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elocvent?elocvent?elocvent?elocvent?    
După 40 de ani în pustie, încrederea lui 
Moise în propriile sale cunoştinţe şi în 
educaţia sa profesională era foarte 
scăzută. Pentru a conduce poporul lui 
Israel afară din Egipt, el trebuia să 
negocieze cu Faraon şi să motiveze, să 
organizeze şi să conducă o naţiune de 
sclavi. Era convins că succesul său cere 
elocvenţă. "Şi Moise a zis Domnului: Te 
rog, Doamne, eu nu sunt un om al 
cuvintelor, nici de ieri, nici de alaltăieri, 
nici de când vorbeşti Tu robului Tău, 
pentru că sunt greoi la vorbire şi greoi la 
limba. Şi Domnul i-a spus: Cine a făcut 
omului gura? Sau cine îl face mut, sau 
surd, sau cu vedere sau orb? Nu Eu, 
Domnul? Deci du-te şi Eu voi fi cu gura 
ta şi te voi învaţa ce să vorbeşti" (Ex. 
4:10-12). Desigur, este bine să înveţi să 
comunici cât mai clar şi mai eficient 
posibil, dar succesul mesajului creştin 
depinde de capacitatea lui Dumnezeu de 
a vorbi prin noi. Dependenţa de 
Dumnezeu produce niste câştiguri 
incomparabil mai mari decât 
profesionalismul şi elocvenţa noastră. 
 
De fapt, apostolul Pavel a fost convins 
de faptul că, uneori, elocvenţa ar putea 
chiar împiedica lucrarea lui Dumnezeu în 
sufletele ascultătorilor. El a scris: "Şi eu, 
când am venit la voi, fraţilor, n-am venit 
cu superioritatea cuvântului sau a 
întelepciunii, vestindu-vă marturia lui 
Dumnezeu. Pentru că m-am hotarât să 
nu ştiu între voi altceva decât pe Isus 

Hristos şi pe El răstignit. Şi eu am fost la 
voi în slabiciune şi în teamă şi în mare 
tremur; şi cuvântul meu şi predicarea 
mea nu stăteau în cuvintele 
convingătoare ale înţelepciunii, ci în 
dovada Duhului şi a puterii, încât 
credinţa voastră să nu fie în 
înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui 
Dumnezeu" (1 Corinteni 2:1-5). 
 
Oare nu contează cum prezentăm 
mesajul lui Dumnezeu? Oare claritatea, 
frumuseţea, logica şi puterea de 
convingere nu joacă niciun rol în 
comunicarea creştină? Apostolul a cerut, 
de asemenea, sfintilor să se roage, ca 
să comunice mesajul lui Dumnezeu "în 
mod clar, cum ar trebui." El i-a incurajat 
pe cititorii epistolelor sale să vorbească 
mesajul lui Dumnezeu, dar cu o vorbire 
întotdeauna "plină de har şi dreasă cu 
sare" (Col. 4:4, 6). Pavel era conştient 
de faptul că numai Duhul lui Dumnezeu 
ar putea converti un suflet, şi totusi el a 
încercat să-i "convingă"(înduplece) pe 
ascultătorii săi (2 Cor. 5:11). În timp ce 
suntem în dependenţă totală de lucrarea 
Duhului lui Dumnezeu, trebuie să 
asiguram o prezentare cât mai bună a 
mesajului lui Dumnezeu. Sunteţi de 
acord? Dependenţa de Dumnezeu sau 
calitatea prezentării- care este atuul tău? 
Poate ar trebui să lucrăm la 
îmbunătăţirea amândorura. 
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