i-a păsat
de ei pentru că era Dumnezeu întrupat,
iar în natura Lui, Dumnezeu iubeşte

şi se îngrijeşte, căci „Dumnezeu este
dragoste” (1 Ioan 4:8). În înregistrarea
Evangheliei, ni se spune în mod
repetat despre compasiunea lui Iesus
şi dragostea Lui pentru oameni.
Când S-a retras într-o corabie, ca să
fie singur, la auzul veştii morţii lui Ioan
Botezătorul, mulţimea a descoperit  
unde era şi L-a urmat, ieşind la El din
cetăţi. Când a ajuns pe ţărm, El a văzut o
mulţime mare şi a simţit compasiune
faţă de ei, vindecându-le bolnavii.
Dar nu a fost de ajuns că a vindecat
ologul, paralizatul, orbul, mutul şi pe
mulţi alţii, dar, când au rămas fără
mâncare, I-a păsat mult de foamea lor.
Forma substantivală a verbului care stă
în spatele expresiei „I S-a făcut milă”
se referă literal la intestine. În Scriptură
termenul este folosit uneori în sens
literal, ca atunci când descrie moartea
lui Iuda (Fapte 1:18). Totuşi, în cele mai
multe cazuri, este folosit în sens figurat
pentru a reprezenta emoţiile, cam
în acelaşi fel în care este folosit azi
termenul inimă. Evreii, asemenea multor
popoare antice, exprimau atitudini
şi emoţii în termenii simptomelor
fiziologice. După cum cei mai mulţi dintre
noi cunoaştem din experienţa personală,
multe emoţii intense - anxietatea, frica,
5

compătimirea, remuşcarea, şi aşa mai
departe - pot afecta direct, şi adesea
imediat, stomacul şi tubul digestiv.
Durerile de stomac, colitele şi ulcerele
sunt câteva din problemele obişnuite şi
frecvente legate de traume emoţionale.
Iesus a folosit o expresie obişnuită
a zilelor Sale pentru a-Şi exprima adânca
compasiune pentru mulţimile mari
de oameni care sufereau. Preocuparea
Sa nu era simbolică, deoarece El a simţit
în propriul Său trup simptomele acestei
preocupări profunde. Dacă trupurile
noastre simt, la propriu, durerea şi
greaţa când experimentăm agonie mare,
remuşcare sau compătimire, putem fi
siguri că Fiul omului le-a simţit şi mai
mult.

În compătimire şi compasiune,
El a suferit atât fizic cât şi emoţional cu aceia care au venit la El
pentru vindecare, la fel cum
un părinte se îmbolnăveşte fizic din
pricina îngrijorării şi preocupării cu
privire la un copil care este foarte
bolnav, sau în necazuri
sau în pericol.
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Când Iesus a văzut-o pe Maria şi pe
prietenii ei plângând din cauza morţii
fratelui ei Lazăr, „Iesus deci, când a
văzut-o plângând , şi pe iudeii care
veniseră cu ea plângând, a suspinat
în duh şi S-a tulburat în Sine, şi a spus:
‚Unde l-aţi pus?’ Iesus plângea.” (Ioan
11:33, 35). Expresia „a suspinat în duh”
poartă ideea chinului fizic, emoţional
şi spiritual. Iesus Însuşi a fost copleşit
de întristare văzându-şi prietenii dragi
întristaţi şi a izbucnit în plâns.
El ştia că Lazăr va fi înviat în scurtă
vreme, de aceea întristarea lor nu
a avut acelaşi motiv cu al celorlalţi.
Dar a fost aceeaşi stare emoţională
ca a lor, chiar mai intensă.
Când a fost arestat în grădină,
îngrijorarea lui Iesus nu a fost pentru
Sine, ci pentru ucenicii Lui. El le-a zis
soldaţilor: „V-am spus că Eu sunt.
Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi-i
pe aceştia să se ducă.” (Ioan 18:8).
Când atârna pe cruce, în faţa morţii,
suferind o groaznică agonie fizică
pricinuită de cununa de spini şi de
piroanele din mâinile şi picioarele Sale,
Iesus s-a îngrijit de mama Lui: „Iesus deci,
văzând pe mama Sa şi pe ucenicul
pe care-l iubea stând alături, i-a spus
mamei Sale: ‚Femeie, iată fiul tău!’ Apoi
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i-a spus ucenicului: ‚Iată mama ta!’
Şi din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el
acasă.” (Ioan 19:26-27). În compasiunea
Sa nelimitată, El nu Şi-a dat duhul până
nu S-a îngrijit de mama Lui. Agonizând
din cauza respingerii propriului Său
popor, El nu a simţit mânie şi dorinţă
de răzbunare, ci cea mai profundă părere
de rău pentru ei. Într-una din cele mai
amare afirmaţii rostite, Iesus a deplâns:
„Ierusaleme, Ierusaleme, cetate care
omoară pe profeţi şi ucide cu pietre pe
cei trimişi la ea! De câte ori am vrut să
adun pe copiii tăi cum îşi adună o găină
puii sub aripi, şi n-aţi vrut!” (Matei 23:37).
Iesus nu a făcut minuni de vindecare
doar pentru legitimarea Sa ca Mesia,
ci şi pentru a arăta dragostea nemărginită a lui Dumnezeu. El a arătat
o putere plină de compasiune, un fel
de putere complet străină păgânilor şi
chiar celor mai mulţi iudei, care, cu multă
vreme în urmă, pierduseră din vedere
bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu,
care i-a chemat, călăuzit, apărat
şi binecuvântat în calitate de
popor ales al Său.   

nu va trebui să-L forţăm să ne iubească.”
Dumnezeul Scripturii este Dumnezeul
dragostei şi compasiunii.

Cum eşti tu? Ai uitat de
bunătatea iubitoare a lui
Dumnezeu? Pentru că Domnul
este plin de compasiune,
credincioşii care-I poartă
Numele trebuie să fie şi ei plini
de compasiune. „În sfârşit,”
spunea Petru: „fiţi toţi cu acelaşi
gând, simţind împreună, plini
de dragoste frăţească, miloşi,
smeriţi, neîntorcând rău pentru
rău sau insultă pentru insultă,
ci, dimpotrivă, binecuvântând,
pentru că la aceasta aţi fost
chemaţi, ca să moşteniţi
binecuvântare.” (1 Petru 3:8-9).

Marele scriitor puritan Thomas Watson
a spus: „Putem să-L forţăm pe Domnul
să ne pedepsească, dar niciodată
7

Ispravnici
de Charles Spurgeon

Apostolul dorea foarte mult să fie evaluat corect, şi
avea motiv pentru aceasta, căci, adesea, slujitorii nu
sunt corect estimaţi, regula fiind că ei sunt, fie motiv
de mândrie pentru cineva, fie dispreţuiţi. La începutul
lucrărilor noastre, când întâmplările noastre sunt
proaspete şi energiile noastre nesecate, când ardem şi
strălucim şi petrecem mult timp în producerea focului
de artificii, oamenii se pot gândi la noi ca la nişte
fiinţe nemaipomenite, de aceea, cuvintele apostolului
sunt necesare... „Iată de ce, nimeni să nu se laude cu
oamenii.” (1 Corinteni 3:21).
Nu este adevărat, aşa cum insinuează linguşitorii, că în cazul nostru zeii
au coborât în asemănarea oamenilor, iar noi suntem idioţi dacă gândim
astfel. La vremea potrivită, speranţele nebuneşti vor fi curăţite prin
dezamăgiri, şi vom auzi atunci adevărul nedorit amestecat
cu dezaprobarea nedreaptă. Idolul de ieri nu este altceva decât nimicul
de azi. Nouă zile, nouă săptămâni, nouă luni sau nouă ani, mai mult
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sau mai puţin, timpul produce trezirea
la realitate şi schimbă poziţia noastră în
modul în care ne consideră lumea. Ziua
noastră fericită a trecut şi au început
lunile supărătoare. [...] Este clar că unii
au o părere exagerată despre noi, iar
alţii diminuată. Ar fi mult mai bine dacă
ne-ar socotit, sobru, „ca slujitori ai lui
Cristos”. Ar fi spre avantajul Bisericii,
spre beneficiul nostru şi spre gloria lui
Dumnezeu, dacă am fi categorisiţi corect
şi lăsaţi aşa, nefiind nici supraapreciaţi,
nici pe nedrept cenzuraţi, dar văzuţi
în relaţia noastră cu Domnul nostru,
mai degrabă decât prin prisma personalităţilor noastre. „Aşa să ne socotească
cineva: ca slujitori ai lui Cristos”.    

Noi suntem slujitori.
Cuvântul are un sunet demn de respect.
A fi un slujitor este aspiraţia multor
tineri. Poate, dacă ar fi fost altfel înţeles
cuvântul, ambiţia lor s-ar fi răcit. Slujitorii
sunt robi: ei nu sunt oaspeţi, ci servitori;
nu stăpâni,
ci truditori. Cuvântul a fost interpretat
ca „vâslitorii de dedesubt”; bărbaţii care
trag zdravăn ramele pe nivelul cel mai
de jos al corabiei. Era un lucru foarte
greu să vâsleşti pe un vas, acele mişcări
rapide consumând energia de viaţă

a sclavilor. Existau trei nivele de vâslaşi:
cei de la nivelul superior aveau avantajul
aerului proaspăt, cei care se aflau sub
nivelul lor erau mai înghesuiţi, dar
presupun că vâslaşii de pe nivelul inferior
leşinau din cauza căldurii şi erau epuizaţi
de rănile muncii lor. Fraţilor, haideţi
să fim mulţumiţi că putem să ne uzăm
vieţile în cea mai grea poziţie, dacă prin
lucrul nostru putem accelera trecerea
Cezarului nostru măreţ şi putem ajuta la
progresul corabiei Bisericii pe care
ne-a îmbarcat El. Noi suntem gata
să fim înlănţuiţi la rame şi să muncim
de-a lungul vieţii noastre pentru ca
barca Lui să urce peste valuri. Noi nu
suntem căpitani, nici proprietari de vas,
nu suntem decât vâslaşii lui Cristos.
Veniţi să ne amintim că suntem slujitori
în casa Domnului nostru.

„Oricine va fi cel mai mare dintre voi,
să fie slujitorul vostru”.
Să fim dispuşi să fim preşul de la intrarea
în sala Stăpânului nostru. Haideţi să nu
căutăm onoare pentru noi înşine, ci să
dăm onoare vaselor mai slabe prin grija
noastră faţă de ele. În orice casă bine
chivernisită, aşa cum v-am amintit deja,
este o realitate că „bebeluşul este rege”
din cauza slăbiciunii sale.
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În Biserica Domnului nostru, fie ca
săracul, cel slab şi cel descurajat să
aibă un loc de onoare, iar noi cei tari să
purtăm slăbiciunile lor. Cel înălţat este
cel care se poate face pe sine cel mai
de jos. Cel măreţ este cel care se coboară
mai jos decât cel mai de jos. Măreţul
apostol spunea: „Cine este neîndreptăţit
şi eu să nu ard?” Dacă există vreo ocară
care trebuie purtată, mai bine s-o
suferim decât să întristăm Biserica lui
Dumnezeu. Aşa cum suntem, prin slujba
noastră, slujitori într-un sens special,
veniţi să ducem, cu bucurie, partea cea
mai importantă a lepădării de sine şi
a trudei celor sfinţi. Totuşi, textul nu
ne numeşte doar slujitori sau robi, dar
adaugă „ai lui Cristos”. Noi nu suntem
slujitorii oamenilor, ci ai Domnului Iesus.
Stimate domn, dacă gândeşti că datorită
faptului că mă sprijini eu sunt obligat
să mă plec înaintea ta, te înşeli.
Într-adevăr, noi suntem „slujitorii voştri
de dragul lui Iesus”, dar în înţelesul
suprem, singura noastră responsabilitate
este înaintea Lui, Cel pe care-L numim
Stăpân şi Domn. Noi ne supunem
ordinelor superioare, dar nu ne putem
apleca dictatelor colegilor noştri slujitori,
indiferent cât de influenţi sunt ei. Slujirea
noastră este glorioasă pentru că este
slujirea lui Cristos: ne simţim onoraţi
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să ni se permită să aşteptăm pe Acela
ale cărui şireturi nu suntem vrednici
să le dezlegăm.

Noi suntem ispravnici.

Ce sunt ispravnicii? Aceasta este
funcţia noastră. Ce se cere de la
ispravnici? Aceasta este îndatorirea
noastră. Acum nu vorbesc de nimeni
altcineva, de afară, decât despre voi,
fraţilor, şi despre mine însumi. De
aceea, să facem o aplicaţie personală
cu privire la tot ceea ce ni se spune.

1. Întâi, un ispravnic este un slujitor şi
nimic mai mult. Poate că el nu-şi aduce
aminte de acest lucru întotdeauna
şi lucrul acesta este ceva vrednic de milă,
când un slujitor începe să gândească
că este „domnul meu”. Este păcat că
slujitorii, atunci când sunt cinstiţi
de stăpânii lor, se cred demni de a
se socoti moştenitori. Cât de ridicoli sunt!
Eu nu mă refer acum la majordomi şi
lachei, ci la noi înşine. Dacă ne înălţăm,
vom deveni vrednici de dispreţ şi nu
vom înălţa niciodată slujba noastră
sau pe Domnul nostru.

Ispravnici de Charles Spurgeon

Noi suntem slujitorii lui Cristos şi nu
stăpâni peste moştenirea Sa. Slujitorii
sunt pentru biserici şi nu bisericile pentru
slujitori.
 În lucrarea noastră din biserici, să nu
îndrăznim să le considerăm ca posesiuni
care trebuie îngrijite pentru profitul
propriu, sau grădini care trebuie curăţate
după gustul nostru. Unii bărbaţi vorbesc
despre o rânduială liberală în bisericile
lor. Ei să fie liberali cu ceea ce le aparţine,
dar pentru un ispravnic al lui Cristos,
a se lăuda că este liberal cu bunurile
care-I aparţin Stăpânului, este ceva
complet diferit. Ca ispravnici, noi
nu suntem decât nişte slujitori de mai
sus, şi fie ca Domnul să păstreze în noi
spiritul de supunere din inimă!
Dacă nu ne menţinem cu atenţie locul
care ni se cuvine, Stăpânul nostru nu
va eşua în a ne certa şi să doboare
mândria noastră. Cât de multe sunt
durerile, falimentele şi descurajările
noastre care se nasc din înălţarea noastră
nedreaptă! Sunt sigur că niciunui bărbat
onorat de Dumnezeu în public nu-i este
străină disciplinarea ascunsă care ţine
firea mândră să nu fie înălţată nedrept.
Cât de des m-am rugat: „Nu-mi lua
slujirea Ta, Doamne!”, căci un ispravnic
eliberat din funcţie este obiectul

dispreţului printre slujitorii stăpânului.
Un astfel de ispravnic a fost odată mare
şi puternic, călărind pe cai mari,
dar atunci când este dat afară este
de mai mică valoare decât cel mai
mărunt văcar. Vedeţi cât de bucuros
este el că e primit, ca oaspete recunoscător, în colibele umile ale celor care
odinioară îl priveau cu un fel de uimire
când îl reprezenta pe domnul său! Fiţi cu
băgare de seamă să nu vă înălţaţi peste
măsură şi să ajungeţi să fiţi de nimic.
2. Un ispravnic este un slujitor
dintr-o categorie specială, căci el
trebuie să supravegheze alţi slujitori şi
lucrul acesta este dificil. Un vechi prieten
al meu, care acum este cu Dumnezeu,
a spus odată: „Eu am fost întotdeauna un
păstor. Timp de patruzeci de ani am fost
păstorul oilor, iar pentru alţi patruzeci
de ani am fost păstorul oamenilor,
dar cea din urmă turmă a fost mult mai
prostuţă decât prima.” Mărturia aceasta
este adevărată. Cred că am auzit că
o oaie are la fel de multe boli câte zile
sunt într-un an, dar cred că celălalt fel
de oaie este predispus la de zece ori mai
multe boli. Munca unui pastor este
una îngrijorătoare. Apar tot felul de
dificultăţi în relaţia cu ceilalţi slujitori,
şi, vai, ispravnicii neînţelepţi produc
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multe altele, care nu sunt necesare, prin
faptul că pretind de la alţii perfecţiune
când ei înşişi nu au aşa ceva. Împreunăslujitorii noştri sunt, la urma urmei, aleşi
cu înţelepciune, căci El, Cel care i-a pus
peste familia Sa, ştia ce face, şi, dincolo
de aceasta, ei sunt alegerea Sa şi nu
a noastră. Nu este treaba noastră să
căutăm greşală în alegerea Domnului.
Este un lucru obişnuit pentru unii să
ponegrească Biserica, dar, pentru că
Biserica este Mireasa lui Cristos, este
o treabă destul de periculoasă să-i critici
pe preaiubiţii Domnului. Sentimentele
mele faţă de Biserică sunt oarecum
asemănătoare cu ceea ce a simţit David
faţă de Saul; nu îndrăznesc să ridic mâna
împotriva unşilor Domnului. Va fi mult
mai bine pentru noi să căutăm vină în noi
înşine decât în alte persoane, chiar dacă
este ceva greşit în ei.
Pe lângă aceasta, membrii bisericilor
noastre sunt oameni, iar cei mai buni
oameni sunt doar oameni. A călăuzi,
instrui, consola şi ajuta atâtea minţi
diferite nu este o treabă uşoară. Cel care
conduce oamenii, pentru Dumnezeu,
trebuie să fie un bărbat, şi mai mult,
trebuie să fie un bărbat al lui Dumnezeu.
El trebuie îmbrăcat cu bunătate, să fie
un bărbat regesc, cu capul şi umerii
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deasupra celorlaţi. Oamenii se vor
supune cu bucurie superiorităţii reale,
dar nu pretenţiilor oficiale. Poziţia
superioară trebuie sprijinită de realizări
superioare. Ispravnicul trebuie să
cunoască mai mult decât plugarul şi
constructorul. El trebuie să aibă
o inteligenţă superioară vânătorului
şi căruţaşului, şi ar trebui să aibă un
caracter mai vrednic de încredere
ca al lui Ioan şi a Mariei, care primesc
ordine de la el. Fraţilor, ca ispravnici
trebuie să avem belşug de bunătate,
altfel nu ne vom împlini îndatoririle
funcţiei noastre, sau nu ne vom
câştiga o laudă bună.
Ceilalţi slujitori vor primi sfaturi de la
noi. Un ispravnic, care e amorţit, inert
şi încet, va avea în jurul lui o echipă de
slujitori înceţi, iar afacerea domnului
său va merge prost. Cei care călătoresc
trebuie să fi observat că servitorii
unui hotel seamănă foarte mult cu
proprietarul; dacă proprietarul este
vesel, atent şi amabil, toate menajerele
şi toţi chelnerii vor fi părtaşi genialităţii
sale; dar, dacă el se uită acru la tine
şi te tratează cu indiferenţă, vei vedea
că tot personalul este în aceeaşi stare
dispreţuitoare. Un slujitor se înconjoară
repede cu oameni asemenea lui: „cum
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e popa, aşa şi oamenii”. Oh, de-am fi
mereu treji şi serioşi în slujirea Domnului
Iesus, ca şi oamenii noştri să fie treji!
Am citit un teolog puritan care era atât
de plin de viaţă că oamenii lui spuneau că
trăia ca unul care se hrănea cu fiinţe vii.
Oh, de-am avea o viaţă susţinută
prin pâinea vie!

Nu vom fi buni ispravnici în
administrarea semenilor noştri
slujitori decât dacă suntem
umpluţi cu harul lui Dumnezeu.

Trebuie să dăm celorlalţi slujitori un
exemplu de zel şi blândeţe, constanţă,
speranţă, energie şi supunere. Noi
înşine trebuie să practicăm o lepădare
de sine constantă şi să alegem, ca parte
a noastră în lucrare, ceea ce este mai
dificil şi umilitor. Trebuie să ne ridicăm
deasupra semenilor noştri printr-o uitare
de sine superioară. Fie partea noastră
aceea de a duce speranţa uitată şi de
a căra poverile cele mai grele.
Arhidiaconul Hare ţinea o prelegere
la Colegiul Trinitatea când a răsunat
strigătul: „Foc!” Studenţii lui au fugit şi

s-au aşezat într-un rând pentru a trece
din mână în mână găleţi de apă, de la râu
la clădirea incendiată. Tutorele a văzut un
student istovit care stătea până la brâu
în apă şi a strigat la el: „Ce? Tu eşti în
apă, Sterling?” Răspunsul a venit: „Cineva
trebuie să stea în ea, şi de ce nu eu, ca
oricine altul?” Să spunem şi noi: „Cineva
trebuie să facă şi corvoada Bisericii şi
să trudească în locul cel mai dificil, deci,
de ce să nu ne asumăm noi postul acela?”
Aceia pe care-i va promova Domnul nu
au de ales, ci sunt gata pentru orice şi
pentru toate. Cel care a fost neînfricat
în ceasul primejdiei va avea ca răsplată
privilegiul de a arăta un şi mai mare
curaj. Cel care este credincios într-o
provocare măruntă va fi ales pentru
un post de muncă mai grea şi încercare
mai severă; aceasta este avansarea
la care aspiră slujitorii loiali ai
Împăratului nostru.
3. Apoi, amintiţi-vă că ispravnicii
sunt slujitori sub imediata comandă a
măreţului Stăpân. Noi ar trebui să fim
asemenea ispravnicului care intră zilnic în
încăperea privată a domnului său
pentru a primi ordine. Ioan Plugarul nu a
fost niciodată în camera moşierului, dar
ispravnicul este deseori acolo.
Dacă el neglijează să-l consulte pe
13

moşier, curând va proceda greşit şi îşi va
atrage o răspundere grea. Cât de des
ar trebui, voi şi eu, să spunem: „Doamne,
arată-mi ce doreşti să fac!” A înceta să
priveşti la Dumnezeu, pentru a învăţa şi
a practica voia Sa, înseamnă a renunţa
la adevărata noastră poziţie. Ce i se va
face unui ispravnic care nu comunică
niciodată cu stăpânul lui? I se va da
plata şi va fi scos din slujbă.

Cel care îşi împlineşte voia proprie
şi nu pe a stăpânului său nu are nicio
valoare ca ispravnic.

Fraţilor, trebuie să aşteptăm pe
Dumnezeu în mod continuu. Trebuie
cultivat obiceiul de a merge la El pentru
a primi ordine. Cât de recunoscători
ar trebui să fim că Stăpânul nostru
aude imediat chemarea noastră! El
îşi călăuzeşte slujitorii cu ochii Lui şi,
alături de călăuzirea Sa, le dă şi puterea
necesară. El va face ca feţele noastre să
strălucească înaintea ochilor semenilor
noştri, dacă avem părtăşie cu El.
Exemplul nostru trebuie să-i încurajeze
pe ceilalţi să aştepte pe Domnul.
Deoarece slujba noastră este să le
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spunem gândul lui Dumnezeu, să
studiem acea minte cu mare atenţie.
Am încredere că nu mă adresez niciunuia
care a căzut în obiceiul neglijent de a
merge în lucrarea sa fără ca întâi să
fi avut comuniune cu Stăpânul său,
căci o astfel de persoană nenorocită,
fiind fără legătura cu Domnul său, va
avea o influenţă dăunătoare asupra
restului familiei, făcându-i inactivi,
sau indiferenţi, sau nemulţumiţi, sau
descurajaţi. Dacă ispravnicului nu-i pasă
de interesul stăpânului său, sau dacă
este încăpăţânat şi va îndrăzni să strice
sau să răstoarne deliberat ordinele
domnului său, sau dacă, în orice mod,
se atinge de proprietatea acestuia, aşa
cum a procedat ispravnicul necredincios
din parabolă, atunci slujitorii de sub
mâna lui vor învăţa de la el infidelitatea.
Aş putea să indic cât de mult se procedează aşa în anumite biserici, dar mă
abţin. Stăpânul va veni curând şi, vai, de
ispravnicul care la darea socotelii va fi
găsit necredincios!
4. Din nou, ispravnicii dau constant
socoteală. Răspunderea lor le este
evaluată pe măsură ce merg înainte.
Un proprietar interesat pretinde zilnic o
evidenţă cu ceea ce se consumă şi ceea
ce se câştigă. Există un mare adevăr în
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vechiul proverb că „socotelile pe termen
scurt produc prieteni pe termen lung”.
Dacă dăm socoteală deseori înaintea lui
Dumnezeu vom fi multă vreme prietenii
Lui. Mă întreb dacă este cineva dintre
voi care ţine socoteala greşelilor şi
nerealizărilor lui. Probabil că timpul ar
fi mai bine folosit în eforturi constante
pentru slujirea Stăpânului vostru şi
posesiunile Sale ar creşte. Fiecare
dintre noi ar trebui să se întrebe: „Ce
realizez prin predicarea mea? Este ea
potrivită? Dau eu importanţă acelor
doctrine pe care Domnul meu ar vrea să
le pun înainte? Îmi pasă mie de suflete
aşa cum Lui i-ar păsa de ele?” Aşadar,
este un lucru bun să ne recapitulăm
viaţa şi să ne întrebăm: „Acord eu timp
suficient timpului de rugăciune privat?
Studiez Scriptura atât de intens cât ar
trebui? Mă străduiesc în privinţa multor
întâlniri, dar împlinesc eu prin toate
acestea ordinele Stăpânului? Fie să nu
mă mulţumesc cu aparenţa lucrului mult,
când aş putea face cu adevărat mai mult
dacă aş fi mai atent la calitatea, nu la
cantitatea lucrului!” Oh, a merge des
înaintea Stăpânului, şi a fi drept şi curat
în socoteala mea cu El!

5. Pentru a ajunge la punctul
principal: un ispravnic este
un administrator al bunurilor
stăpânului său. Orice are el îi aparţine
stăpânului său, iar lucrurile alese sunt
puse în custodia sa, nu ca el să facă
ceea ce doreşte cu acestea, ci ca el să
aibă grijă de ele. Domnul a încredinţat
fiecăruia dintre noi anumite talente,
care nu ne aparţin. Darurile de
cunoaştere, gândire, vorbire şi influenţă
nu sunt ale noastre pentru a ne lăuda
cu ele, ci ne aparţin doar în folosul
Domnului. Argintul Lui este cel care
câştigă alţi cinci arginţi.
Noi ar trebui să ne mărim depozitul
de capital. Fac lucrul acesta toţi fraţii
tineri? Creşteţi voi în dar şi capacitate?
Fraţii mei, nu vă neglijaţi pe voi înşivă.
Observ cum anumiţi fraţi cresc, alţii stau
pe loc, piperniciţi şi lipsiţi de creştere.
Bărbaţii, asemenea cailor, sunt creaturi
foarte dezamăgitoare; mânjii buni cad
dintr-o dată schilozi sau dezvoltă vicii
nesuspectate anterior. Atenţie! Mult prea
mulţi tineri ne distrug speranţele. Sunt
extravaganţi în cheltuielile lor, încheie
căsătorii nefericite, cad pradă umorului
bolnav, rătăcesc urmând opinii stranii,
cad pradă lenei şi complezenţei, sau, întrun alt mod oarecare falimentează
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în auto-îmbunătăţire. Cu toate acestea,
cea mai necesară şi profitabilă trudă
este cea pe care o folosim pentru
îmbunătăţirea noastră mentală şi
spirituală. Orice faci, ia seama la tine
însuţi şi la doctrina ta. Aceia care
neglijează gândirea pentru a fi mereu
„sporovăitori”, sunt foarte neînţelepţi.
Ei seamănă cu un aprod care nu face
nimic la fermă, dar vorbeşte mult despre
ceea ce ar trebui făcut. Câinii muţi nu
pot lătra, dar câinii înţelepţi nu latră
întotdeauna. A te dărui mereu, fără a te
reumple, duce la goliciune.
Fraţilor, noi suntem „administratori
ai tainelor lui Dumnezeu”; nouă
ni s-a încredinţat Evanghelia. Paul
vorbeşte despre Evanghelia glorioasă a
binecuvântatului Dumnezeu care i-a fost
dată în grijă. Sper ca niciunul dintre voi
să nu fi avut vreodată nefericita soartă să
fi fost făcut administrator. Este o funcţie
ingrată. În executarea unei încredinţări
există puţin spaţiu pentru creativitate;
suntem legaţi de îndeplinirea temei
noastre cu exactitate literală. O persoană
doreşte să primească bani mai mulţi,
iar altul doreşte să schimbe o clauză
a documentului, dar administratorul
credincios revine la document şi rămâne
în limitele stipulărilor lui.
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Îl aud spunând, în timp ce ei îl necăjesc:
„Dragi prieteni, nu eu am făcut acest
document; eu sunt doar un administrator
al lui şi sunt legat să-l îndeplinesc.”
Evanghelia harului lui Dumnezeu are
nevoie de mari îmbunătăţiri, cel puţin
aşa am fost informat, dar ştiu că nu
este treaba mea s-o îmbunătăţesc, ci
partea mea este să acţionez pe baza
ei. Fără îndoială, mulţi ar dori să-L 
îmbunătăţească pe Dumnezeu Însuşi,
eliminându-L de pe faţa pământului,
dacă ar putea. Ei ar îmbunătăţi ispăşirea
până la dispariţia ei. Mari devieri se cer
de la noi în numele „spiritului vremii.”
Desigur, ni se aminteşte că până şi
noţiunea de pedeapsă pentru păcat este
o relicvă barbară a epocilor medievale,
şi trebuie să renunţăm la ea, iar alături
de ea şi la doctrina substituirii şi la multe
alte dogme de modă veche. Nu avem
nicio legătură cu aceste pretenţii;
trebuie doar să predicăm Evanghelia,
aşa cum o găsim.
Ca administrator, dacă direcţia acţiunii
mele este disputată, stau lângă litera
care mă leagă, iar dacă cineva se ceartă
cu mine din cauza ei, trebuie să-şi
prezinte plângerea la Curtea potrivită,
căci eu nu am autoritatea de a schimba
înregistrarea. Noi suntem doar nişte
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administratori, şi, dacă nu ni se îngăduie
să acţionăm, aruncăm întreaga problemă
în arhiva cerească. Disputa nu este
între noi şi gândirea modernă, ci între
Dumnezeu şi înţelepciunea oamenilor.
„Oh,” spun ei, „este un lucru barbar să
continuăm să vorbim despre această
poveste veche, veche.” Nouă nu ne pasă
cât de veche e povestirea; din moment ce
am primit-o de la Dumnezeu, o repetăm
în Numele Său. Numiţi-o cum doriţi,
este Cartea din care derivă autoritatea
noastră. „Dar, cu siguranţă că aveţi şi voi
o judecată proprie.” Poate că avem, şi
încă tot la fel de multă ca şi aceia care
ni se opun, dar judecata noastră nu
inventează o credinţă, ci ne ajută doar să
o împlinim.

Ispravnicii trebuie să se ţină de
ordinele lor, iar administratorii trebuie să ducă la îndeplinire termenii
încredinţaţi lor.

Fraţii mei, noi suntem în ceasul acesta
„rânduiţi pentru apărarea Evangheliei.”
Dacă au fost vreodată bărbaţi chemaţi
la această slujbă, atunci noi suntem
chemaţi la ea. Acestea sunt vremuri de

derivă; oamenii şi-au ridicat ancorele şi
sunt duşi încoace şi încolo de vânturi şi
valuri de tot felul. Cât despre mine,
eu nu doar că mi-am aruncat, în această
oră periculoasă, cea mai grea ancorăclopot, dar am aruncat alte patru
ancore la pupă. Locul acela ar putea
fi greşit, dar în aceste vremuri trebuie
să ne ancorăm atât în partea din faţă
cât şi în cea din spate. Acum sunt fixat.
Raţionamentul sceptic poate că m-a
mişcat la un moment dat, dar nu acum.
Ne cer duşmanii să lăsăm săbiile şi să
încetăm lupta pentru credinţa cea veche?
Asemenea grecilor care i-au vorbit lui
Xerxes, răspundem şi noi: „Veniţi şi
luaţi-le de la noi.” Deunăzi, gânditorii
avansaţi au vrut să-i măture în uitare
pe credincioşii drepţi, dar până acum,
supravieţuim asalturilor lor. Aceşti
lăudăroşi nu cunosc vitalitatea
adevărului evanghelic.
Nu, Evanghelie glorioasă, tu nu vei pieri
niciodată! Dacă este ca noi să murim,
vom muri luptând. Dacă vom trece din
lume, rând pe rând, noi evanghelişti vor
predica stând pe mormintele noastre.
Adevărurile evanghelice sunt asemenea
colţilor dragonului pe care i-a semănat
Cadmus; ele cresc oameni deplin
înarmaţi pentru bătălie.
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Evanghelia trăieşte murind. Fraţilor,
cu orice preţ, dacă nu vom fi victorioşi
în această luptă, vom fi cel puţin
credincioşi.
6. Slujba unui ispravnic este să
distribuie bunurile stăpânului
conform cu destinaţia lor. El trebuie să
producă lucruri noi şi vechi; să asigure
lapte pentru prunci şi carne tare pentru
oamenii mari, dăruind fiecăruia porţia de
carne, la timpul potrivit. La unele mese,
mă tem, oamenii puternici aşteaptă de
multă vreme carnea, şi există puţine
speranţe că ea se va ivi; laptele şi apa
sunt însă din belşug. Cineva a mers să
audă un anume predicator, duminica
trecută, şi s-a plâns că acesta nu L-a
predicat pe Cristos. Altul a remarcat că
nu era momentul pentru acea predică,
dar, fraţii mei, momentul potrivit pentru
vestirea lui Cristos este de fiecare dată
când predicăm. Copiilor lui Dumnezeu
le este mereu foame şi nicio pâine nu-i
satură cu excepţia celei care vine din Cer.
Un ispravnic înţelept va păstra proporţia
adevărului. El va prezenta lucruri vechi şi
noi; nu întotdeauna doctrină, nu mereu
practică, şi nu tot timpul experienţă. El
nu va predica continuu despre conflict,
dar nici despre victorie;
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nu va prezenta perspective unilaterale cu
privire la adevăr, ci un fel de perspectivă
stereoscopică care va face ca adevărul
să iasă în evidenţă înaintea oamenilor.
Mare parte a pregătirii hranei spirituale
are de-a face cu proporţia corectă a
ingredientelor. Cineva a vorbit incorect
prin folosirea în predică a trei grăunţe de
Calvinism şi două de Arminianism; vrând
să transmită, după cum am înţeles mai
târziu, că el predica atât o Evanghelie
deplină cât şi una liberă, cu intenţia lui
eu fiind întru totul de acord. Să dăruim
oamenilor o varietate largă a experienţei,
fără a uita că viaţa superioară stă în
smerenia crescândă a minţii. Pentru
a da dovada deplină a slujirii noastre,
este nevoie de o discriminare profundă,
deoarece lipsa echilibrului în predicare
a produs daune serioase în multe
biserici. Linia înţelepciunii este o lamă
fină şi ascuţită, iar noi avem nevoie de
înţelepciunea Divină pentru a ne ţine pe
ea. Noi nu lovim harfa mereu pe aceeaşi
coardă. Slujitorii Stăpânului nostru vor
murmura dacă nu le dăm decât „iepure
cald şi iepure rece.” Trebuie să scoatem
din magazia Stăpânului o varietate
bogată de hrană, potrivită pentru zidirea
maturităţii spirituale. Excesul într-o
direcţie şi eşecul în alta, poate
produce multă pagubă, de aceea,
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să folosim greutatea şi măsura şi să
căutăm călăuzire.
Fraţilor, fiţi atenţi să vă folosiţi talentele
pentru Stăpânul vostru şi doar pentru El.
Este lipsă de loialitate faţă de Domnul
nostru dacă vrem să fim câştigători de
suflete doar ca să se vorbească despre
noi în acest fel. Este necredincioşie faţă
de Iesus, chiar dacă predicăm doctrina
sănătoasă, doar pentru a fi cunoscuţi
ca sănătoşi, sau ne rugăm cu stăruinţă
cu dorinţa de a fi etichetaţi ca oameni
ai rugăciunii. Ceea ce trebuie să se
spună despre noi este că dorim numai
gloria Domnului nostru, din toată inima.
Trebuie să folosim Evanghelia Domnului
nostru, şi poporul Lui şi talentele dăruite
nouă de Domnul, pentru Domnul nostru,
şi numai pentru El.

7. De asemenea, ispravnicul
trebuie să fie păzitorul familiei
stăpânului. Căutaţi doar interesul
tuturor care sunt în Cristos Iesus, şi
lăsaţi-i pe toţi să vă fie dragi ca proprii
voştri copii. Slujitorii din vremurile
străvechi erau deseori atât de uniţi
cu familia, şi atât de preocupaţi de
interesele stăpânilor lor, că vorbeau
despre casa noastră, pământul nostru,
caleaşca noastră, caii noştri şi copiii

noştri. Astfel ar dori şi Domnul nostru să
ne identificăm cu lucrarea Sa sfântă, şi,
în special, aşa ar dori să-i iubim pe aleşii
Lui. Noi, mai mult decât alţii, ar trebui să
ne dăm viaţa pentru fraţi. Deoarece ei Îi
aparţin lui Cristos, noi îi iubim de dragul
Lui. Sper că fiecare dintre noi putem
spune din inima: „Nu există miel în turma
Ta pe care dispreţuindu-l nu l-aş alina.”
Fraţilor, să-i iubim din inimă pe toţi cei
iubiţi de Iesus. Preţuiţi pe cei încercaţi
şi suferinzi. Vizitaţi-i pe orfani şi pe
văduve. Îngrijiţi-vă de cei obosiţi şi
slăbiţi. Răbdaţi-i pe melancolici şi abătuţi.
Gândiţi-vă la fiecare parte a gospodăriei,
şi astfel veţi fi buni ispravnici.
8. Voi renunţa la această imagine
când voi fi spus că ispravnicul îşi
reprezintă stăpânul. Când stăpânul
e plecat, toată lumea vine la ispravnic
pentru ordine. Cel care reprezintă un
Domn ca al nostru trebuie să se poarte
bine. Un ispravnic trebuie să vorbească
cu mult mai multă atenţie şi înţelepciune
când vorbeşte în numele stăpânului
său, decât atunci când o face pentru
sine. Dacă nu se păzeşte în vorbirea sa,
domnul său poate fi obligat să-i spună:
„Mai bine ai vorbi în numele tău. Eu nu-ţi
permit să mă reprezinţi atât de greşit.”
Preaiubiţii mei fraţi şi împreună-slujitori,
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Domnul Iesus este compromis de noi
dacă nu-I păzim căile, nu-I declarăm
adevărul şi nu-I demonstrăm spiritul.
Oamenii deduc cum este Stăpânul prin
slujitorul lui; au ei vreo vină dacă fac aşa?
Nu ar trebui să se poarte slujitorul după
obiceiul stăpânului? Nu putem disocia
moşierul de ispravnic, nici pe Domnul
de reprezentantul Său. Unui puritan i s-a
spus că este prea precis, dar el a replicat:
„Eu slujesc un Dumnezeu precis.” Noi ar
trebui să fim blânzi, căci reprezentăm
pe blândul Iesus. Ar trebui să fim zeloşi,
deoarece Îl reprezentăm pe Acela care a
fost îmbrăcat cu zelul ca şi cu o manta.
Când nu suntem siguri ce să facem,
ghidul nostru cel mai bun se va găsi
în răspunsul la întrebarea: „Ce ar face
Iesus?” Când deliberăm dacă să mergem
într-un loc de amuzament, am putea
termina deliberarea spunând: „Mă duc
dacă şi Stăpânul meu s-ar fi dus.” Dacă
suntem mişcaţi să vorbim cu pasiune, să
luăm aminte ca ardoarea noastră să nu
fie mai mare decât cea pe care Domnul
ar fi arătat-o.
Când sunteţi îndemnaţi să vă prezentaţi
gândurile, mai degrabă decât adevărul
revelat, urmaţi-L pe Iesus, care nu
a rostit gândurile Sale, ci pe ale Tatălui.
În acest fel, veţi acţiona aşa cum
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se cere de la ispravnici. În aceasta constă
înţelepciunea voastră, confortul vostru
şi tăria voastră. A fost o justificare
suficientă pentru un ispravnic, când unul
l-a acuzat de absurditate, că a putut
răspunde astfel: „Spune ceea ce vrei
despre ce am făcut, căci în aceasta eu
am urmat ordinele stăpânului meu.”
Cârcotaşule, nu da vina pe ispravnic!
Omul a făcut întocmai după porunca
superiorului său; ce altceva ai fi vrut să
facă? Conştiinţa noastră este clară şi
inima plină de pace, când simţim că am
luat crucea şi am călcat pe urmele
paşilor Celui Crucificat. Înţelepciunea
este îndreptăţită prin copiii ei.

Dacă nu azi, în alergarea cea
lungă, se va vedea că supunerea
este mai bună ca originalitatea,
iar disponibilitatea de a învăţa
este mai de dorit ca genialitatea.
Revelaţia lui Iesus Cristos
va supravieţui speculaţiilor
omului. Suntem mulţumiţi,
ba nu, nerăbdători, să nu
fim consideraţi gânditori şi
înfăptuitori originari. Noi dorim
să facem de cunoscut gândurile
lui Dumnezeu şi să isprăvim
lucrarea pe care El o face cu
putere în noi.

