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Caracteristici ale oamenilor
laici
Oamenii laici:
1. Sunt în mod deosebit ignoranþi
în ceea ce priveºte creºtinismul
fundamental.
2. Sunt interesaþi de viaþa de
dinainte de moarte.
3. Sunt mai conºtienþi de îndoialã
decât de vinovãþie.
4. Au o imagine negativã despre
bisericã.
5. Sunt înstrãinaþi din mai multe
puncte de vedere.
6. Sunt îndoielnici.
7. Nu au încredere în ei înºiºi.
8. Considerã cã istoria a scãpat de
sub control.
9. Experimenteazã atât în viaþa personalã cât ºi în cea a familiilor lor
forþe pe care nu le pot controla.
10. Ajung la disperare datoritã
incapacitãþii lor de a-L gãsi pe
Dumnezeu.

Caracteristici ale creºtinilor care îi
evanghelizeazã pe oamenii laici
Creºtinii care îi evanghelizeazã pe oamenii laici:
1. Înþeleg secularizarea societãþii în care trãiesc.
2. Sunt cinstiþi cu privire la ei înºiºi în toate relaþiile lor.
3. Sunt oameni ai credinþei care se încred în
Dumnezeu.
4. Sunt foarte conºtienþi de factorul credibilitate.
5. Se inspirã din exemplele slujirii apostolice.
6. Au obiective clare privitoare la evanghelizarea
oamenilor laici.
7. Cred în posibilitãþile oamenilor, prin har prin credinþã.
8. Studiazã populaþia ºi cultura în care doresc sã facã
lucrarea de evanghelizare.
9. Se identificã cu oamenii pe care sunt chemaþi sã-i
evanghelizeze.
10. Nu sunt implicaþi numai în mãrturisirea lui Isus Hristos,
ci slujesc unui domeniu larg de nevoi umane.
11. Îºi dezvoltã convingeri de bazã pe car le comunicã
ani de-a rândul.
12. Sunt apostoli ºi apologeþi care se angajeazã în discuþii raþionale cu oamenii care cautã.
13. Sunt perseverenþi în urmãrirea viziunii lor apostolice.
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Responsabilitatea Bisericii se aflã întotdeana între
revendicarea lui Hristos din Marea Trimitere si
marea Sa asigurare.
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Penticostalii sunt chemati si împuterniciti sã fie
oameni ai viiitorului în acest veac.

Donald R. Corbin

Strategii pentru evanghelizarea oamenilor laici
1. Oferiþi posibilitãþi de instruire.
2. Invitaþi-i pe oameni sã-ºi dedice vieþile slujirii lui Dumnezeu.
3. Ajutaþi-i pe oameni sã gãseascã semnificaþia vieþii.
4. Angajaþi-i pe oamenii laici în dialoguri.
5. Rãspundeþi îndoielilor ºi întrebãrilor acestora.
6. Oferiþi-le ocazii favorabile de-a întâlni creºtini demni de încredere.
7. Oferiþi-le oamenilor ocazii favorabile de-a învinge înstrãinarea.
8. Angajaþi-vã în misiuni de afirmare a Evangheliei.
9. Ajutaþi-i pe oameni sã-ºi descopere demnitatea ºi valoarea de sine.
10. Oferiþi-le oamenilor speranþa în Împãrãþia lui Dumnezeu.
11. Înfiinþaþi grupuri de sprijin pentru oameni dependenþi de diferite substanþe.
12. Identificaþi-i ºi evanghelizaþi-i pe oamenii receptivi la Vestea cea bunã.
13. Oferiþi forme de slujire potrivite din punct de vedere cultural.
14. Multiplicaþi grupurile noi din bisericã.
15. Oferiþi slujiri care sã rãspundã nevoilor oamenilor.
16. Angajaþi-i pe oamenii laici în discuþii pe propriul lor teren.
Material adaptat din cartea lui George G. Hunter III, How to Reach Secular People [Cum sã-i evanghelizezi
pe oamenii laici] (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1992). Folosit cu permisiune.
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Editorial

T

Marea Trimitere

o\i cei patru scriitori ai Evangheliilor au avut grij[ ca
cititorii lor s[ în\eleag[ exact despre ce este vorba în
lucr[rile lor literare. În vremea lor circulau multe
relat[ri false despre Isus din Nazaret, =i adev[rul despre El
începea s[ fie umbrit de legende, supersti\ii =i erezii. Prin
urmare fiecare evanghelist s-a hot[rât nu numai s[-=i scrie
Evanghelia, ci s[ =i includ[ o afirma\ie clar[ privitoare la
rezultatul preconizat al adev[rurilor =i faptelor prezentate
de ei. De obicei, aceast[ formulare clar[ a scopului
evangheli=tilor noi numim Marea Trimitere.
Marcu spune: „Duce\i-v[ în toat[ lumea, =i propov[dui\i Evanghelia la orice f[ptur[“ (Marcu 16:15). Ioan spune:
„Cum M-a trimis pe Mine Tat[l, a=a v[ trimit =i Eu pe voi“
(Ioan 20:21). Apoi îl auzim pe Luca f[când aceast[ afirma\ie de dou[ ori, o dat[ în Evanghelia sa: „+i s[ se propov[duiasc[ tuturor neamurilor, în Numele Lui, poc[in\a =i
iertarea p[catelor, începând din Ierusalim“ (Luca 24:47),
=i din nou în prologul c[r\ii Faptele apostolilor, unde scrie:
„Ci voi ve\i primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt
peste voi, =i-Mi ve\i fi martori în Ierusalim, în toat[ Iudea,
în Samaria, =i pân[ la marginile p[mântului“ (Fapte 1:8).
În sfâr=it, în cea mai citat[ versiune a Marii Trimiteri,
Matei spune: „Duce\i-v[ =i face\i ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tat[lui =i al Fiului =i al
Sfântului Duh . . .“ (Matei 28:19).
În ceea ce privesc aceste declara\ii, este important atât
con\inutul lor comun, cât =i pozi\ia lor în Evanghelii. În
toate cele 4 Evanghelii ele sunt plasate în partea de încheiere a acestora. În cazul Faptelor apostolilor, aceasta apare
în partea introductiv[, identificând subiectul de care se
ocup[ cartea în continuare. Este interesant faptul c[ toate
versiunile acestei declara\ii con\in direct sau indirect un
mandat, =i acest mandat este de a merge. În mod clar, mandatul nostru este s[ ducem Evanghelia lui Isus Hristos pân[
la marginile p[mântului, la toate na\iunile =i la to\i oamenii.
Împlinim noi acest mandat? În prezent, putem vorbi
despre cel pu\in un miliard de oameni care se identific[ ei
în=i=i drept cre=tini evanghelici (n[scu\i din nou), =i acest

num[r este în cre=tere. Înainte de recentul conflict din
Kosovo, între cele dou[ milioane de locuitori ai acestei
provincii existau vreo 5 biserici evanghelice =i mai pu\in de
150 de credincio=i. Îns[ acum, dup[ sfâr=itul r[zboiului,
u=ile s-au deschis =i exist[ peste 500 de credincio=i în
peste 30 de biserici. Dumnezeu a schimbat =i a folosit spre
bine ceea ce satan a vrut s[ foloseasc[ pentru r[u! Totu=i,
exist[ zone geografice vaste =i na\iuni =i popoare mari care
înc[ nu dispun de o m[rturie clar[ a Evangheliei, =i mul\i,
mul\i cre=tini cred c[ Marea Trimitere este pentru al\ii, nu
pentru ei. Dac[ fac evanghelizare local[, acest fapt îi scuz[
într-un fel de-a se implica în evanghelizarea „marginilor
p[mântului“. În România, Bucure=tiul are o biseric[ evanghelic[ la 35.000 de locuitori, iar în Constan\a situa\ia este
=i mai rea. Se poate Isus bucura de aceast[ stare de lucruri?
Biserica din România arat[ cu mul\umire =i satisfac\ie
spre progresul formidabil experimentat de Evanghelie
începând din 1989. Este adev[rat c[ biserica a crescut =i c[
noi to\i trebuie s[ ne bucur[m. Dar, Marea Trimitere nu
face din privirea înapoi la realiz[rile trecute m[sura a ceea
ce trebuie s[ fim noi. Aceasta pune în mod clar în fa\a
noastr[ provocarea viitorului, =i ceea ce mai r[mâne de
f[cut ca fiind important.
Iat[ provocarea ce st[ în fa\a noastr[: Poate deveni biserica din România un partener cu norm[ întreag[ la
evanghelizarea lumii asemenea bisericii din Filipi, care a
participat la r[spândirea Evangheliei „din cea dintâi zi pân[
acum“ (Filipeni 1:5) =i a trimis ajutor misionar „odat[, =i
chiar de dou[ ori ‚mereu =i mereuƒ“ (Filipeni 4:16). Cu
siguran\[ c[ ea poate, =i în mod sigur trebuie s[ fac[ acest
lucru, pentru c[ Marea Trimitere nu a fost numai pentru
primii apostoli, sau numai pentru Biserica primar[. Marea
Trimitere este pentru Biserica lui Isus Hristos de pretutindeni =i din toate timpurile. Aceasta include România, =i
înseamn[ acum.
Craig Mathison,
Director regional pentru Europa
de Est al lui Assemblies of God, SUA
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Îmbrãþiºând misiunea lui
Hristos în lumea noastrã
de GEORGE O. WOOD

Isus nu ne-ar trimite
niciodatã într-o misiune care nu ar avea
speranþã de reuºitã.
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vanghelia dup[ Matei se încheie
cu prezentarea poruncii lui Isus
pentru ucenicii S[i din toate
timpurile, cunoscut[ ca Marea
Trimitere: „Toat[ puterea Mi-a
fost dat[ în cer =i pe p[mânt. Duce\i-v[ =i
face\i ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tat[lui =i al Fiului =i
al Sfântului Duh. +i înv[\a\i-i s[ p[zeasc[
tot ce v-am poruncit. +i iat[ c[ Eu sunt cu
voi în toate zilele, pân[ la sfâr=itul veacului“ (Matei 28:18-20).

MAREA REVENDICARE

Cu
resursele
Domnului,
noi vom fi
întotdeauna motivaþi
sã îndeplinim Marea
Trimitere.

2

Dac[ traducem propozi\ia de la începutul
acestui pasaj în felul urm[tor: „Toat[ puterea Mi-a fost dat[ în cer =i pe p[mânt, =i
înc[ o am“, atunci putem în\elege mai bine
sensul textului grecesc. Aceasta este o revendicare îndr[znea\[. Autoritatea Sa nu a
fost niciodat[ limitat[ la o singur[ perioad[
de timp, iar puterea Sa =i tronul S[u nu au
fost niciodat[ în pericolul de-a fi r[sturnate. Isus nu ne-ar trimite niciodat[ într-o
misiune care nu ar avea speran\[ de reu=it[.
Un prieten mi-a spus c[ pe când era
tân[r student la seminar în New York City,
la scurt timp dup[ cel de-al doilea r[zboi
mondial, o cuno=tin\[ apropiat[ de-a lui l-a
îndemnat s[ cumpere ac\iuni la o nou[
companie japonez[ care tocmai î=i f[cea
apari\ia pe pia\a american[. Chiar dac[
putea cump[ra ac\iuni la numai 10 cen\i
bucata, el a ignorat sfatul respectiv. Dac[
l-ar fi urmat, s-ar fi îmbog[\it. +tii despre
ce companie era vorba? Despre firma Sony.
El mi-a spus: „O, dac[ a= fi =tiut . . .“
Revendicarea lui Isus c[ de\ine „toat[
puterea“ ne face de cunoscut c[ nu putem
gre=i atunci când ne investim vie\ile în El.
Autoritatea Sa cuprinde în întregime cerul =i
p[mântul – îngerii, sfin\ii din glorie, ordinea
creat[ în spa\iu =i timp, pe cel r[u =i favori\ii
lui, c[peteniile, domniile =i st[pânirile. Totul
îi este supus Lui; El are ultimul cuvânt.
La începutul lucr[rii Sale, cel r[u I-a
oferit lui Isus „toate împ[r[\iile lumii =i
str[lucirea lor, =i I-a zis: «Toate aceste
lucruri |i le voi da |ie, dac[ Te vei arunca
cu fa\a la p[mânt =i Te vei închina mie»“
(Matei 4:8, 9).
Presupunând c[ cel r[u avea puterea s[
fac[ aceast[ ofert[ =i c[ s-ar fi \inut de cu-
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vânt dac[ Isus i S-ar fi închinat, st[pânirea lui
Isus ar fi fost numai temporar[. Cel r[u I-a
oferit un p[mânt care trece. Oferta sa nu a
inclus autoritate în cer =i nici autoritatea de-a
ierta p[catele sau de-a acorda via\a ve=nic[.
Cu cât mai mare autoritate are Isus pentru c[ „S-a smerit =i S-a f[cut ascult[tor
pân[ la moarte, =i înc[ moarte de cruce. De
aceea =i Dumnezeu L-a în[l\at nespus de
mult, =i I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele
lui Isus, s[ se plece orice genunchi al celor
din ceruri, de pe p[mânt =i de sub p[mânt,
=i orice limb[ s[ m[rturiseasc[, spre slava
lui Dumnezeu Tat[l, c[ Isus Hristos este
Domnul“ (Filipeni 2:8-11).
Noi ne vom înf[ti=a cu to\ii înaintea lui
Dumnezeu. Nu vom da socoteal[ lui Buda,
Confucius, Mohamed =i nici vreunei alte
autorit[\i religioase, ci vom r[spunde înaintea lui Isus Hristos.

MAREA RESPONSABILITATE
Marea responsabilitate decurge din marea
revendicare. Trimiterea noastr[ î=i are
originea în puterea pretins[ de Hristos: Mi
s-a dat toat[ puterea; de aceea, merge\i =i
face\i din aceast[ putere o realitate.
Dac[ nu vedem aceast[ leg[tur[, s-ar
putea s[ nu mergem niciodat[. Prea mul\i
credincio=i =i prea multe biserici privesc la
resursele lor pu\ine în loc s[ priveasc[ la
resursele Sale, =i spun: „Noi nu putem.“
Îns[, cu resursele Domnului, noi vom fi
întotdeauna motiva\i s[ îndeplinim Marea
Trimitere.
Ca s[ descrie marea noastr[ responsabilitate, Isus a folosit patru verbe: duce\i-v[,
face\i ucenici, botezându-i =i înv[\a\i-i.
În limba român[ trei verbe sunt imperative (porunci): duce\i-v[, face\i ucenici =i
înv[\a\i-i, =i un verb este la gerunziu (participiu): botezându-i.
În limba greac[ numai un verb este
imperativ: face\i ucenici. Celelalte trei sunt
participii: mergând, botezând, înv[\ând.
Haide\i s[ vedem care sunt implica\iile
acestei deosebiri gramaticale.
Imperativul: face\i ucenici
Responsabilitatea noastr[ este s[ facem
ucenici. Modul în care ne îndeplinim
aceast[ responsabilitate este descris de
c[tre cele trei participii.

În fiecare an bisericile noastre raporteaz[ num[rul de persoane convertite =i
botezate. De obicei noi înregistr[m anual
cel pu\in 300.000 de converti\i, îns[ sub
100.000 de boteza\i în ap[, =i cre=terea
net[ în ceea ce prive=te num[rul membrilor =i al celor ce frecventeaz[ bisericile
duminica r[mâne neglijabil.
Ce este gre=it? F[r[ s[ ne d[m seama
noi am redefinit Marea Trimitere, astfel
încât am ajuns s[ credem c[ aceasta
spune: „Face\i-i pe oameni s[ rosteasc[
rug[ciunea poc[in\ei“, sau: „Face\i în a=a
fel încât sufletele s[ fie mântuite“. Ne
gr[bim atât de mult s[-i ad[ug[m pe
oameni la cifrele noastre, încât uit[m c[
adev[rata convertire are ca rezultat faptul c[ cel convertit devine ucenic al lui
Isus Hristos.
Îndeplinirea Marii Trimiteri nu înseamn[ doar preg[tirea oamenilor pentru
cer, ci =i aducerea cerului în oameni - a-i
face asemenea lui Hristos. Aceasta
implic[ transformarea vie\ilor lor aici pe
p[mânt.
Ucenic înseamn[ unul care înva\[ –
unul care cre=te. Pentru cre=tin =coala nu
se termin[ niciodat[.
Concentrarea asupra uceniciz[rii ne-a
determinat s[ înfiin\[m colegii, =coli biblice, seminarii prin coresponden\[ =i s[
dezvolt[m programe de instruire pentru
lucrare în lumea întreag[. De ce? Pentru c[
nu putem face ucenici dac[ nu suntem noi
în=ine ucenici. Responsabilitatea nu este
doar de-a face ucenici, ci de-a face ucenici
din toate na\iunile =i din toate etniile.
Observa\i cele dou[ apari\ii ale cuvântului tot (sub diferite forme) din Marea
Trimitere: „toat[ puterea (autoritatea)“
=i „toate neamurile (na\iunile)“. Cineva a
spus: „O semnifica\ie cosmic[ Îi este
atribuit[ lui Hristos, =i o destina\ie universal[ îi este atribuit[ Evangheliei.“ Cu
cât avem o percep\ie mai clar[ a puterii
lui Isus, cu atât mai extins[ va fi preocuparea noastr[ de-a împ[rt[=i vestea bun[.
Faptul c[ misiunea noastr[ este
îndreptat[ spre toate etniile înseamn[ c[
trebuie s[ p[r[sim confortul propriului
nostru grup =i al propriei noastre limbi =i
culturi. Aceasta este o responsabilitate
care ne-a fost dat[ de Domnul Însu=i.

Primul participiu: Mergând sau în
timp ce merge\i
Iudaismul nu a fost o religie misionar[,
=i iudeii nu se prea gândeau la mers. Isus
a dat o porunc[ diferit[: „În timp ce
merge\i, face\i ucenici.“
Evanghelizarea face parte integrant[
din credin\a noastr[. Dup[ cum nu ar
avea dreptul s[ tac[ un doctor care ar
descoperi un tratament pentru cancer,
tot a=a, noi nu avem nici un drept s[
t[cem.
Ce înseamn[ diferen\a dintre cele
dou[ forme verbale – între imperativul
duce\i-v[ =i participiul mergând sau în
timp ce merge\i?
Dac[ ar fi vorba despre un imperativ,
atunci am putea avea impresia fals[ c[
ne-am achitat de obliga\ia pe care o avem
dac[ mergem pur =i simplu. Îns[ trebuie
s[ existe un scop pentru a merge.
V[rul meu misionar mi-a spus în
glum[ c[ dore=te s[ fondeze o nou[ organiza\ie numit[ „Misiunea Baleg[ de Yak
‚Yak Manure Ministriesƒ“. L-am întrebat
de ce a ales acest nume. El mi-a r[spuns
c[, pe când nu era decât un copil de
misionar în nord-vestul Chinei =i Tibet,
în zilele în care se plictiseau, el =i prietenii lui obi=nuiau s[ sar[ cu picioarele
goale în câte-o baleg[ proasp[t[ de yak =i
apoi mergeau la sc[ldat. Fr[mântarea
baligii de yak cu picioarele goale le d[dea
o senza\ie pl[cut[, îns[ nu ob\ineau nici
un rezultat din toat[ aceast[ activitate.
Isus nu ne-a poruncit: „Face\i c[l[torii!“, ci ne-a poruncit s[ „facem ucenici“.
Dac[ plecarea noastr[ nu are un scop,
aceasta nu este altceva decât o experien\[ în care ne sim\im bine, dar care nu
folose=te nim[nui decât nou[ în=ine.
Forma de participiu a verbului
înseamn[ c[ nu se pune problema dac[
mergem sau nu mergem. Când a spus
„Mergând“, Isus a presupus c[ vom
merge. Istoria a ar[tat c[ Isus nu a gre=it
când +i-a pus încrederea în primii S[i
ucenici: „Iar ei au plecat =i au propov[duit
pretutindeni“ (Marcu 16:20).
Apostolul Pavel recunoa=te c[ nu to\i
credincio=ii, în mersul lor, vor putea
trece oceane, limbi =i culturi; de aceea,
responsabilitatea lor este s[ trimit[ (cf.

Fãrã sã ne
dãm seama
noi am
redefinit
Marea
Trimitere,
astfel încât
am ajuns sã
credem cã
aceasta
spune:
Faceþi-i
”
pe oameni
sã rosteascã
rugãciunea
pocãinþei.“
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Romani 10:14,15). Oswald J.
Smith exprim[ acest adev[r în
urm[toarele cuvinte: „Trebuie s[
mergem noi sau s[ trimitem un
înlocuitor.“ El a mai spus:
„Lumina care str[luce=te cel mai
departe, mai aproape de cas[
str[luce=te mai tare. Biserica trebuie s[ fie activ[ la extremit[\i
fiindc[ altfel se r[ce=te la mijloc;
trebuie s[-=i m[reasc[ circumferin\a, altfel centrul ei se
mic=oreaz[.“

boliza asprimea vie\ii cre=tine.
Botezul îl ajut[ pe noul convertit s[ în\eleag[ c[ tr[irea Evangheliei nu este o problem[ de
comoditate (avantaje), ci de
dedicare. Isus S-a concentrat nu
asupra împlinirii de sine, ci
asupra lep[d[rii de sine, nu
asupra evit[rii crucii, ci asupra
purt[rii crucii. Botezul constituie
un act ini\ial de ascultare de
Hristos, urmat de o ascultare
de-o via\[ de El ca Domn.

Situaþia
Marii Trimiteri
Au auzit, rãspuns limitat
Zona cea mai puþin evanghelizatã
Cei care se numesc
ei înºiºi creºtini
Al doilea participiu: botezând
În multe \[ri din lume oamenii
nu sunt considera\i cre=tini pân[
nu sunt boteza\i în ap[ – când
declar[ în mod public faptul c[
sunt serio=i în ceea ce prive=te
credin\a lor.
Evident, este posibil ca un om
s[ fie mântuit f[r[ a fi botezat – îl
avem ca dovad[ pe tâlharul care a
murit pe cruce al[turi de Isus.
Îns[ acest tâlhar nu reprezint[
norma în ceea ce prive=te
botezul.
Cartea Didache (Înv[\[tur[), o
lucrare postapostolic[ din ultimii
ani ai primului secol sau din
primii ani ai secolului al doilea,
spune c[ botezul trebuie s[ se
fac[ într-o ap[ rece curg[toare.
Numai în situa\ia în care nu
exista ap[ rece se putea utiliza
ap[ cald[. Apa curg[toare simboliza sp[larea =i îndep[rtarea
p[catelor; faptul c[ era rece sim4
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Botezul în ap[ trebuie f[cut „în
Numele“ (singular) Tat[lui =i al
Fiului =i al Sfântului Duh, nu „în
Numele“ (plural). Exist[ un singur Dumnezeu, care exist[ din
ve=nicie ca Tat[, Fiu =i Duh Sfânt
– =i noi suntem a=eza\i în via\a Sa:
botezul este o m[rturie vizibil[ a
realit[\ii spirituale =i invizi bile a
prezen\ei noastre în El.
Al treilea participiu: înv[\ând
Mergând, botezând =i înv[\ând
sunt demonstrarea Evangheliei.
Ce trebuie s[-i înv[\[m pe cei
nou-converti\i? Programa cursului de ucenicie care dureaz[ toat[
via\a, =i aceasta este: „s[ p[zeasc[
tot ‚literal, toate lucrurileƒ ce
v-am poruncit.“
Aici se afl[ cea de-a treia
apari\ie a cuvântului tot în Marea
Trimitere. Deci avem:
Toat[ puterea ‚autoritateaƒ.
Nu exist[ nici o putere care s[
scape de sub controlul S[u.

Toate neamurile ‚na\iunileƒ.
Nici o persoan[ nu trebuie
exclus[.
Toate lucrurile. Nici o înv[\[tur[ a lui Isus nu trebuie ignorat[.
Noi g[sim tot ce ne-a poruncit
Isus în exemplul S[u =i în
înv[\[turile Sale. Domnul nostru
nu a prev[zut niciodat[ un timp
sau o împrejurare în care vreo
parte a înv[\[turii Sale s[ devin[
învechit[ sau neadev[rat[, nepotrivit[ sau inutil[.
În cultura noastr[ este foarte
u=or s[ predic[m numai unele
dintre lucrurile pe care le-a spus
Isus sau s[ punem lucrurile noastre în locul a tot ce ne-a poruncit
El. În cartea sa, O teologie biblic[
a misiunilor ‚A Biblical Theology
of Missionsƒ, George W. Peters îl
citeaz[ pe Hugh Thomson Kerr în
timp ce ne aminte=te cu competen\[ s[ ne ancor[m înv[\[tura în
programa pe care ne-a dat-o Isus:
„Suntem trimi=i nu s[ predic[m
sociologia, ci mântuirea; nu
economia, ci evanghelizarea; nu
reforma, ci r[scump[rarea; nu
cultura, ci convertirea; nu progresul, ci iertarea; nu o nou[ ordine
social[, ci o nou[ na=tere; nu revolu\ia, ci regenerarea; nu o nou[
organiza\ie, ci o nou[ crea\ie; nu
democra\ia, ci Evanghelia; nu
civiliza\ia, ci pe Hristos.“

Ne grãbim atât de
mult sã-i adãugãm pe
oameni la cifrele noastre, încât uitãm cã adevãrata convertire are ca
rezultat faptul cã cel
convertit devine ucenic
al lui Isus Hristos.
MAREA ASIGURARE
Isus a promis ucenicilor S[i:
„+i iat[ c[ Eu sunt cu voi în toate
zilele, pân[ la sfâr=itul veacului“.

Ascultarea noastr[ de mandatul lui Isus de a face ucenici
mergând, botezându-i =i înv[\ându-i se bazeaz[ pe autoritatea
Sa absolut[ =i incontestabil[, =i
este încurajat[ de promisiunea
dragostei Sale necondi\ionate =i a
prezen\ei Sale care ne înt[re=te.
Noi suntem mai mult dec`t
trimi=i. Suntem înso\i\i, Îl avem
ca tovar[= de c[l[torie pe Domnul Însu=i.
O înso\ire personal[
Prezen\a Sa este personal[.
Textul grecesc spune: „Eu Însumi
sunt cu voi.“ Pronumele personal
reflexiv subliniaz[ garan\ia lui
Isus c[ niciodat[ nu vom face
lucrarea Sa noi în=ine.
În data de 14 ianuarie, 1856,
David Livingstone a scris în jurnalul s[u: „Am fost foarte tulburat în duhul meu la gândul c[
toate planurile mele privitoare la
bun[starea acestei mari regiuni =i
a acestei popula\ii supraaglomerate sunt date peste cap. . . Dar
am citit c[ Isus a spus: «Iat[ c[ Eu
sunt cu voi în toate zilele, pân[ la
sfâr=itul veacului». Acestea sunt
cuvintele unui gentleman de cea
mai strict[ =i sacr[ onoare, a=a c[
=tiu c[ Se va \ine de cuvânt . . .
Acum sunt foarte calm, slav[
Domnului!“
Mai târziu, în acela=i an,
Livingstone s-a întors din Africa.
În timp ce se ridica în picioare
pentru a vorbi profesorilor =i studen\ilor de la Universitatea din
Glasgow – sfrijit =i tras la fa\[
datorit[ unei expuneri îndelungate la soarele tropical =i la numeroase accese de febr[ =i boal[
serioas[ – adunarea t[cut[ l-a
auzit declarându-=i hot[rârea de-a
se întoarce pe continentul
chem[rii sale. „Îns[ m[ întorc
f[r[ îndoieli =i cu o mare bucurie.
Dori\i s[ =ti\i ce m-a sprijinit în
to\i anii exilului meu în mijlocul
oamenilor a c[ror limb[ nu o

puteam în\elege =i a c[rui atitudine fa\[ de mine a fost întotdeauna nesigur[ =i deseori ostil[?
Aceasta a fost promisiunea: «Iat[
c[ Eu sunt cu voi în toate zilele,
pân[ la sfâr=itul veacului». Pe
aceste cuvinte am cl[dit totul, =i
niciodat[ nu am fost dat de
ru=ine!“
Mai mult decât resurse sau
binecuvânt[ri materiale, Isus ni
S-a promis pe Sine Însu=i.
O înso\ire continu[
Isus a afirmat c[ va fi cu noi în
toate zilele. Aceasta este a patra
apari\ie a cuvântului tot în Marea
Trimitere:
Toat[ puterea ‚autoritateaƒ.
Nu exist[ nici o putere l[sat[ pe
dinafar[.
Toate neamurile ‚na\iunileƒ.
Nu exist[ nici o persoan[ l[sat[
pe dinafar[.
Toate lucrurile. Nu exist[ nici
o înv[\[tur[ l[sat[ pe dinafar[.

Toate zilele. Nu exist[ nici o
perioad[ de timp l[sat[ pe dinafar[.
Expresia „toate zilele“ include
zilele t[riei =i ale sl[biciunii, ale
succesului =i e=ecului, ale durerii
=i bucuriei, ale tinere\ii =i
b[trâne\ii – toate zilele, pân[ la
cea din urm[ zi.

Îndeplinirea Marii
Trimiteri nu înseamnã
doar pregãtirea oamenilor pentru cer,
ci ºi aducerea cerului
în oameni.
O asigurare a victoriei
El a promis c[ va fi cu noi „pân[
la sfâr=itul veacului“. Prepozi\ia
„pân[“ nu pune o limit[ de timp
CONTINUARE ÎN PAGINA 25

Concentrarea asupra Marii Trimiteri
Pentru a men\ine bisericile concentrare asupra mandatului pe care l-au primit
de la Dumnezeu sunt necesare o viziune =i un sim\[mânt clar al direc\iei.
C[ile prin care putem men\ine bisericile concentrate asupra Marii Trimiteri
includ:
Formularea clar[ a scopului. Dedicarea fa\[ de Marea Trimitere trebuie s[ fie
inclus[ în statutul bisericii, în care s[ se afirme clar c[ acesta este mandatul lui
Dumnezeu.
Conducerea pastoral[. Pastorii =i lucr[torii trebuie s[ predice în mod specific
despre Marea Trimitere de mai multe ori pe an, =i s[ fie exemple vii ale acestui
principiu.
Punerea unui accent corespunz[tor în grupurile mici. P[stra\i activitatea de
misiune înaintea adun[rii prin activit[\i tradi\ionale de misiune, clase de =coal[
duminical[, =i alte grupe mici din cadrul bisericii.
Implicare practic[ în misiune. Participarea direct[ la activit[\i misionare
stimuleaz[ foarte mult entuziasmul misionar. Cre=tinii care particip[ la c[l[torii
misionare înva\[ c[ pot face ceva pentru a schimba lucrurile.
Alocarea de bani =i personal. Bisericile care sunt serioase în ceea ce prive=te
Marea Trimitere investesc bani =i personal pentru a încuraja participarea membrilor bisericii la misiune precum =i la sprijinirea continu[ a lucr[rii misionare.
– Material adaptat din Concep\ii =i tendin\e actuale, Februarie, 1997.
Folosit cu permisiune.
RESURSE SPIRITUALE
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Penticostalii:
Mãrturia unei
comunitãþi
pline de putere

D E

Ei au vãzut revãrsarea
Duhului Sfânt ca o
împuternicire necesarã,
care sã aibã ca rezultat
martori ai Evangheliei.

6

Î

D O U G L A S

P .

ncerc[rile de a-i defini pe penticostali
dup[ o m[rturisire de credin\[ specific[ s-au dovedit o sarcin[ nu tocmai
u=oar[ – chiar =i atunci când încerc[m s[
facem acest lucru în interiorul mi=c[rii.
De fapt, complexitatea teologic[ a fost
privit[ uneori cu o suspiciune considerabil[, ]n vreme ce diversitatea experien\ei
spirituale a fost norma. Îns[, indiferent
de diferen\ele =i interpret[rile noastre
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P E T E R S E N
teologice, noi to\i sus\inem c[ baza pentru gândirea teologic[ =i ac\iunea penticostal[ rezult[ dintr-o experien\[ transformatoare – o împuternicire rezultat[
dintr-un sentiment intens, transcendent
al prezen\ei divine. Noi credem c[
Duhul Sfânt îl împuternice=te pe credincios s[-=i transpun[ crezul în comportare, credin\a în practic[, =i doctrina în
via\a de fiecare zi.

Mi=carea penticostal[ contemporan[
nu s-a n[scut ca o mi=care teologic[. Înc[
de la începuturile lor, penticostalii au
sim\it c[ trebuie s[ fie împlinitori ai
Cuvântului. Ei au v[zut rev[rsarea
Duhului Sfânt ca o împuternicire necesar[, care s[ aib[ ca rezultat martori ai
Evangheliei „pân[ la marginile p[mântului“ înainte de întoarcerea lui Isus
Hristos. Viziunea lor de a sluji, împuternici\i fiind de Duhul Sfânt, a dat na=tere
la o teologie dinamic[, marcat[ de un
sentiment al urgen\ei, care a fost proclamat[ de la amvoanele penticostale =i a
trimis lucr[tori în cadrul eforturilor
misionare din lumea întreag[.
De-a lungul deceniilor a ap[rut, în
anumite sectoare ale bisericii, o excesiv[
influen\[ a unui entuziasm ini\ial care în
mod inevitabil se love=te de zidul realit[\ii. Unii penticostali nu î=i dau seama
de nevoia lor de a da socoteal[ atât fa\[
de ei în=i=i, cât =i în fa\a celorlal\i de
semnifica\ia a ceea ce fac.
Trei domenii sunt fundamentale pentru vie\ile credincio=ilor care doresc s[
fie chema\i =i împuternici\i: (1) toate
lucr[rile minunate ale lui Dumnezeu trebuie s[ fie ini\iate dintr-o în\elegere
corect[ a Trinit[\ii. (2) Împuternicirea
trebuie înt[rit[ zilnic prin practica disciplinelor spirituale. (3) Chemarea =i
împuternicirea noastr[ trebuie s[ demonstreze în mod supranatural semnele
Împ[r[\iei lui Dumnezeu manifestate în
lucrarea Domnului Isus.

UN ACCENT PE GÂNDIREA
TRINITARIAN{
A= dori s[ te invit s[ îmbr[\i=ezi iar[=i
numele plin de putere al Trinit[\ii. S-ar
putea dovedi folositor pentru noi s[ cultiv[m iar[=i în misiunea noastr[ o
în\elegere practic[ a rolurilor lui
Dumnezeu Tat[l, Dumnezeu Fiul =i
Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu se poate
nega faptul c[ penticostalii au oferit un
spa\iu larg pentru lucrarea Duhului
Sfânt, manifestat în experien\[, îns[
aceast[ experien\[ a Duhului nu trebuie
separat[ niciodat[ de celelalte persoane
ale Trinit[\ii. Lucrarea autentic[ a
Duhului Sfânt Îl va glorifica întotdeauna

pe Tat[l =i îi va face pe participan\i s[-=i
concentreze aten\ia asupra Fiului.
Domnia lui Dumnezeu se afl[ în centrul tuturor lucrurilor. Dumnezeu este
Cel care sus\ine. Dumnezeu este Cel
care Se îngrije=te. Dumnezeu este Cel

Ei au vãzut revãrsarea
Duhului Sfânt ca o
împuternicire necesarã,
care sã aibã ca rezultat
martori ai Evangheliei.

Împlinirea poruncii Stãpânului
Cu aproape 2000 de ani în urm[ Isus le-a încredin\at ucenicilor S[i o
sarcin[ care p[rea imposibil[. Rostind Marea Trimitere, El le-a cerut s[
mearg[ =i s[ schimbe lumea. În vremea aceea p[rea absurd ca acest
grup, care nu era foarte calificat din punctul de vedere al standardelor
omene=ti, s[ fie în stare s[ împlineasc[ dorin\ele St[pânului nostru.
Cu toate acestea, în ziua Cincizecimii, ei au auzit „un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, care a umplut toat[ casa unde =edeau ei“. To\i
au fost umplu\i de putere supranatural[ =i astfel a început mi=carea
care avea s[ schimbe lumea. Esen\a mesajului rostit de Petru cu acea
ocazie a fost: „S[ =tie bine, deci, toat[ casa lui Israel, c[ Dumnezeu a
f[cut Domn =i Hristos pe acest Isus pe care L-a\i r[stignit voi“ (Fapte
2:36). Peste 3.000 de oameni =i-au dat vie\ile lor lui Isus Hristos.
Ca rezultat al acelei experien\e extraordinare, apostolii au umplut
Ierusalimul cu înv[\[tura lor. Când a ap[rut persecu\ia, ei s-au r[spândit în provinciile învecinate. Au f[cut ceea ce nu au putut face armatele
p[gâne: au dus proclamarea lui Isus pân[ la marginile Imperiului
roman =i l-au îngenuncheat.
În 1914, vreo 300 de b[rba\i =i femei s-au strâns în Hot Springs,
Arkansas, pentru a-=i uni for\ele în vederea continu[rii procesului
început de cre=tinii din primul secol, în ascultare de Marea Trimitere.
Întemeietorii organiza\iei Assemblies of God s-au sim\it impulsiona\i de
cuvintele lui Isus: „Duce\i-v[ în toat[ lumea, =i propov[dui\i Evanghelia
la orice f[ptur[“ (Marcu 16:15). Ast[zi, din Assemblies of God fac parte
peste 30 de milioane de credincio=i r[spândi\i în lumea întreag[.
Suntem încânta\i v[zând c[ bisericile na\ionale din peste 140 de \[ri
sunt conduse de conduc[tori maturi =i în\elep\i care au îmbr[cat mantia
Marii Trimiteri. +i ei sunt impulsiona\i s[-=i dubleze eforturile pentru a-=i
aduce contribu\ia la evanghelizarea lumii în timpul genera\iei noastre.
Aceasta este o vreme extraordinar[ pentru Biseric[ – cu provoc[ri
=i mai mari, cu oportunit[\i mai multe =i cu mai multe u=i deschise.
Ceea ce p[rea imposibil cu numai câ\iva ani în urm[, acum este posibil. Zidul Berlinului a c[zut, Europa de Est =i fosta Uniune Sovietic[
s-au deschis pentru Evanghelie. Apar noi oportunit[\i în \[ri cum sunt
Mongolia =i Albania, unde Evanghelia nu a fost predicat[ într-o
manier[ deschis[ timp de mul\i ani.
Factorul exponen\ial al cre=terii Bisericii face posibil ca aceasta s[
îndeplineasc[ Marea Trimitere în zilele noastre. Este timpul ca Biserica
s[ se ridice prin credin\[, cu o nou[ viziune, =i s[ vad[ împlinirea
poruncii St[pânului. În timp ce Biserica se mobilizeaz[ =i se multiplic[ în
aceste zile, este posibil s[ ducem Evanghelia întregii lumi. Haide\i s[ fim
la în[l\imea provoc[rii acestui ceas =i s[ mergem s[ schimb[m lumea.
— L. John Bueno, Director executiv al
Division of Foreign Missions, Assemblies of God
RESURSE SPIRITUALE
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care st[pâne=te. Întruparea,
moartea =i învierea Fiului sunt
cele mai semnificative evenimente din istoria mântuirii în
care „împ[carea tuturor lucrurilor cu Sine“ – planul lui Dumnezeu întocmit înainte de „întemeierea lumii“ – dezv[luie inima lui
Dumnezeu. +i în venirea lui Isus
noi recunoa=tem inaugurarea
ve=tii bune a Împ[r[\iei lui
Dumnezeu care invadeaz[ istoria
omeneasc[. Acei credincio=i care
Îl accept[ pe Fiul =i intr[ în
Împ[r[\ie devin agen\i ai Împ[r[\iei, împuternici\i de prezen\a
Duhului Sfânt Însu=i, pentru a
oferi o idee despre sfâr=itul escatologic când „toate lucrurile vor fi
împ[cate cu Dumnezeu“. Împ[r[\ia lui Dumnezeu eviden\iat[
de prezen\a lui Dumnezeu Fiul,
va fi des[vâr=irea viitorului nostru
glorios. Pân[ la acea împlinire noi
suntem chema\i =i împuternici\i
s[ fim oameni ai viitorului în
acest veac. În timp ce Evanghelia
se r[spânde=te în întreaga lume,
caracterul revolu\ionar al credinciosului umplut de Duhul Sfânt
arat[ lumii cum este Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Semnele =i minunile
sunt expresiile vizibile ale primelor roade ale Împ[r[\iei divine a
lui Dumnezeu prezent[ în istoria
omenirii. Demonstra\iile puterii
Duhului în via\a credinciosului au
întotdeauna drept scop a revela
Persoana lui Isus =i a aduce glorie
lui Dumnezeu Tat[l. Manifest[rile care nu sunt caracterizate
de unitatea =i comuniunea
Trinit[\ii sunt mai degrab[ un
pretext pentru o folosire abuziv[
a puterii =i nu î=i au originea în
acela=i Duh.

SPIRITUALITATEA +I
ÎMPUTERNICIREA
PERSONAL{
Penticostalii au autenticitate
numai când vie\ile lor interioare
sunt împrosp[tate =i reînnoite
8
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continuu prin comuniunea cu
fiecare persoan[ a Trinit[\ii.
Recent, un coleg misionar care
tocmai a fost diagnosticat cu cancer, mi-a împ[rt[=it un paragraf al
unei lucr[ri devo\ionale a lui
Thomas Kelley: „Îns[ lumina
p[le=te, voin\a sl[be=te, monotonia revine. Putem îndura noi
aceast[ ofilire? Nu, =i nici nu trebuie s[ încerc[m. . . Lumina interioar[ etern[ nu moare când
extazul moare . . . Avem ca

Baza pentru gândirea teologicã
ºi acþiunea penticostalã rezultã
dintr-o experienþã transformatoare
– o împuternicire rezultatã
dintr-un sentiment intens,
transcendent al prezenþei divine.
temelie acest sentiment al urgen\ei care se reînnoie=te continuu...
Haide\i s[ explor[m împreun[
secretul unui devotament mai
adânc, al unui sanctuar mai tainic
al sufletului, în care Lumina interioar[ nu p[le=te niciodat[, ci
arde, o Flac[r[ perpetu[; unde
izvoarele de ap[ vie ale revela\iei
divine \â=nesc continuu – zi de zi
=i ceas de ceas, perseverente =i
transformatoare.“
Cuvintele lui Kelley nu numai
c[ l-au mângâiat pe prietenul
meu în timpul crizei sale, ci
mi-au reamintit =i mie c[ via\a
împuternicit[ este tr[it[ întotdeauna la dou[ niveluri. La nivel
fizic, noi tot timpul lucr[m,
gândim, lu[m decizii =i îndeplinim cerin\ele vie\ii de fiecare zi.
La nivelul mai adânc =i mai profund – nivel care trebuie s[ controleze în realitate toat[ activitatea noastr[ zilnic[ – trebuie s[
practic[m rug[ciunea, cântarea,
adorarea =i receptarea sensibil[ a
respira\iei divine. Numai în

m[sura în care fiin\ele interioare
ale sufletelor noastre sunt locuite
constant =i pentru totdeauna de
c[tre Duhul Sfânt =i hr[nite de
c[tre Acesta ne putem a=tepta s[
fim cu adev[rat chema\i =i împuternici\i.
O astfel de via\[ promite c[
faptele =i cuvintele noastre vor fi
caracterizate de credibilitate =i
autenticitate în fa\a unei lumi
necredincioase. Credincio=ii împuternici\i în comuniunea zilnic[
cu Domnul demonstreaz[ c[ puterea lui Satan a fost zdrobit[, în
orice domeniu s-ar putea g[si
aceasta – p[cat, boal[, suferin\[,
s[r[cie sau oprimare. Ei au trecut
dincolo de edificarea personal[ =i
prezint[ lumii misiunea =i
mesajul lui Isus Hristos.

SPERAN|{ +I RUG{CIUNE
Puterea Duhului este dat[ cu
scopul împuternicirii, în vederea
m[rturisirii în întreaga lume a
ve=tii bune a ceea ce a f[cut
Dumnezeu prin Hristos. Rev[rsarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, în mod individual =i
colectiv în propriile noastre vie\i
=i biserici, ne ofer[ o dinamic[
plin[ de putere ca s[ facem „tot
ce a f[cut =i a spus Isus.“
Puterea acestei comunit[\i
pline de har este ilustrat[ limpede în cartea Faptele apostolilor.
Zilnic oamenii erau ad[uga\i bisericii. Prin puterea Duhului Sfânt
se f[ceau semne =i minuni. Au
fost provocate atât dimensiunile
sociale cât =i cele spirituale. Prin
puterea Duhului Sfânt diferen\ele dintre b[rba\i =i femei au fost
înl[turate. Deosebirile economice dintre boga\i =i s[raci au fost
învinse tot prin puterea Duhului
Sfânt. În cadrul comunit[\ii credincio=ilor diferen\ele culturale
dintre evrei =i neamuri au fost
zdrobite prin venirea Duhului
Sfânt. Prin intermediul unei
comunit[\i chemate =i împuter-

nicite de Duhul Sfânt, la sfâr=itul
c[r\ii Faptele apostolilor, Evanghelia se r[spândise nestingherit[
în întreaga lume.
În mod similar, în contextul
nostru modern, noi, penticostalii,
credem c[ suntem chema\i =i
împuternici\i s[ fim o comunitate
care s[ m[rturisim despre ceea ce
a f[cut Dumnezeu în Hristos.
Implicarea noastr[ în evanghelizarea mondial[ =i în slujirea
plin[ de compasiune este energizat[ de credin\a adânc înr[d[cinat[ c[ lucrarea nu se face „nici
prin putere, nici prin t[rie, ci prin
Duhul Meu“ (Zaharia 4:6).
Împuternicirea
supranatural[
pentru slujire este for\a motrice
din spatele activit[\ii noastre pastorale =i misionare aflate într-o
continu[ expansiune.

SFÂR+ITUL ESTE APROAPE
Noi trebuie s[ anun\[m cu un
sentiment deosebit al urgen\ei c[
Împ[r[\ia lui Dumnezeu a
p[truns în prezent =i c[ exist[
semne indicatoare care arat[ c[
sfâr=itul tuturor lucrurilor este
aproape. Acesta este motivul
pentru care ucenicii, dup[ ziua
Cincizecimii, având acest sentiment al urgen\ei, au urmat
îndemnul Duhului Sfânt =i
oamenii erau ad[uga\i zilnic la
biseric[. De aceea, Pavel a fost
îndemnat de c[tre Duhul Sfânt s[
treac[ repede de la o biseric[
nou[ la urm[toarea. De aceea
pastorii, misionarii =i to\i oamenii
împuternici\i de Dumnezeu trebuie s[ se gr[beasc[ s[ ac\ioneze
rapid =i s[ manifeste puterea
prezent[ a Împ[r[\iei, care nu

este altceva decât o umbr[ a
împlinirii finale a acesteia.
Tat[l plin de dragoste împreun[ cu Fiul S[u ni L-au trimis pe
Mângâietor – ca s[ ne împuterniceasc[ s[ ducem mesajul r[scump[r[tor al cuvântului =i faptei
unei lumi suferinde. Mesajul nostru trebuie transmis întotdeauna
cu un sentiment al urgen\ei, =i
având pe buzele noastre cuvintele
„Da, vino, Doamne Isuse!“ RS
Douglas P. Petersen. Ph.D., este
pre=edintele organiza\iei Latin
America
ChildCare =i
director zonal
pentru America
Central[
al lui Division
of Foreign
Missions.

Neva
Coyle

ÎN CURÂND LA LIFE PUBLISHERS
O inimã nou ã . . .
un nou început

n cursul vieþii normale existã perioade, poate aduse de circumstanþe dificile, când fiecare dintre noi este tentat sã-ºi
ridice mâinile în sus ºi sã-I cearã lui Dumnezeu ºansa sã
înceapã viaþa de la capãt. Pentru unii ar putea fi vorba
despre o cedare în faþa ispitei, care a paralizat relaþia lor cu
Isus Hristos; alþii simt frustrarea pentru eºecurile suferite în
încercarea de a face schimbãri pozitive în vieþile lor. Unii
sunt obosiþi pur ºi simplu din cauza conflictului dintre poftele
firii pãmânteºti ºi nãzuinþele Duhului. Oricare ar fi motivul,
nevoia dupã un nou început devine acutã.

Î

Dacã te gãseºti în vreuna din aceste situaþii pe care tocmai
le-am menþionat ºi ai putea folosi o nouã prospeþime, un nou
început, atunci cartea aceasta este pentru tine. Utilizând în
fiecare zi experienþa ºi rugãciunea lui David din Psalmul 51
ca bazã pentru studiul tãu devoþional poþi experimenta nu
numai un început nou, ci ºi o inimã nouã.
Conceput pentru a putea fi inclus într-un program aglomerat, acest studiu te va ajuta zi de zi sã gãseºti o
nouã înclinaþie, o nouã motivaþie ºi o direcþie nouã pentru a trãi o viaþã pusã deoparte pentru Dumnezeu.
RESURSE SPIRITUALE
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„Tot aºa, vã spun cã va fi
mai multã bucurie în cer
pentru un singur pãcãtos
care se pocãieºte, decât
pentru nouãzeci ºi nouã
de oameni neprihãniþi
care n-au nevoie
de pocãinþã.“
(Luca 15:7)

M A N D A T U L

E

S T Ã P Â N U L U I :

vanghelizarea
celor
neevanghelizaþi

C

DE DONALD R. CORBIN

Cea mai vizibil[ =i mai durabil[ caracteristic[ a adev[ratei rev[rs[ri a Duhului
Sfânt este o pasiune mare pentru
câ=tigarea pentru Hristos a celor pierdu\i
– a celor neevangheliza\i. Înc[ de la
începuturile sale, semnul distinctiv al
organiza\iei Assemblies of God a fost
dedicarea pentru o evanghelizare energic[, întreprinz[toare. În 1914, fondatorii
organiza\iei noastre au declarat cu
îndr[zneal[: „Ne dedic[m pe noi în=ine
pentru cea mai extraordinar[ evanghelizare pe care a v[zut-o lumea vreodat[.“
Duhul Sfânt a creat în ei o pasiune de-a
evangheliza pe cei neevangheliza\i de pretutindeni, prin orice mijloace.
Aceea=i pasiune a marcat mi=carea de
trezire spiritual[ a metodi=tilor timpurii.
John Wesley a declarat: „Vai de mine
dac[ nu predic Evanghelia în orice loc în
care m-a= g[si în lumea locuit[.“ Exemplele lui Isus din Luca 15 privitoare la
condi\ia pierdut[ a lumii au fost temele
preferate ale predicilor lui Wesley. Nu
este de mirare c[ el a scris colaboratorilor s[i metodi=ti, în 1784: „Nu ave\i
nimic altceva de f[cut decât s[ mântui\i
suflete.“
Ciudate cuvinte pentru urechile lucr[torilor anului 2000, acordate la o slujire
rapid[, orientat[ spre consumator =i
structurat[ administrativ. Cu toate acestea, oare nu sunt ele un ecou care ne

urm[re=te, al comentariului pe care îl
face Isus în Luca 15 referitor la evanghelizarea celor pierdu\i? Oare nu trebuie s[
fie auzite =i ascultate iar[=i, în special
acum când Biserica este aproape de
intrarea în mileniul al treilea?

VALOAREA INTRINSEC{ A UNUI
SUFLET PIERDUT
Luca 15 arat[ c[ dedicarea pentru evanghelizarea celor pierdu\i începe cu o în\elegere clar[ a valorii inestimabile pe care
Isus o atribuie fiec[rui suflet. Pentru El,
motiva\ia de a-i evangheliza pe cei pierdu\i nu are nimic de-a face cu a=ezarea lor

Cea mai vizibilã ºi mai durabilã caracteristicã a adevãratei revãrsãri a Duhului
Sfânt este o pasiune mare pentru câºtigarea
pentru Hristos a celor pierduþi.
în zonele exotice ale globului, ci, având
în vedere c[, pentru El, ace=tia au cea
mai mare valoare posibil[, =i lipsesc din
staulul S[u – societatea celor r[scump[ra\i – ei trebuie câ=tiga\i iar[=i pentru
El. Hristos „a venit s[ caute =i s[ mântuiasc[ ce era pierdut“ (Luca 19:10).
Isus a atacat direct aspectele vulnerabile ale culturii =i economiei ascult[torilor S[i – vame=i, farisei, înv[\[tori ai

„Nu aveþi
nimic altceva
de fãcut
decât
sã mântuiþi
suflete.“
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legii, p[c[to=i – ale tuturor categoriilor sociale de atunci =i de
ast[zi (cf. Luca 15:1, 2). El a l[sat
s[ se în\eleag[ c[ în cultura lor ei
consider[:
• Oaia ca surs[ a averii =i prestigiului familiei. De aceea, o oaie
pierdut[ nu putea avea niciodat[
un pre\ de pia\[ mai bun decât 99
de oi din staul.
• Banii unei femei c[s[torite ca
dovad[ a st[rii ei civile, =i siguran\a ei ca femeie v[duv[. Deci,
cum putea atribui cineva unui
singur leu pierdut o valoare mai
mare decât a nou[ lei pe care îi
are înc[ în mân[?
• Un fiu mai mare în cas[,
destinat s[ mo=teneasc[ =i s[
administreze averea tat[lui s[u,
mai important pentru familie
decât un fiu mai tân[r, în special
unul r[zvr[tit =i risipitor, care
lipse=te de-acas[.

Dedicarea pentru
evanghelizarea celor pierduþi
începe cu o înþelegere clarã
a valorii inestimabile pe care
Isus o atribuie fiecãrui suflet.
Isus a declarat r[spicat: „Tot
a=a, v[ spun c[ va fi mai mult[
bucurie în cer pentru un singur
p[c[tos care se poc[ie=te, decât
pentru nou[zeci =i nou[ de
oameni neprih[ni\i care n-au
nevoie de poc[in\[“ (versetul 7).
Isus nu evalueaz[ valoarea unui
suflet în termeni culturali sau
economici. Nici noi nu trebuie s[
proced[m a=a. El folose=te ilustra\ii grafice, parabolice – o oaie
pierdut[, un leu pierdut, un fiu
pierdut – pentru a sublinia faptul
c[ sufletul are o valoare proprie,
etern[ care întrece orice unitate
de m[sur[ omeneasc[. Aceast[
valoare neîntrecut[ atrage dup[
12
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sine orice efort, orice leu, mai
mult[ dragoste – tot ce este necesar – pentru a duce Evanghelia la
cei pierdu\i din Eurasia, Africa,
Asia Pacificului, America Latin[
=i America de Nord.
Astfel Luca 15 ne provoac[ s[
r[spundem unei întreb[ri vitale:
Vom urma noi vocea culturii =i a
economiei, sau Îl vom urma pe
Mântuitorul nostru, care atribuie
o valoare neîntrecut[, etern[
fiec[rui suflet pierdut?

SARCINA PRIORITAR{ A
C{UT{RII CELOR PIERDU|I
Cuvintele lui Isus ne prezint[ trei
portrete conving[toare: (1) Un
p[stor adev[rat care las[ 99 de oi
afar[ „pe islaz“ – vulnerabile =i
neprotejate – pentru a c[uta o
oaie pierdut[, separat[ de turm[
=i care se afl[ în pericol. (2) O
so\ie care aprinde o lumin[,
m[tur[ casa =i caut[ peste tot un
singur leu pierdut, în loc s[-=i
foloseasc[ energia pentru a proteja =i lustrui cei nou[ lei care i-au
mai r[mas. (3) Un tat[ în a=teptare, care prive=te ner[bd[tor s[
vad[ dac[ nu cumva se întoarce
acas[ fiul mai tân[r, cel risipitor,
în loc s[ se bucure de fiul s[u mai
mare, care a r[mas acas[.
Logica ne spune c[ oamenii =i
lucrurile care sunt cele mai
apropiate de noi – în staul, în
mân[ =i în cas[ – trebuie s[
reprezinte prioritatea noastr[
maxim[. Acestea trebuie s[ aib[ o
valoare mai mare decât un suflet,
câteva suflete sau chiar multe
suflete pierdute din Nigeria,
Insulele Elice (Pacificul Central),
Uruguay sau Butan; =i o valoare
mai mare decât membrii
triburilor din Tanzania, mamele
f[r[ cas[ din Washington D.C.,
sau un drogat din Seattle,
Oregon. Îns[ Isus a tr[it pe baza
logicii Împ[r[\iei! El ne-a înv[\at,
atât prin cuvintele pe care ni le-a
spus, cât =i prin exemplul S[u c[

a-i c[uta pe cei pierdu\i, indiferent dac[ este vorba de unul, de
câ\iva sau de mul\i este prioritatea noastr[ num[rul unu. De
aceea, trebuie s[ r[spundem la
cea de-a doua întrebare vital[:
Este cu adev[rat c[utarea celor
pierdu\i prioritatea noastr[
num[rul unu?

EGALITATEA DINTRE STAREA
DE PIERDUT +I MOARTE
Isus adaug[ urgen\a la prioritate,
f[când din adev[rul neschimb[tor, irevocabil temelia pe care
ne ordon[m priorit[\ile. Care
este argumentul S[u? Starea de
pierdut este o problem[ de via\[
=i moarte. Tat[l care a=teapt[
pune de dou[ ori semnul egalit[\ii
între starea pierdut[ a fiului s[u
risipitor =i moarte: „C[ci acest fiu
al meu era mort . . . era pierdut“
(versetul 24); „Acest frate al t[u
era mort . . . era pierdut“ (versetul 32). Pentru Isus cei neevangheliza\i erau mor\i pierdu\i.
În acelea=i expresii, tat[l care
a=teapt[ pune semnul egalit[\ii
între g[sirea fiului s[u =i înviere:
„C[ci acest fiu al meu...a înviat“
(versetul 24); „Acest frate al
t[u... a înviat“ (versetul 32).
Întrebarea p[trunz[toare pe
care ne-o pune Isus este urm[toarea: Credem noi cu adev[rat c[
fiii, fra\ii, p[rin\ii, copiii =i vecinii
no=tri sunt pierdu\i?
John Wesley a crezut. Cu
privire la afirma\iile Scripturii
referitoare la starea pierdut[ a
omului =i realitatea iadului, el a
proclamat cu glas tun[tor: „Dac[
nu exist[ un «foc care nu se
stinge», dac[ nu exist[ «fl[c[ri
ve=nice», atunci nu putem avea
nici o încredere nici în aceste
scrieri în care se insist[ atât de
mult asupra lor, nici nu ne putem
încrede în eternitatea raiului mai
mult decât în aceea a iadului. A=a
c[ dac[ renun\[m la unul, trebuie
s[ renun\[m =i la cel[lalt. Nu

exist[ iad, nu exist[ rai, nu exist[
revela\ie.“
Vom avea curajul s[ repet[m
ast[zi cuvintele lui Wesley? O,
Dumnezeule, d[-ne aceast[
voin\[, pentru c[ ele repet[
cuvintele urgen\ei disperate ale
lui Isus Hristos din Luca 15.
Mor\ii pierdu\i nu pot fi l[sa\i s[
a=tepte. Ei trebuie salva\i acum.

SUPERFICIALITATEA INTERESELOR PERSONALE COMPARATE CU SALVAREA
CELOR PIERDU|I
Portretul pe care îl face Isus
mâniosului =i invidiosului frate
mai mare este tulbur[tor =i
conving[tor. Cople=it de iertarea
generoas[ pe care tat[l s[u a acordat-o fratelui s[u risipitor, el „nu
voia s[ intre în cas[“ (versetul
28). Apoi a declarat: „Iat[, eu î\i
slujesc ca un rob de atâ\ia ani, =i
niciodat[ nu \i-am c[lcat porunca; =i mie niciodat[ nu mi-ai dat
m[car un ied s[ m[ veselesc cu
prietenii mei“ (versetul 29).
Comparate cu g[sirea fiului
risipitor, plângerile fiului mai
mare par extrem de superficiale,
egoiste =i ieftine.

Isus ne cheamã la o sursã
mai înaltã de satisfacþie decât
protejarea oilor noastre rãsfãþate,
lustruirea leilor (banilor) noºtri,
ºi fraþii care se aprobã pe ei înºiºi.
În versetul 30, el spune, de
fapt: „În ce m[ prive=te, nici
vorb[ de petreceri, de mese pline
sau covoare persane, dar pentru
el, un chef pe cinste. El =i-a irosit
via\a cu prostituatele, =i îi dai
toate bun[t[\ile. Nu este corect,
fiindc[ eu am fost tot timpul
aici!“ O problem[ major[ de atitudine. Adev[rat, îns[ înainte de

a-l condamna prea repede pe
fratele mai mare, s[ vedem care
sunt câteva dintre atitudinile
credincio=ilor din vremea noastr[.
I-a\i auzit vreodat[ pe fra\ii
mai mari din biseric[ spunând
cam a=a: „M-am s[turat s[ tot
aud despre oameni care tr[iesc la
10.000 de kilometri dep[rtare,
îns[ voi veni iar[=i s[pt[mâna
viitoare ca s[ urm[resc serialul
Pa=i spre succes?“ Au spus pastorii
vreodat[: „Ne-am s[turat – prea
mul\i misionari, prea multe
apeluri?“ Câ\i misionari itineran\i
au auzit cuvinte de genul: „Frate,
nu te putem ajuta. Cheltuielile
pe care le avem cu cl[direa noastr[, cu personalul nostru, cu programele noastre sunt atât de mari
încât nu mai putem investi =i în
misiune“? Sau o declara\ie mai
recent[ =i mai tulbur[toare: „Nu
avem timp pentru misionari.
Chiar acum suntem ]n mijlocul
unei treziri spirituale, =i nu trebuie s[ stingem Duhul.“ Pleosc!
Un fapt minor? Nu. Înfior[tor?
Foarte. Aceste afirma\ii m[ fac s[
simt un fior ]n spirit. Se prea
poate c[ vorbele pe care le rostim
noi ast[zi seam[n[ mai mult
decât ne-am putea imagina noi cu
cuvintele superficiale, egoise ale
fratelui mai mare. Luca 15 ne
provoac[ s[ ne întreb[m cinstit:
Este posibil s[ permitem vreodat[ intereselor noastre s[
înlocuiasc[ prioritatea Sa – s[
l[s[m cele 99 de oi pe islaz =i s[
mergem s[ c[ut[m oaia pierdut[
pân[ când o g[sim?

Vom urma noi vocea culturii ºi a
economiei, sau Îl vom urma pe
Mântuitorul nostru, care atribuie
o valoare neîntrecutã, eternã
fiecãrui suflet pierdut?

SATISFAC|IA
INCOMPARABIL{
A G{SIRII CELOR PIERDU|I

„Bucura\i-v[ împreun[ cu mine,
c[ci am g[sit leul, pe care-l pierdusem“ (versetul 9). În sfâr=it,
afirma\ia sa culminant[: „Tot ce
am eu este al t[u. Dar ‚exist[ un
motiv mai bun de bucurieƒ trebuia
s[ ne veselim =i s[ ne bucur[m,
pentru c[ acest frate al t[u era
mort, =i a înviat, era pierdut =i a
fost g[sit“ (versetele 31, 32).
Isus ne cheam[ la o surs[ mai
înalt[ de satisfac\ie decât protejarea oilor noastre r[sf[\ate, lustruirea leilor (banilor) no=tri, =i
fra\ii care se aprob[ pe ei în=i=i.
Aceasta const[ în g[sirea celor
pierdu\i. De fapt, acesta este testul de validare a adev[ratei biserici. Influen\a wesleyan[ =i-a pus
amprenta pe ea. Cartea disciplinei bisericii metodiste (The
Book of Discipline of the
Methodist Church) declar[ =i
ast[zi: „Singura dovad[ infailibil[
a adev[ratei biserici a lui Hristos
este abilitatea acesteia de a-i
c[uta =i a-i mântui pe cei pierdu\i, de a r[spândi via\a =i spiritul
penticostal, de a r[spândi sfin\enia scriptural[ =i de-a transforma
toate popoarele =i toate na\iunile
prin Evanghelia lui Hristos.“
O întrebare final[: Cât de mult
se apropie biserica noastr[ de
imaginea bisericii adev[rate? RS

St[pânul =i-a exprimat cea mai
mare bucurie în descrierea g[sirii
celor pierdu\i: „Dup[ ce a g[sit-o,
o pune cu bucurie pe umeri“ (versetul 5); „Bucura\i-v[ împreun[
cu mine, c[ci mi-am g[sit oaia
care era pierdut[“ (versetul 6);

Donald R. Corbin
este director zonal
al Division of
Foreign Missions
Africa,
Springfield,
Missouri.
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nterviu cu Thomas E. Trask,

rownsville:

Thomas E. Trask ºi Wayde I.
Goodall i-au intervievat pe
John Kilpatrick ºi Steve Hill
cu privire la trezirea
spiritualã din Brownsville.
Ei oferã lucrãtorilor multe
informaþii privitoare la trezire
ºi îi încurajeazã sã caute
revãrsarea Duhului Sfânt
în propriile lor biserici.

DIN VARA ANULUI 1995 VÃ AFLA|I
F{R{ ÎNTRERUPERE ÎNTR-O TREZIRE SPIRITUAL{. CE A|I ÎNV{|AT
PÂN{ ACUM DESPRE TREZIRE?
KILPATRICK: Trezirea spiritual[ este
plin[ de putere. Este uimitor =i cople=itor
s[ vezi puterea lui Dumnezeu în ac\iune.
În acela=i timp, trezirea este fragil[.
Trezirea spiritual[ trebuie îngrijit[, fiindc[
în aceasta sunt implica\i factori umani.
Dac[ nu este strunit[ cu o mân[ puternic[,
lucrurile mici pot sc[pa de sub control.
Trebuie s[ ceri tot timpul în\elepciune de
la Dumnezeu.
HILL: Acum suntem în al treilea an ‚acest
articol a fost publicat ini\ial în prim[vara
anului 1998, n.tr.ƒ, =i mul\imile continu[
înc[ s[ invadeze acest loc. Am înv[\at c[
trezirea spiritual[ înseamn[ mult[ munc[.
To\i cei care se roag[ pentru trezire spiritual[ trebuie s[ fie preg[ti\i. Eu compar

John Kilpatrick, Steve Hill Si, Wayde I. Goodall

Plãtind preþul trezirii spirituale
trezirea spiritual[ cu r[zboiul. Este ca =i
cum te-ai preg[ti pentru lupt[, =i când
izbucne=te lupta, nu este timp pentru
odihn[.
Oamenii ne întreab[ mereu: „Ce mai
face\i? Cum mai sunte\i?“ Suntem bine,
atât de bine cât de bine poate fi cineva
dup[ aproape trei ani de trezire spiritual[. Aceasta este o munc[ extenuant[.
Dumnezeu nu scoate niciodat[ trezirea spiritual[ de vânzare pe mas[ în pia\[.
Aceasta te cost[ totul.
TRASK: M[ tem c[ mul\i dintre lucr[torii no=tri nu sunt con=tien\i de pre\ul
personal – pre\ul care trebuie pl[tit în
rug[ciune înainte de trezirea spiritual[, =i
apoi de disciplina care trebuie exercitat[
în timpul trezirii =i dup[ aceasta.
Dumnezeu vine numai la cei fl[mânzi
=i înseta\i. El nu este interesat doar s[-i

îmbuneze pe oameni sau s[ satisfac[
mofturile acestora.
CE AVERTISMENTE LE-A|I
TRANSMITE LUCR{TORILOR
CARE SPUN: „CÂND DUMNEZEU
A ÎNCEPUT S{ LUCREZE ÎN BISERICA NOASTR{ AM PIERDUT
OAMENI DE VALOARE“?
KILPATRICK: Exist[ foarte multe
motive pentru care oamenii p[r[sesc o
biseric[. Dac[ ai în biserica ta oameni
dedica\i unei anumite denomina\iuni
nepenticostale, este posibil ca atunci
când se declan=eaz[ trezirea spiritual[
unii dintre ei s[ nu fie preg[ti\i pentru o
trezire a Duhului Sfânt.
Este posibil ca al\ii s[ plece din cauza
schimb[rii. S-ar putea s[ nu le plac[
unele lucruri care au loc: vorbirea în alte

Când pastorii
fac lucrarea
unui evanghelist,
oamenii sunt
mântui\i, =i
oamenii vor fi
umplu\i de
Duhul Sfânt.
— Trask

limbi, c[zutul pe jos, tremuratul
sub puterea Duhului Sfânt,
strig[tele scoase de cei care au
fost st[pâni\i de diavolul.
Mul\i dintre cei prezen\i în
adunare vor fi st[pâni\i de
îndoial[ atunci când se produce
trezirea spiritual[ în biseric[.
Aceast[ îndoial[ poate fi înl[turat[ atunci când credincio=ii au
încredere în p[stor.
Mul\i oameni au v[zut puterea
lui Dumnezeu, îns[ au luat
decizia s[ nu cread[. Trebuie s[
p[=e=ti înainte =i s[ p[strezi cât
mai mul\i credincio=i.

Aceea=i foame
dup[ lucrarea lui Dumnezeu
care exist[ în America
se manifest[ =i în lume.
—Kilpatrick
CE SFAT LE-A|I DA LUCR{TORILOR CARE AU VIZITAT
BROWNSVILLE, AU FOST
ATIN+I DE PUTEREA LUI
DUMNEZEU +I DORESC
CA +I BISERICA LOR S{
TR{IASC{ ACEEA+I
EXPERIEN|{?
KILPATRICK: Brownsville s-a
rugat timp de 2 ani =i jum[tate
înainte ca s[ înceap[ trezirea, a=a
c[ am avut timp s[ preg[tesc biserica înainte ca trezirea s[ înceap[.
Când vine trezirea, lucrurile nu
mai decurg în mod obi=nuit.
Duhul Sfânt lucreaz[ =i p[c[to=ii
încep s[ se arate.
Dac[ a= fi început s[ fac
schimb[ri radicale =i s[ impun
diferite cerin\e bisericii mele f[r[
a-i preg[ti pe credincio=i pentru
aceasta, a= fi lucrat haotic =i a= fi
produs o rupere a bisericii. În
schimb, am vorbit despre trezirea
spiritual[, am predicat despre
trezire, am predicat despre sfin16
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\ire, am predicat despre importan\a Cuvântului lui Dumnezeu
=i a c[ilor lui Dumnezeu.
Noi am avut un avantaj important: Eram fl[mânzi dup[ Dumnezeu, =i a=teptam ca El s[ lucreze.
A=a c[ atunci când a început
trezirea, aceasta a fost o combina\ie între confirmarea c[ lucrul
pentru care ne rugam de atâta
timp era prezent între noi =i
r[splata rug[ciunilor noastre.
Atunci am spus: „Iat-o! Acest
lucru îl a=teptam de atâta vreme!“
HILL: Când se întorc acas[ dup[
ce au vizitat locuri în care trezirea
spiritual[ este în plin[ desf[=urare, pastorii trebuie s[ aib[
r[bdare cu credincio=ii din bisericile lor. Un lucru în favoarea lor
este c[ Dumnezeu dore=te
trezirea spiritual[. Timpul lui
Dumnezeu este esen\ial.
Am v[zut pastori =i evangheli=ti încercând s[ for\eze trezirea
spiritual[, dar acest lucru nu este
posibil. S-ar putea ca aceasta s[
înceap[ doar cu pastorul =i cu un
mic grup de rug[ciune.
Aici la noi, Dumnezeu lucreaz[
în fiecare zi. Aceasta este ceva ce
face Dumnezeu.
TRASK: Este esen\ial ca cei din
conducere s[ î=i aduc[ aminte c[
oamenii sunt oi care trebuie conduse. Ei nu sunt vite care s[ fie
mânate de la spate. Noi nu
putem sluji membrilor bisericii
dac[ încerc[m s[-i mân[m de la
spate. Trebuie s[-I oferim lui
Dumnezeu timp s[ lucreze.
HILL: Oamenii nu-=i dau seama
cât de fl[mânzi =i înseta\i sunt
din punct de vedere spiritual. Ei
au nevoie de pu\in[ încurajare.
Pastorul sau lucr[torul trebuie s[
se întoarc[ acas[, s[ vorbeasc[
despre trezirea spiritual[ =i s[-i
preg[teasc[ pe oameni pentru
ceea ce se poate întâmpla cu

adev[rat – un strop de ap[ rece
pe limba lor, =i acesta îi poate
determina s[ doreasc[ mai mult.
AR TREBUI CA PASTORII S{
SE A+TEPTE LA O REPRODUCERE FIDEL{ A TREZIRII
DIN BROWNSVILLE ÎN
LOCUL ÎN CARE SLUJESC EI?
KILPATRICK: Fiecare biseric[
are personalitatea ei. O metod[
care d[ rezultate în Pensacola,
s-ar putea s[ nu dea rezultate în
alte biserici.
Nu ar fi un lucru în\elept ca
cineva s[ vin[ în Brownsville =i
apoi s[ plece acas[ =i s[ imite
lucrurile pe care le-a v[zut =i le-a
experimentat. Bisericile trebuie
s[ aib[ un timp în care s[ se
smereasc[ ele însele, s[ se roage =i
s[ se preg[teasc[ pentru trezire.
Dac[ Dumnezeu îi atinge pe
oameni când vin aici, ei vor pleca
acas[ cu povara de a-i câ=tiga pe
p[c[to=i pentru Hristos. Îns[,
dac[ pleac[ acas[ cu un duh de
ceart[, nu vor da na=tere la altceva decât la rupturi =i diviziuni.
HILL: Exist[ un lucru care poate
fi copiat. Rug[ciunea este un element esen\ial pentru trezirea
spiritual[. +i rug[ciunea în echip[
este de mare ajutor. Fiecare pastor ar trebui s[ aib[ un grup de
oameni care s[-l ajute =i care s[ se
roage pentru oameni, deoarece
pastorul =i evanghelistul nu pot
face singuri aceast[ lucrare.
Trezirea spiritual[ de la noi nu
poate fi copiat[ identic. Brownsville are multe tr[s[turi unice. În
sud, oamenii sunt obi=nui\i cu servicii în stilul întâlnirilor din
taberele de evanghelizare.
Noi ne rug[m ca Dumnezeu s[
fac[ ceva atât de unic =i special în
alte biserici încât tot ceea ce am
v[zut noi vreodat[ aici la Brownsville s[ par[ mic =i neînsemnat.

Str. A dy E ndre n r. 3 3, 3 700 O RADEA, B ih o r , T e l. ( 0 5 9 ) 1 3 6 26 4 , F a x ( 0 5 9 ) 4 4 71 8 0 E - m a i l: l i f e r o m @ r ds o r . r o
LIFE P UBLISHERS R OMÂNI A

1
O carte
mult prea mare
pentru mine.

CÃLUGÃRIÞA

2
Este veche de vreo 2.000 de ani.

3

(Mantis religiosa)

Îþi trebuie o veºnicie sã gãseºti ce cauþi.

S p u n e - n e 3 m o t i ve s e r i o a s e
pentru care NU citeºti Biblia.
DA, suntem de acord.

+ Note de studiu expoziþionale, teologice,
Ideea de a
devoþionale, etice sau practice care comenteazã
citi o carte cu peste 1.200 de pagini poate
diferite versete. + Articole care trateazã
intimida pe cei mai mulþi cititori. Apoi, Biblia
subiecte
importante ºi critice într-un mod mai
poate fi greu de înþeles deoarece nume, locuri ºi
cuprinzãtor
decât notele.
obiceiuri vechi de mii de ani ne par strãine când
+ 12 simboluri tematice situate pe marginea
citim despre ele acum.
coloanelor
de text, care aratã ce temã conþin verMai mult, este aproape imposibil sã gãseºti
setele alãturate simbolului, precum ºi referinþa
ceea ce cauþi doar rãsfoind-o.
textului urmãtor, aferent aceleiaºi teme.
Cu toate acestea, Biblia oferã lecþii ºi ade+ Tabele care sintetizeazã informaþii
vãruri spirituale importante care te pot cãlãuzi
ºi învãþãturi biblice despre unele
tot restul vieþii tale. De aceea îþi oferim
subiecte importante. + Hãrþi, care
Biblia de studiu pentru o viaþã
sã te ajute sã înþelegi unde au avut loc
deplinã – o ediþie unicã cu ajuevenimentele descrise în Biblie.
toare de studiu presãrate pe tot
A
I
L
B
+ În plus, aceastã Biblie mai are
I
cuprinsul acesteia, care sã te ajute
un indice de subiecte ºi o concordanþã
sã citeºti ºi sã înþelegi Cuvântul lui
DIU
U
T
care sã te ajute sã localizezi repede
E
D
Dumnezeu aºa cum nu l-ai înþeles
o
ºi uºor diferite pasaje.
u
niciodatã pânã acum.
pentr
ã
n
pli
Existã în aceastã Biblie un plan
Credem cã þi-a
am oferit
Viaþã De
pentru citirea ei într-un an (zilnic o
suficiente motive pentru a
parte din V.T. ºi una din N.T.).
alege Biblia de studiu
Apoi, în timp ce citeºti vei mai
pentru o viaþã deplinã.
întâlni: + O introducere la fiecare
Deci, nimic nu mai poate
carte, titluri ale diferitelor secþiuni
sta
între
tine ºi Cuvântul lui
pentru a putea înþelege mai uºor
Dumnezeu,
nici mãcar scuzele.
subiectul ºi conþinutul acestora.
(Retipãritã, 16 x 22 x 4 cm)
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arurile spirituale în biserica de astãzi
PARTEA 1: Definiþia ºi scopul darurilor spirituale
DE DOUGLAS A. OSS

A

ceast[ serie de eseuri va analiza scopurile fundamentale
=i natura darurilor spirituale
dintr-o perspectiv[ pastoral[.
Articolul de fa\[ prezint[ o defini\ie practic[ a darurilor spirituale =i explic[ beneficiile în
primul rând colective, dar =i personale, care rezult[ din folosirea
darurilor spirituale. În plus, este
prezentat[ o bibliografie selectiv[
pentru cei care doresc s[ exploreze mai în profunzime acest
subiect. Articolele urm[toare din
aceast[ serie vor examina unitatea
(sursa) =i diversitatea (credincio=ii
individuali) darurilor în biseric[,
darurile cuno=tin\ei, darurile puterii =i darurile vorbirii.
În timp ce rev[rsarea Duhului
Sfânt aduce reînnoirea necesar[
în adun[rile noastre, este important s[ d[m Scripturii locul care
se cuvine s[-l ocupe în calitate de
Cuvânt infailibil al lui Dumnezeu. În acela=i timp, fie ca
Dumnezeu s[ continue s[ ne
reaminteasc[ faptul c[ „slova
omoar[, îns[ Duhul d[ via\[“ (2
Corinteni 3:6). Chiar dac[ cuvintele Bibliei sunt absolut adev[rate, ele însele nu dau via\[.
Numai Duhul Sfânt creeaz[ în
noi realitatea vie a lui Isus
Hristos. |inând minte aceste
lucruri, haide\i s[ vedem prin-
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cipiile stabilite în Scriptur[ care
ne ajut[ s[ examin[m domeniul
darurilor spirituale.
DEFINI IA
DARURILOR SPIRITUALE

Într-un sens larg, un dar spiritual
este orice capacitate cu care
Duhul Sfânt îi împuternice=te pe
credincio=i pentru lucrare în biseric[ =i prin aceasta. Aceast[ defini\ie include daruri care opereaz[
prin abilit[\i naturale – înv[\are,
administrare, d[rnicie – precum
=i daruri care trec dincolo de
mijloacele obi=nuite – vindecare,
prorocie, minuni. Listele darurilor din Noul Testament includ
ambele tipuri (cf. Romani 12:6-8;
1 Corinteni 7:7; 12:8-10, 28;
Efeseni 4:11; 1 Petru 4:11).
Cu privire la aceste liste ale
darurilor spirituale trebuie f[cute
mai multe preciz[ri:
1. Listele nu cuprind toate
darurile pe care le d[ Dumnezeu.
De exemplu, mul\i oameni au
primit de la Dumnezeu darul
rug[ciunii de mijlocire =i sunt
împuternici\i de El în privin\a
aceasta. Acest dar nu îl g[sim în
listele Noului Testament, =i totu=i
este un dar puternic =i eficient în
surparea înt[riturilor celui r[u.
Este important s[ nu-L limit[m
pe Dumnezeu acolo unde nu S-a
limitat El Însu=i. Dumnezeu nu-+i
limiteaz[ nic[ieri în Scriptur[
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lucrarea de împuternicire numai
la acele daruri cuprinse în listele
nou testamentale.
2. Toate darurile sunt împuterniciri divine. Nici un fel de dar
nu este superior altuia (de exemplu, darurile supranaturale comparate cu darurile naturale).
Chiar dac[ un dar poate s[
opereze în exterior prin mijloace
obi=nuite sau naturale, acesta este
tot atât de împuternicit de Duhul
Sfânt ca =i un dar supranatural
sau miraculos. În acest sens, toate
aspectele vie\ii cre=tine sunt împuternicite în mod supranatural
(cf. 1 Corinteni 12:13-31).
3. A avea un dar spiritual nu
este un semn al maturit[\ii spirituale. Darurile sunt împuterniciri
divine pentru lucrare, =i Dumnezeu le d[ dup[ cum voie=te El.
De exemplu, credincio=ii din
Corint aveau foarte multe daruri
spirituale (1 Corinteni 1:7), dar
erau imaturi în ceea ce prive=te
caracterul, dup[ cum se observ[
din atitudinile lor divizare =i
gelozie în ceea ce prive=te conducerea =i darurile spirituale (cf.
1 Corinteni 3:1-23; 12-14).
Având în vedere scopurile acestei discu\ii dorim s[ ne concentr[m aten\ia asupra darurilor care
sunt considerate în mod tradi\ional daruri miraculoase – acele
daruri care trec dincolo de
mijloacele obi=nuite printr-o
împuternicire supranatural[ a

Duhului Sfânt. Chiar =i aceast[
categorie este prea larg[ pentru o
serie atât de scurt[, a=a c[ pentru
a ini\ia discu\ia despre darurile
spirituale ne vom concentra în
principal asupra capitolelor 12 –
14 din 1 Corinteni.
SCOPUL DARURILOR
SPIRITUALE
• În cadrul închin[rii colective,
darurile spirituale au drept scop
edificarea întregului Trup (1
Corinteni 12:7). De exemplu,
darurile de vorbire trebuie s[ fie
în\elese de c[tre adunare, pentru
ca to\i s[ fie zidi\i de ceea ce se
spune (1 Corinteni 14:5-19).
Altfel cel care vorbe=te „parc[ ar
vorbi în vânt“ (1 Corinteni 14:9).
• De asemenea, darurile spirituale au ca scop glorificarea lui
Dumnezeu (1 Corinteni 14:16,
17,25). Acest principiu este
exprimat =i mai explicit, atât cu
privire la darurile de vorbire cât =i
la cele de slujire, în 1 Petru 4:10,
11. Potrivit acestui pasaj, darurile
sunt distribuite „pentru ca în
toate lucrurile s[ fie sl[vit
Dumnezeu prin Isus Hristos“
(versetul 11).
• Într-un cadru privat, darurile spirituale folosesc de asemenea
la edificarea individual[ (1
Corinteni 14:4,18,19). Nu exist[
nici o îndoial[ cu privire la aplicarea acestui principiu la acele
perioade de timp în care ne
retragem în singur[tate pentru

rug[ciune =i închinare. De asemenea, nu exist[ nici o îndoial[ c[
Dumnezeu comunic[ în mod personal cu noi în afara contextului
închin[rii comune (Fapte 9:1-19;
13:1-3). Îns[ deseori aceast[
înv[\[tur[ particular[ din Noul
Testament este în\eleas[ gre=it de
unii observatori întâmpl[tori ai
închin[rii penticostale. În serviciile de închinare penticostale o de
obicei se face loc rug[ciunilor
individuale - o practic[ pe care
mul\i dintre ]nainta=ii no=tri o
numeau <concertul de rug[ciuni>.
În timp ce credincio=ii î=i înal\[
glasurile în unitate, l[udându-L
pe Dumnezeu =i prezentându-=i
cererile înaintea Lui, pot s[ aib[
loc manifest[ri ale Duhului
Sfânt. De=i concertul de rug[ciuni are loc ]n timpul închin[rii
comune, acesta este de fapt un
timp pentru p[rt[=ia individual[
cu Dumnezeu. De aceea, consider
c[ principiul inteligibilit[\ii nu se
aplic[ aici =i nici la rug[ciunea de
mijlocire ce are loc dup[ programul public.
Darurile spirituale opereaz[ în
dou[ cadre diferite: colectiv =i
privat. Cadrul ne ajut[ s[ determin[m scopul mai larg al
darurilor spirituale. Îns[ întotdeauna, atât în cadrul privat, cât
=i în cel colectiv, manifest[rile
Duhului Sfânt zidesc =i edific[.
Prin convingere sau prin afirmare,
prin aspecte subtile sau demonstra\ii cople=itoare ale puterii lui
Dumnezeu, manifest[rile daruri-

lor spirituale ne prezint[ chipul
glorios al lui Dumnezeu, care este
Isus Hristos Domnul nostru, =i Îl
înal\[ numai =i numai pe El. RS
BIBLIOGRAFIE SELECTIV{
PENTRU SERIA DESPRE
DARURI SPIRITUALE
Bridge, Donald. Signs and Wonders
Today. Leicester, England: InterVarsity, 1985.
Deere, Jack. Surprised by the Power
of the Holy Spirit: A Former
Dallas
Seminary
Professor
Discovers That God Still Speaks
and Heals Today. Grand Rapids,
Mich.: Zondervan, 1993.
_____ Surprised by the Voice of God.
Grand Rapids, Mich.: Zondervan,
1996. (Continuare la Power.)
Gee, Donald. Concerning Spiritual
Gifts, rev. ed. Springfield, Mo.:
Gospel Publishing House, 1972.
Grudem, Wayne, ed. Are Miraculous
Gifts for Today? Grand Rapids,
Mich.: Zondervan, 1996.
_____ Systematic Theology. Grand
Rapids, Mich.: Zondervan, 1994.
Horton, Stanley What the Bible Says
About the Holy Spirit. Springfield,
Mo.:Gospel Publishing House, 1976.
Lim, David. Spiritual Gifts: A Fresh
Look. Springfield, Mo.: Gospel
Publishing House, 1991.
Pytches, David. Spiritual Gifts in the
Local Church. Minneapolis,
Minn.: Bethany House, 1985.
Riggs, Ralph. The Spirit Himself
Springfield,
Mo.:
Gospel
Publishing House, 1949.
White, Robert. Endued with Power:
The Holy Spirit in the Church. Nashville, Tenn.: Thomas Nelson, 1995.

RESURSE SPIRITUALE

• 19

Brownsville:
Plãtind preþul trezirii spirituale
(Continuare din pag. 16)
A=a cum a spus D.L. Moody:
„Dac[ Dumnezeu este partenerul
t[u, f[-\i planuri mari.“ Este posibil ca în timp ce noi vorbim
Dumnezeu s[ lucreze =i s[ cutremure toat[ na\iunea noastr[.
Brownsville î=i face partea lui, îns[
pastorii trebuie s[ r[mân[ deschi=i
la ceea ce dore=te Domnul s[ fac[
în partea lor de \ar[.
CUM AR TREBUI S{
REAC|IONEZE PASTORII
LA C{L{TORIILE PE CARE
LE FAC MEMBRII BISERICILOR LOR LA LOCURILE
ÎN CARE AU LOC TREZIRI
SPIRITUALE?
KILPATRICK: Unii pastori sunt
recalcitran\i fa\[ de c[l[toriile la
locurile unde au loc treziri spirituale, deoarece dup[ ce unii dintre membrii lor viziteaz[ locuri ca
Brownsville, ace=tia se întorc
acas[ dorind s[-i aduc[ aici pe
al\ii împreun[ cu ei, =i încearc[
diferite metode pentru a declan=a
acest foc al trezirii spirituale =i în
biserica lor. Este posibil ca înainte
aceia=i oameni s[ fi cauzat probleme în biseric[ sau s[ nu fi sprijinit biserica, îns[ acum î=i arog[
dreptul de-a o conduce. Astfel de
oameni pot s[-l irite pe pastor.
Înc[ de la început noi i-am
sf[tuit în dou[ moduri pe cei care
ne-au vizitat. În primul rând,
le-am spus: „Atingerea lui Dumnezeu este minunat[, dar merge\i
acas[ =i supune\i-v[ pastorului
vostru. Nu exercita\i nici un fel
de presiune asupra pastorului
pentru a face ca în biserica voastr[ s[ se întâmple ceea ce a\i
v[zut aici. Atunci când va g[si de
cuviin\[, Dumnezeu va ajuta biserica voastr[ =i îl va ajuta pe pastorul vostru. R[mâne\i acolo
20
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unde sunte\i, iubi\i-l pe pastorul
vostru, =i da\i-I voie lui Dumnezeu s[ produc[ road[ în via\a
voastr[.“
În al doilea rând: „Nu v[ pune\i
zeciuiala în co=urile de colect[
din Brownsville. Da\i-o în bisericile din care face\i parte, acolo
unde trebuie s[ o da\i.“
HILL: Eu cred în astfel de c[l[torii, îns[ nu cred c[ acesta este
singurul mod în care cineva poate
fi binecuvântat de Dumnezeu.
TRASK: Eu i-am sf[tuit pe
lucr[torii no=tri în felul urm[tor:
„Dac[ îi aduce\i pe oameni la
Dumnezeu, ei nu vor avea nevoie
s[ mearg[ la Brownsville. Nu vor
avea nevoie s[ mearg[ la Grand
Rapids =i nici la Cedar Rapids.
Dumnezeu va declan=a trezirea în
biserica local[.“
Când pastorii fac lucrarea unui
evanghelist, oamenii sunt mântui\i, =i oamenii vor fi umplu\i de
Duhul Sfânt.
CARE A FOST TEMA
PRINCIPAL{ A MESAJELOR
VOASTRE ÎN TIMPUL
ACESTEI TREZIRI?
HILL: Dup[ ce oamenii viziteaz[
Brownsville, ei ne scriu f[când
comentarii referitoare la mesajul
nostru plin de putere privitor la
sfin\enie.
Noi predic[m un mesaj plin de
putere despre sfin\enie pentru ca
oamenii s[ scoat[ afar[ p[catul din
vie\ile lor. Când ei scot p[catul
afar[, trezirea spiritual[ este pe
urmele lor, gata s[-i ajung[.
Dac[ în întreaga \ar[ ar fi
predicat un mesaj al sfin\eniei,
atunci am vedea trezirea spiritual[ declan=ându-se pretutindeni.
Probabil c[ unul dintre motivele
pentru care ne folose=te Dumnezeu este ca oamenii s[ aud[
mesajul sfin\eniei.
Genera\ia de ast[zi a=teapt[ ca

cineva s[ se ridice în picioare =i s[
spun[: „Tu nu mai po\i tr[i în
felul acesta.“ Când predic[m un
astfel de mesaj, tinerii alearg[ cu
sutele s[-=i predea vie\ile lor
Domnului.
KILPATRICK: Trebuie s[ atrag
aten\ia asupra unui lucru. Când
Steve se ridic[ =i predic[ împotriva p[catului, se simte gloria (lui
Dumnezeu) în vocea lui. El ap[r[
sfin\enia cu o inim[ zdrobit[.
Dac[ cineva încearc[ s[ repete
acest mesaj f[r[ s[ aib[ o inim[
zdrobit[ pentru cei pierdu\i,
mesajul respectiv poate s[-i
îndep[rteze pe oameni.
HILL: Oamenii î=i dau seama
dac[ e=ti sincer sau nu. Aceasta
nu este ceva ce po\i s[ activezi =i
s[ opre=ti dup[ dorin\[. Compasiunea este ceva ce izvor[=te din
inim[. Cei pierdu\i pot s[ simt[
c[ suferim împreun[ cu ei. La
sfâr=itul serviciului divin, eu =i
John r[mânem la urm[ =i discut[m cu oamenii, îi îmbr[\i=[m
=i ne rug[m pentru ei. Oamenii
=tiu c[ ne pas[ de ei. Aceasta este
o parte important[ a preg[tirii
pentru trezirea spiritual[. Când
oamenii din lume încep s[-\i
viziteze biserica, trebuie s[-i
iube=ti =i s[ te îngrije=ti de ei.
TRASK: Exact acest lucru îl
dore=te =i Isus Hristos. Dac[ este
vorba s[ fim reprezentan\ii Lui,
trebuie s[ proced[m a=a cum ar
proceda El, nu doar s[ spunem
ceea ce ar spune El.
A|I DORI S{ NE SPUNE|I
CÂTEVA CUVINTE DESPRE
RELA|IA UNIC{ DINTRE
PASTOR +I EVANGHELIST?
HILL: Din punctul de vedere al
unui evanghelist, cred c[ Dumnezeu îi pune iar[=i împreun[ pe
evanghelist =i p[stor. I-a= încuraja
pe p[stori s[ nu fac[ ei singuri

toat[ lucrarea. Exist[ o singur[
conducere central[ a bisericii, =i
acesta este p[storul. Îns[ exist[
un loc =i pentru evangheli=ti în
biserica local[.
John Kilpatrick este prietenul
meu. Ne cunoa=tem de 14 ani =i
st[m la amvon ca prieteni. Dac[
eu îi invit pe oameni s[-=i predea
vie\ile lor lui Isus Hrisots, el este
al[turi de mine. Noi facem
împreun[ aceast[ lucrare.
Aceast[ colaborare este foarte
s[n[toas[. I-a= încuraja pe pastori
s[ se gândeasc[ s[-i invite pe
evangheli=ti ca s[ vin[ =i s[
lucreze împreun[ cu ei.
KILPATRICK: Rela\ia dintre
pastor =i evanghelist nu poate fi
for\at[. În vara anului 1995, eu nu
am a=teptat s[ g[sesc un evanghelist pentru a începe o trezire spiritual[. Nimic din ceea ce a avut loc
aici nu a fost planificat. S-a spus c[
eu =i Steve am planificat aceast[
trezire. Nimic nu poate fi mai
departe de adev[r. Tot ceea ce s-a
întâmplat a avut loc într-un mod
absolut spontan.
Îl respect =i îl iubesc pe Steve.
Între noi exist[ o leg[tur[ asem[n[toare cu cea dintre David =i
Ionatan. Aceasta este o rela\ie
unic[. Totu=i, nu cred c[ Dumnezeu va pune împreun[ în mod
necesar un pastor =i un evanghelist în fiecare situa\ie.
HILL: Nici p[storul, nici evanghelistul nu poate prezice când =i
unde va începe o trezire spiritual[. Odat[ ce întâlnirile încep,
atât pastorul cât =i evanghelistul
vor =ti dac[ vor merge mai
departe sau nu. Dac[ nu vin
oameni noi =i dac[ cei care sunt
deja în biseric[ nu sunt schimba\i,
atunci evanghelistul =i p[storul
trebuie s[ aib[ t[ria sufleteasc[ s[
se adreseze unul celuilalt, spunând: „Lucrurile nu merg cum
trebuie.“ Apoi, s-ar putea ca

lucrurile s[ mearg[ iar[=i bine.
Acesta este tot misterul trezirii
spirituale.

un pre\. Trezirea spiritual[ nu
este o navigare u=oar[. Pastorii
trebuie s[ în\eleag[ aceasta.

CE SE ÎNTÂMPL{ DAC{
PASTORUL NU MAI SIMTE
C{L{UZIREA S{ CONTINUE ÎNTÂLNIRILE DE
TREZIRE SPIRITUAL{, ÎNS{
ESTE PRESAT DE EVANGHELIST S{ CONTINUE ACESTE
ÎNTÂLNIRI? LA ACEAST{
ÎNTREBARE A+ DORI UN
R{SPUNS DIN PUNCTUL
DE VEDERE AL
EVANGHELISTULUI.

TRASK: V-am auzind afirmând
în repetate rânduri c[ slujirea nu
este o munc[ u=oar[. Nu demult,
un pastor mi-a spus: „Am impresia c[ problema multor pastori
poate fi definit[ printr-un singur
cuvânt: L-E-N-E. Îi urm[resc. Ei
nu vor s[-=i investeasc[ timpul în
slujire. Nu vor s[ aib[ nici o
responsabilitate, îns[ nu te po\i
bucura de beneficii f[r[ s[-\i
asumi responsabilit[\ile.“

HILL: Nu am nimic de spus.
Cred c[ într-o astfel de situa\ie
lucrurile sunt clare. Dac[ p[storul nu dore=te s[ continue, atunci
eu m-a= supune pastorului, =i nu
a= for\a nici o desp[r\ire între noi
doi. P[storul este cel care de\ine
conducerea.
CE „PRE|“ PL{TI|I
FIECARE PENTRU
CONTINUAREA TREZIRII?
KILPATRICK: M[ ocup de
lucruri de care nu se poate ocupa
nici o alt[ persoan[ - situa\ii dificile cu oameni r[zvr[ti\i sau care
vor s[ dea na=tere la probleme. În
cadrul unei treziri atât de mari ca
aceasta pe care o experiment[m
noi, trebuie s[ m[ ocup de probleme aproape în fiecare sear[.
De asemenea, oamenii nu
în\eleg m[rimea atacului satanic.
Deoarece suntem supu=i unui
atac atât de puternic, au fost
multe situa\ii în care a trebuit s[
st[m împreun[ =i s[ ne rug[m
intens unul pentru cel[lalt, înainte de a putea începe serviciul.
Când pastorii încep s[ se roage
pentru trezire spiritual[, ei trebuie s[ ia în considerare toate
aceste aspecte.
Ne întreba\i: „Se merit[?“ Slav[
Domnului c[ se merit[! Totu=i,
pentru orice reu=it[ trebuie pl[tit

HILL: Eu =i John ne trezim
diminea\a devreme =i lucr[m „zi
lumin[“. Trezirea spiritual[ d[
na=tere la multe întreb[ri. Avem
de-a face cu mii de oameni – prin
scrisori =i apeluri telefonice
referitoare la tot felul de crize.
Ce a\i face, de exemplu, când
un drogat ar veni la biserica dumneavoastr[ =i ar fi mântuit?
Trebuie s[-\i faci un plan când ai
de-a face cu astfel de situa\ii.
Înmul\i\i munca necesar[ pentru
a=a ceva cu o sut[.
În situa\ia în care cuiva nu-i
place s[ munceasc[, atunci cu
siguran\[ persoana respectiv[ nu
trebuie s[ se implice în trezirea
spiritual[.

Dumnezeu nu scoate niciodat[ trezirea spiritual[ de
vânzare pe mas[ în pia\[.
Aceasta te cost[ totul.
—Hill
TRASK: Cred =i m[ rog ca p[storii =i evangheli=tii no=tri s[ fie
gata nu numai s[ se roage, ci =i s[
pl[teasc[ pre\ul – s[ lucreze din
greu, pentru c[ Evanghelia lui
Isus Hristos merit[ s[ primeasc[
tot ce avem noi mai bun.
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Tr[im într-o vreme unic[.
Exist[ mai mult[ foame, mai
mult[ dorin\[, mai mult[ fr[mântare. Oamenii sunt mântui\i =i
umplu\i de Duhul Sfânt. De 42
de ani sunt implicat în lucrare =i
nu am v[zut niciodat[ ceva
asem[n[tor.
KILPATRICK: Unicitatea vremii
pe care o tr[im const[ în faptul c[
vedem na\iunile lumii de=teptându-se.
Uneori la întâlnirile noastre
sunt prezen\i oameni din 40-50
de na\iuni într-o singur[ s[pt[mân[. În fiecare miercuri seara avem
o întâlnire intitulat[ „Rug[ciune
pentru na\iuni“. To\i cei care sunt
din afara Statelor Unite se prezint[ spunându-=i numele =i locul
de unde sunt. Deseori ace=ti
oameni încep s[ plâng[, =i spun:
„Sunt atât de fl[mând dup[
Dumnezeu. Na\iunea noastr[
este atât de fl[mând[ dup[
Dumnezeu. O, Dumnezeule,
trimite-ne trezirea spiritual[.“
Aceea=i foame dup[ lucrarea
lui Dumnezeu care exist[ în
America se manifest[ =i în lume.
Se pare c[ Dumnezeu este gata s[
aprind[ întregul p[mânt cu slava
Sa. La fel ca mul\i predicatori
veterani, eu cred c[ atunci când

Domnul va veni iar[=i, va veni
pentru o Biseric[ glorioas[ –
preg[tit[ pentru El.
TRASK: Dumnezeu s[ fac[ acest
lucru! În încheiere a= dori s[ v[
ruga\i amândoi ca Dumnezeu s[
foloseasc[ acest interviu pentru a-i
încuraja pe pastori =i conducerile
bisericilor din aceste zile, pentru
care Dumnezeu a chemat Biserica.
KILPATRICK: Isuse, =tiu c[
exist[ o astfel de foame. Doamne,
este greu pentru pastori =i lucr[tori.
Mul\i dintre ei sunt stresa\i, obosi\i
=i epuiza\i. Doamne, Dumnezeule,
Te rog s[ Te atingi de inimile lor.
Treze=te-i. Adu-i iar[=i la via\[.
Tat[, Te rog s[-i binecuvântezi pe
pastori cu în\elepciune, cu inimi
pline de compasiune, =i cu ochi
în\eleg[tori ca s[-i vad[ pe membrii bisericilor lor ca pe ni=te prieteni. Atinge-le inimile într-un
mod nou, a=a cum nu au mai fost
atinse niciodat[. M[ rog în
Numele lui Isus. Amin.
HILL: Doamne Isuse, în timp ce
pastorii =i evangheli=tii citesc
acest articol, pot s[ v[d cum cad
lacrimile lor pe aceste pagini.
Doamne, Dumnezeule, acolo unde
se pare c[ nu mai exist[ nici o

speran\[, d[ Tu speran\[. Dumnezeule, acolo unde nu exist[ altceva
decât pustietate, umple Tu dintr-o
dat[ golul acela. Acolo unde nu
mai exist[ credin\[ – numai descurajare – reînnoie=te Tu credin\a,
=i ofer[ încurajare. În timp ce
lucr[torii citesc aceste pagini, îi
aud spunând: Dumnezeule, poate
vei lucra cu putere în mine =i în
biserica în care slujesc. Doamne,
unge cu puterea Duhului Sfânt
acest interviu. Binecuvânteaz[
revista Resurse Spirituale =i folose=te-o spre slava Ta. Amin. RS
Thomas E. Trask este
superintendentul general
al organiza\iei Assemblies of God,
Springfield, Missouri, SUA.
John Kilpatrick este pastorul principal al bisericii Brownsville Assembly
of God, Pensacola, Florida, SUA.
Steve Hill este evanghelist =i sluje=te
în biserica Brownsville Assembly of
God, Pensacola, Florida, SUA.
Wayde I. Goodall, D. Min., este
redactorul executiv al jurnalului
Enrichment, =i coordonatorul
Biroului de slujire Enrichment,
Springfield, Missouri, SUA.

Viitorul misiunilor: Veºti bune ºi veºti rele

În ansambul, veºtile de pe câmpul de misiune sunt bune – lumea nu a fost niciodatã atât de receptivã la Evanghelie. Totuºi,
dintr-o perspectivã nord-americanã, interesul ºi sprijinul pentru misiune slãbesc. Jim Engel, autorul cãrþii Un viitor întunecat?
[A clouded Future?], scrie cã dacã Dumnezeu nu intervine ca sã determine bisericile ºi organizaþiile creºtine „sã facã faþã
tiparelor ºi realitãþilor în schimbare, America de Nord va deveni o forþã secundarã în cadrul bisericii internaþionale.“
George Murray de la Alianþa Evanghelicã pentru Misiune sugereazã mai multe cauze pentru deteriorarea situaþiei. Una dintre
ele este faptul cã o întreagã generaþie de tineri este învãþatã de pãrinþii lor creºtini cã prioritatea lor numãrul 1 trebuie sã fie
cumpãrarea unei case ºi asigurarea viitorului.
Totuºi, cel mai mare duºman al progresului misiunilor este pesimismul care se rãspândeºte în rândurile evanghelicilor.
Opinia dominantã este cã lumea se stricã tot mai mult. Totuºi, atât istoria, cât ºi Scriptura aratã cã biserica a crescut într-un
mod incredibil în mijlocul tuturor necazurilor prin care a trecut.
Trebuie sã continuãm sã ne concentrãm asupra laturii spirituale a Marii Trimiteri, nu numai asupra aspectelor practice ale
acesteia.
– Material adaptat din Concep\ii =i tendin\e actuale, Februarie, 1997. Folosit cu permisiune.
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Român, þinând de „Adunarea lui
Dumnezeu“.
Notele de studiu ºi articolele de
comentare a Bibliei sunt semnate de
Donald C. Stamps († 7 noiembrie 1991),
editorul general al cãrþii. Introducerile la
cãrþile Bibliei aparþin editorului asociat J.
Wesley Adams. Editorul general trecând
la cele veºnice înainte de finalizarea
lucrãrii, un comitet editorial format din
ºapte specialiºti ºi-a asumat sarcina
încheierii acesteia, director general fiind
Rev. Loren Triplett, Divizia pentru
Misiuni în strãinãtate a „Adunãrilor lui
Dumnezeu“ din SUA. Coordonatorul
ediþiei în limba românã este Cristian
Greg Mundis (Director regional al lui A/G-SUA în Europa), Ioan Ceuþã,
Vasile Roske, pastor, redactor-ºef al revisCristian Vasile Roske ºi Craig Mathison (Director zonal al lui A/G-SUA
tei
„Cuvântul adevãrului“, cadru didactic
în Europa de Rãsãrit), cu Biblia de studiu pentru o viaþã deplinã.
la Institutul Teologic Penticostal din
dunarea lui Dumnezeu“ din România, cu
Bucureºti. Traducãtorii notelor ºi comentariilor sunt
sprijinul „Adunãrilor lui Dumnezeu“ (A/G)
Aurelian Marinescu, Aurel Mihalea ºi Rãzvan
din SUA (peste 30 de milioane de membri,
Mihãilescu, pentru textul Sfintei Scripturi fiind
cea mai mare comunitatea religioasã de acest fel din
folositã versiunea neoprotestantã D. Cornilescu.
lume), a dãruit, în zilele de Crãciun ale anului trecut,
Grafica ºi tehnoredactarea ediþiei româneºti aparþin lui
1500 de exemplare din versiunea româneascã a lucrãrii
Dan Camil Bãrbulescu.
The Full Life Study Bible (Sfânta Scripturã cu un impreTipãritã în format 17,5 x 26,5 cm, totalizând 1924
sionant aparat critic, sub titlul Biblia de studiu pentru o
pagini, Biblia de studiu pentru o viaþã deplinã cuprinde în
viaþã deplinã), preºedintelui României, primului minisanexã (alte circa 130 de pagini), un tabel cu unitãþile
tru, celorlalþi membri ai cabinetului Mugur Isãrescu,
de mãsurã din Biblie (cu menþionarea locului în care
secretarilor de stat, prefecþilor, primarilor, directorilor
apar), un indice de subiecte, care permite deterºi redactorilor ºefi ai principalelor publicaþii româneºti,
minarea cu precizie a locului unde sunt dezvoltate
ºi de asemenea redactorului-editor al buletinului
diferite teme în note de studiu ºi articole, un index
„Viaþa Cultelor“. „Rugãciunea membrilor Adunãrii lui
tematic, un plan de citire pentru parcurgerea întregii
Dumnezeu din România ºi a Adunãrilor lui Dumnezeu
Biblii într-un singur an (cu douã lecturi pe zi, una din
din SUA este ca aceastã Biblie sã fie primitã ca o
Vechiul Testament, cealaltã din Noul Testament),
binecuvântare în viaþa dumneavoastrã“, se spune în
Concordanþa Vechiului ºi Noului Testament ºi 12 hãrþi
scrisoarea de însoþire a darului.
color, cu indexul lor.
„Citind Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii se fac mai
Considerãm cã aceastã ediþie a Bibliei poate fi,
buni ºi pot primi învãþãturi pentru activitatea zilnicã.
graþie impunãtorului sãu aparat critic, un instrument
Dintre toate acþiunile organizate de ‘Adunarea lui
de lucru ºi pentru Bisericile istorice.
Dumnezeu’ aceasta a fost cea mai reuºitã, afirmã lect.
Redactor-editor
univ. dr. Ioan Ceuþã, rectorul Institutului Biblic
Vera Maria Neagu

A

„

Prelucrare dupã articolul apãrut în VIAÞA CULTELOR, Buletin sãptãmânal de politicã religioasã
Anul VIII, nr. 353 din 6 martie, 2000, publicat de Editura TRADIÞIE, Bucureºti. Folosit cu permisiune.
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Schiþe de predicã

DUHUL SFÂNT IN NOI
Ezechiel 37:27
INTRODUCERE:
Duhul Sfânt nu a fost absent în
vremea Vechiului Testament, îns[
lucrarea Sa complet[ pentru
poporul lui Dumnezeu a a=teptat
lucrarea încheiat[ a lui Hristos.
Acest text este o prorocie despre
timpul Noului Testament pe care
prorocul a v[zut-o prin revela\ia lui
Dumnezeu.
MESAJ:
1. Acum Duhul Sfânt locuie=te în
poporul lui Dumnezeu, nu
vine doar peste ei (Ioan
14:17).
a. Faptul c[ Duhul Sfânt locuie=te în interiorul nostru face
din noi temple ale lui Dumnezeu =i ne cheam[ s[ tr[im o
via\[ curat[ (1 Corinteni

6:19-20).
b. Lucrarea Duhului începe în
inimile noastre =i se manifest[
în exteriorul nostru.
2. Duhul Sfânt care locuie=te în
noi ne afecteaz[ umblarea
noastr[ zilnic[.
a. Legile lui Dumnezeu reprezint[ standardul nostru pentru tr[ire.
b. Duhul scrie acele legi în
inimile noastre (Evrei 8:10).
3. Duhul Sfânt care locuie=te în
noi este semnul c[ apar\inem
lui Hristos (Romani 8:9).
a. Duhul este pecetea lui Dumnezeu care arat[ c[ noi Îi apar\inem Lui (Efeseni 1:13).
b. Duhul din noi nu las[ loc nici
unei îndoieli privitoare la
rela\ia noastr[ cu Dumnezeu
(Romani 8:15-16).

4. Prezen\a Duhului Sfânt în noi
nu este temporar[ (Ioan
14:16).
a. A „r[mâne“ înseamn[ a te
stabili într-un anumit loc =i a
face din locul acela casa ta.
b. Ca rezultat al lucr[rii interioare a Duhului Sfânt,
r[mânem =i noi în Domnul
(1 Ioan 2:27).
CONCLUZIE:
La Sinai Dumnezeu S-a aflat la o
mare distan\[ de poporul S[u. În
cortul întâlnirii El a fost pu\in mai
aproape, în timp ce gloria Sa plutea deasupra scaunului îndur[rii.
Acum, prin Duhul S[u cel Sfânt,
El locuie=te în fiecare inim[ curat[.
—Kenneth D. Barney,
Springfield, Missouri

DE CE AI NEVOIE DE BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT
Luca 24:36-49
MESAJ:
Ai nevoie de botezul în Duhul
Sfânt pentru:
1. M[rturia ta (Fapte 1:8; 2:1-4,
14, 40, 41).
2. Lupta ta spiritual[ (Matei
3:13-4:11; Fapte 1:4,5; 2
Corinteni 10:4; Efeseni 6:12).

3. Închinarea ta (Fapte2:4; 1 Corinteni 14:15; Coloseni 3:16).
4.Umblarea ta (Ioan 14:26;
Romani 8:15; Galateni 5:25).
5.Sl[biciunile tale (Romani
8:26,27; 1Corinteni 14:14,15).
6.Vegherea ta (Exod 30:22-33;
Ioel 2:28; Matei 25:1-13; 1
Timotei 4:1).

CONCLUZIE:
Botezul în Duhul Sfânt este
planul lui Dumnezeu pentru
împuternicirea

cre=tinilor.

botezat ast[zi în Duhul Sfânt!
—James 27 Meadows, Kansas
City, Missouri

„Pocãiþi-vã“, le-a zis Petru, „ºi fiecare din voi sã fie botezat în Numele
lui Isus Hristos, spre iertarea pãcatelor voastre; apoi veþi primi darul
Sfântului Duh. Cãci fãgãduinþa aceasta este pentru voi, pentru copiii
voºtri, ºi pentru toþi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare numãr
îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.“
Fapte 2:38,39
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MARIA: UN MODEL PENTRU MAMELE PENTICOSTALE
Fapte 1:14
INTRODUCERE:
În via\a acestei mame extraordinare exist[ un model pentru
femeia umbrit[ =i împuternicit[ de
Duhul Sfânt.
MESAJ:
1. Nedumerirea (Luca 1:26-34)
C[ile lui Dumnezeu sunt dincolo de în\elegerea noastr[.
2. Predarea (Luca 1:38)
Voia lui Dumnezeu este pentru
ascultarea noastr[.
3. Bucuria (Luca 1:46-55)
Mântuirea lui Dumnezeu este
pentru bucuria noastr[.

Îmbrãþiºând misiunea lui Hristos
în lumea noastrã
‚CONTINUARE DIN PAGINA 5ƒ

prezen\ei Sale. El va fi cu noi =i
dincolo de veacul acesta, în veacul viitor. Diferen\a este c[ acum
prezen\a Sa nu este vizibil[, îns[
când se va sfâr=i acest veac Îl vom
vedea fa\[ în fa\[.
Frank Boreham a scris urm[toarele cuvinte despre ultimele
ceasuri ale lui David Livingstone:
„El a fost plecat departe în Ilala,
în mijlocul \inutului ml[=tinos
din apropierea satului Chitambo.
În afara celor câteva ajutoare ale
sale, era singur de tot . . . la
cap[tul tuturor resurselor sale. A
mers pe jos pân[ nu a mai putut
merge, a c[l[rit pân[ nu a mai
putut c[l[ri, =i apoi a fost purtat
pe o targ[ atâta timp cât a putut
îndura. Îns[ acum, cu picioarele
sale prea infectate ca s[ mai poat[

4. Meditarea (Matei 2;11; Luca
2:8-20,25-38)
Felul în care lucreaz[ Dumnezeu este pentru meditarea
noastr[.
5. Fuga (Matei 2:13-15).
Planurile lui Dumnezeu pot s[
implice schimbarea noastr[.
6. C[utarea (Luca 2:43-46).
Prezen\a lui Dumnezeu este
pentru ca noi s[ continu[m.
7. M[rturisirea (Ioan 2:5).
Dragostea lui Dumnezeu este
pentru împ[rt[=irea noastr[.
8. Durerea (Luca 2:35; Ioan
19:25-27).
Suferin\a lui Hristos este pen-

tru contemplarea noastr[.
9. Ascultarea (Luca 24:49; Fapte
1:14).
Cuvântul lui Dumnezeu este
pentru umblarea noastr[.
10. Împuternicirea (Fapte 2:1-4).
Puterea lui Dumnezeu este
pentru tr[irea noastr[.

suferi atingerea p[mântului, cu
trupul atât devl[guit încât se speria când se privea în oglind[, =i cu
o hemoragie intern[ teribil[, care
îi sec[tuia dramul de vitalitate pe
care îl mai avea, nu putea merge
mai departe. «Doborât de tot!»
scrie el, în ultima sa însemnare,
greu de citit, din jurnalul s[u.“
Diminea\a urm[toare l-au g[sit
mort, îngenuncheat. În cele din
urm[, se pare c[ a murit singur.
„Îns[ privi\i din nou“, ne cere
Boreham. „El a murit pe genunchi! Cu cine vorbea el când a
murit? Chiar în ultima clip[ a
vie\ii sale, el vorbea cu Tovar[=ul
constant al îndelungatului, îndelungatului s[u pelerinaj! Chiar în
clipa mor\ii, el vorbea cu «gentlemanul de cea mai strict[ =i sacr[
onoare» în al c[rui cuvânt s-a
încrezut implicit. «El Î=i va \ine
Cuvântul» – a scris el în una dintre ultimele însemn[ri din jurnalul s[u – «El Î=i va \ine

Cuvântul, El, Cel gra\ios, Cel
plin de har =i de adev[r; nu exist[
nici o îndoial[. Î=i va \ine
Cuvântul, =i totul va fi bine. Cu
siguran\[, aici îndoiala este inadmisibil[!»“
Tot a=a =i noi, avem cuvântul
„gentlemanului de cea mai strict[
=i sacr[ onoare“: „+i iat[ c[ Eu
sunt cu voi în toate zilele, pân[ la
sfâr=itul veacului.“
Marea noastr[ responsabilitate
se afl[ întotdeauna între marea Sa
revendicare =i marea Sa asigurare.
Niciodat[ nu vom împlini Marea
Trimitere, dac[ nu ne vom aduce
aminte c[ sarcina pe care ne-a
dat-o El este prea mare f[r[ El! RS

CONCLUZIE:
Experien\ele Mariei au depins
de Duhul Sfânt. El a umbrit-o =i a
împuternicit-o. Mamele de ast[zi
pot g[si tot ajutorul de care au
nevoie pentru munca lor extenuant[ prin puterea Duhului Sfânt.
—R.C. Champion

George O. Wood
este secretarul
general al lui
Assemblies of
God,
Springfield,
Missouri, SUA.
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UNELTE pentru lucrãtori
I l u s t r a T
, i i

—Adaptat[ din „Citirea Cuvântului lui
Dumnezeu“ de Ross Rainey în Via\a cre=tin[ pentru
cei ce sunt una în Duh ‚The Christian Life for the
Kindred in Spiritƒ.
DE CEALALT{ PARTE A DEALULUI
Pu\ini sunt cei care pun sub semnul întreb[rii valoarea unui program serios de misiune. Dumnezeu
dore=te s[ schimbe vie\ile oamenilor din întreaga
lume, dac[ se afl[ cineva s[ mearg[ =i s[ le spun[
Vestea cea bun[. Urm[toarea istorisire dovede=te
înc[ o dat[ c[ mesajul lui Hristos va avea impact
asupra lumii.
Francis Peabody era profesor la Harvard. El îi iubea
mult pe oameni =i se ruga deseori pentru mântuirea
lor. În una dintre c[l[toriile sale într-o \ar[ din
Orient, ghidul s[u l-a dus pe un traseu lung s[ viziteze
diferite regiuni ale \[rii. A v[zut mul\imi nenum[rate
de case d[r[p[nate, s[r[cie lucie =i multe sate care
sem[nau mai mult a gropi de gunoi ale ora=elor.
Dup[ mai multe zile de c[l[torie, drumul i-a dus
dincolo de un deal, într-o alt[ localitate. Aceasta era
diferit[. Casele mici aveau gr[dini în jurul lor, iar la
ferestre se puteau z[ri perdele atr[g[toare. Spre
deosebire de alte locuri, copiii se jucau ferici\i pe
str[zi, iar adul\ii erau ocupa\i fiecare cu munca lui.
Când profesorul Peabody l-a întrebat pe ghidul s[u
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de ce acest ora= era diferit de celelalte, r[spunsul
acestuia a fost: „Cre=tinismul a ajuns deja la ace=ti
oameni“.
Hristos îi schimb[ pe oameni. S[ ne p[zeasc[
Dumnezeu s[ refuz[m vreodat[ s[-i sprijinim în
rug[ciune =i financiar pe cei care pleac[ în misiune.
St[ în puterea noastr[ s[ schimb[m lumea în bine,
dac[ alegem s[ sacrific[m o parte din ce avem
pentru a înlocui s[r[cia lumii. Ac\ioneaz[ repede;
timpul este scurt.
—David G. Rosse, Houston, Texas
BOG{|IE
Cu ocazia unor s[p[turi arheologice din nordul
Israelului a fost descoperit[ pardoseala înc[ intact[ a
unei case de oameni avu\i. Arhelologii =i-au dat seama
c[ una dintre lespezile pardoselii se mi=ca u=or =i au
ridicat-o cu aten\ie. Sub lespede se afla o groap[
s[pat[ direct în p[mânt, iar în[untrul acesteia era un
vas plin cu monede =i bijuterii care reprezentau o
mare avere.
Se pare c[ în casa respectiv[ a locuit un soldat
roman bogat care a fost chemat la r[zboi =i nu s-a mai
întors niciodat[. Apoi o familie s[rac[ s-a mutat în
casa aceea pentru o scurt[ perioad[ de timp, dar nu
au descoperit comoara ascuns[ sub pardosea.
Imagineaz[-\i c[ tr[ie=ti de azi pe mâine în timp ce
sub picioarele tale este o mare bog[\ie! Cât de mul\i
sfin\i î=i tr[iesc via\a în s[r[cie spiritual[ în timp ce
bog[\iile abundente ale lui Dumnezeu sunt atât de
aproape de ei încât le-ar putea atinge cu mâna.
— Jim Laudell, Watts,Oklahoma
© 1997 DICK HAFER

CAUT{ S{-L CUNO+TI PE AUTOR
Se spune despre o tân[r[ c[ a împrumutat o carte de
la o prieten[. +i-a dat toate silin\ele s[ în\eleag[ =i s[
se bucure de cartea aceea îns[ în zadar. Apoi, într-o zi
ea a întâlnit un tân[r =i dup[ ce au ajuns s[ se
cunoasc[ mai bine, s-au îndr[gostit unul de altul =i,
nu dup[ mult timp, s-au hot[rât s[ se c[s[toreasc[.
Între timp tân[ra a descoperit c[ iubitul ei era autorul
c[r\ii pe care a g[sit-o atât de dificil[ =i de neîn\eles.
Cu o abordare complet diferit[ ea a început s[
citeasc[ iar[=i cartea, descoperind c[ rela\ia ei cu
autorul f[cea cartea interesant[ =i cu putin\[ de
în\eles. +i dac[ întâlnea vreun pasaj a c[rui semnifica\ie nu îi era clar[, îl putea întreba pe autor în
leg[tur[ cu aceasta.
Pentru a începe s[ în\elegi =i s[ apreciezi Biblia trebuie mai întâi s[ ajungi s[-L cuno=ti =i s[-L iube=ti pe
autor. Apoi, oricând Îl po\i întreba care este în\elesul
Cuvântului S[u.

“
„„Nicule, cred cã trebuie sã discutãm despre semnificaþia botezului.

“

UNELTE pentru lucrãtori
I l u s t r a T
, i i
NU L{SA CA E+ECUL S{ TE OPREASC{ DIN DRUM
Când marele pianist polonez Paderewski a ales pentru prima dat[ s[ studieze pianul, profesorul s[u i-a
spus c[ mâinile lui erau prea mici ca s[ poat[ st[pâni
claviatura.
Când marele tenor italian Caruso s-a înscris pentru
preg[tire, profesorul i-a spus c[ vocea lui sun[ ca vântul care fluier[ prin ferestre.
Când marele om de stat englez Benjamin Disraeli
a încercat s[ vorbeasc[ în Parlament pentru prima
dat[, membrii parlamentului l-au fluierat s[ tac[, =i
au râs de el când a spus: „De=i acum m[ a=ez, va veni
timpul când ve\i auzi de mine.“
Henry Ford a uitat s[ pun[ treapta de vitez[ pentru mersul înapoi în primul s[u automobil. Thomas
Edison a cheltuit 2 milioane de dolari cu o inven\ie
care s-a dovedit a nu avea o valoare prea mare.
De pu\ine ori reu=im s[ facem ceva din prima
încercare. E=ecurile sunt urmele de pe calea
realiz[rilor. Albert Einstein a c[zut la examenul de
admitere la universitate când l-a dat prima dat[.
Via\a lui Abraham Lincoln demonstreaz[ c[ putem
e=ua pe calea c[tre succes.
Nu renun\a înainte de a e=ua pentru prima dat[.
Adu-\i aminte de marii oameni ai istoriei care au
reu=it dup[ ce mai întâi au e=uat.
—Ilustra\ie primit[ de la Douglas R. Rose,
Belleville, Illinois.
Adaptat[ din Ajutoare pentru amvon
‚Pulpit Helpsƒ, 1992.
PE+TE USCAT SAU PIETRE PRE|IOASE?
Mul\i istorici consider[ c[ Ramses al II-lea a fost cel
mai important domnitor egiptean din câ\i au existat
vreodat[. St[pânirea lui s-a întins pân[ în Libia de
ast[zi =i Irak, =i pân[ în Turcia =i Sudan. În timpul
domniei lui de 67 de ani Egiptul s-a bucurat de o
for\[ militar[ =i o putere economic[ de neîntrecut.
Pân[ în ziua de azi statuile mamut ale lui Ramses,
precum =i ruinele cuprinz[toarelor sale programe de
construc\ii sunt împr[=tiate pe tot cuprinsul

Egiptului, ca o m[rturie t[cut[ a m[re\iei lui de
alt[dat[.
Îns[ timpul are o modalitate de a-i mai smeri pe
marii acestei lumi. Când arheologii i-au descoperit
trupul mumificat =i l-au trimis la Muzeul din Cairo,
Ramses a suferit o jignire monstruoas[. În timp ce
trupul s[u trecea pe la vam[, un inspector consternat,
nefiind sigur ce se afla în fa\a biroului s[u, a taxat
trupul lui Ramses cel Mare drept—pe=te uscat
importat. „Omul pus în cinste“, observ[ psalmistul,
„=i f[r[ pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai“
(Psalmul 49:20). Via\a, bog[\ia =i puterea sunt daruri
care dispar repede, sc[pându-ne printre degete la fel
ca apa din palmele f[cute c[u=. To\i avem posibilitatea s[ alegem s[ ne slujim nou[ în=ine sau s[ slujim
lui Hristos, s[ ne întemeiem înp[r[\ia noastr[ sau s[
lucr[m la extinderea Împ[r[\iei Lui, s[ ne sfâr=im
via\a ca pe=te uscat sau ca pietre pre\ioase în coroana
lui Isus Hristos.
—Ilustra\ie primit[ de la Richard Maffeo,
San Antonio, Texas. Adaptat[ din C[r\i de istorie
‚Time Life Booksƒ, vol. Egiptul antic ‚Ancient
Egyptƒ, 1965.
UNDE ESTE SPERAN|A TA?
Când David Livingstone a ap[rut la Universitatea din
Glasgow s[ primeasc[ diploma de onoare de doctor
în =tiin\e juridice, el a fost primit cu un respect t[cut.
Nu mai r[m[sese nimic din el decât pielea =i oasele =i
era obosit dup[ 16 ani de expunere la condi\iile
foarte grele de via\[ din Africa. Unul dintre bra\e îi
atârna nefolositor pe lâng[ corp, handicap cu care
r[m[sese în urma atacului unui leu.
Livingstone a întrebat: „Vre\i s[ v[ spun care a fost
sprijinul meu în to\i ace=ti ani de exil în mijlocul unor
oameni a c[ror limb[ n-o în\elegeam =i a c[ror atitudine fa\[ de mine a fost întotdeauna nesigur[ =i deseori ostil[? Acesta mi-a fost dat de cuvintele: «Iat[ c[
Eu sunt cu voi pân[ la marginile p[mântului.»“
— Thomas F. Zimmerman,
Pentecostal Evangel

Succesul în cãsãtorie este mai mult decât a gãsi persoana potrivitã.
Acesta înseamnã a deveni persoana potrivitã.

(1 Timotei 6:11)
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TOT ÎN CURÂND...

ediþie specialã alcãtuitã din 26 de lecþii biblice pentru
ºcoala duminicalã, grupa de vârstã 12–14 ani, care are în
vedere atât latura spiritualã cât ºi cea practicã. Setul cuprinde douã manuale pentru elev ºi un manual pentru învãþãtor,
cu indicaþii uºor de urmat atât de învãþãtor cât ºi de cãtre elev.
Numele acestei ediþii îl descrie în mod adecvat pe elevul
„explorator“ aflat în perioada de tranziþie de la copilãrie la
viaþa de adult, caracterizatã de întrebãri profunde despre
Dumnezeu ºi viaþã în general.
Manualul învãþãtorului: Fiecare lecþie cuprinde o expunere
detaliatã a temei, cu idei pentru participarea clasei. La sfârºitul
fiecãrei lecþii elevului i se pun întrebãri pentru meditaþie ºi care
sã-l,ajute sã aplice în viaþa sa ceea ce a învãþat.
Manualele elevului: Cuprind o recapitulare pentru fiecare lecþie, precum ºi
întrebãri ºi exerciþii creative care sã întãreascã tema acesteia (13 lecþii fiecare).

O

TALON DE COMAND}
NR.
CRT.

TITLUL C}R{II

NR. BUC.

PRE{/BUC.

VALOARE TOTAL}

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Data _________

Semn]tura ________________

Total _______________

NOTE: 1. Copia[i acest talon, completa[i-l cu c]r[ile pe care le dori[i \i trimite[i-ni-l (adresa noastr] este pe pagina al]turat]).
V] asigur]m c] ve[i fi servi[i irepro\abil, =n cel mai scurt timp posibil. Plata se face ramburs la primirea coletului, Life
Publishers suportqnd jum]tate din taxele po\tale aferente. 2. Pentru cantit][i mai mari acord]m reducere de pre[.

Volumul IV, Num]rul doi

Caracteristici ale oamenilor
laici
Oamenii laici:
1. Sunt în mod deosebit ignoranþi
în ceea ce priveºte creºtinismul
fundamental.
2. Sunt interesaþi de viaþa de
dinainte de moarte.
3. Sunt mai conºtienþi de îndoialã
decât de vinovãþie.
4. Au o imagine negativã despre
bisericã.
5. Sunt înstrãinaþi din mai multe
puncte de vedere.
6. Sunt îndoielnici.
7. Nu au încredere în ei înºiºi.
8. Considerã cã istoria a scãpat de
sub control.
9. Experimenteazã atât în viaþa personalã cât ºi în cea a familiilor lor
forþe pe care nu le pot controla.
10. Ajung la disperare datoritã
incapacitãþii lor de a-L gãsi pe
Dumnezeu.

Caracteristici ale creºtinilor care îi
evanghelizeazã pe oamenii laici
Creºtinii care îi evanghelizeazã pe oamenii laici:
1. Înþeleg secularizarea societãþii în care trãiesc.
2. Sunt cinstiþi cu privire la ei înºiºi în toate relaþiile lor.
3. Sunt oameni ai credinþei care se încred în
Dumnezeu.
4. Sunt foarte conºtienþi de factorul credibilitate.
5. Se inspirã din exemplele slujirii apostolice.
6. Au obiective clare privitoare la evanghelizarea
oamenilor laici.
7. Cred în posibilitãþile oamenilor, prin har prin credinþã.
8. Studiazã populaþia ºi cultura în care doresc sã facã
lucrarea de evanghelizare.
9. Se identificã cu oamenii pe care sunt chemaþi sã-i
evanghelizeze.
10. Nu sunt implicaþi numai în mãrturisirea lui Isus Hristos,
ci slujesc unui domeniu larg de nevoi umane.
11. Îºi dezvoltã convingeri de bazã pe car le comunicã
ani de-a rândul.
12. Sunt apostoli ºi apologeþi care se angajeazã în discuþii raþionale cu oamenii care cautã.
13. Sunt perseverenþi în urmãrirea viziunii lor apostolice.
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George O. Wood

Responsabilitatea Bisericii se aflã întotdeana între
revendicarea lui Hristos din Marea Trimitere ºi
marea Sa asigurare.

Penticostalii: Mãrturia unei
comunitãþi pline de putere . . . . . . . . 6

Douglas P.
Petersen

Penticostalii sunt chemaþi ºi împuterniciþi sã fie
oameni ai viiitorului în acest veac.

Donald R. Corbin

Strategii pentru evanghelizarea oamenilor laici
1. Oferiþi posibilitãþi de instruire.
2. Invitaþi-i pe oameni sã-ºi dedice vieþile slujirii lui Dumnezeu.
3. Ajutaþi-i pe oameni sã gãseascã semnificaþia vieþii.
4. Angajaþi-i pe oamenii laici în dialoguri.
5. Rãspundeþi îndoielilor ºi întrebãrilor acestora.
6. Oferiþi-le ocazii favorabile de-a întâlni creºtini demni de încredere.
7. Oferiþi-le oamenilor ocazii favorabile de-a învinge înstrãinarea.
8. Angajaþi-vã în misiuni de afirmare a Evangheliei.
9. Ajutaþi-i pe oameni sã-ºi descopere demnitatea ºi valoarea de sine.
10. Oferiþi-le oamenilor speranþa în Împãrãþia lui Dumnezeu.
11. Înfiinþaþi grupuri de sprijin pentru oameni dependenþi de diferite substanþe.
12. Identificaþi-i ºi evanghelizaþi-i pe oamenii receptivi la Vestea cea bunã.
13. Oferiþi forme de slujire potrivite din punct de vedere cultural.
14. Multiplicaþi grupurile noi din bisericã.
15. Oferiþi slujiri care sã rãspundã nevoilor oamenilor.
16. Angajaþi-i pe oamenii laici în discuþii pe propriul lor teren.
Material adaptat din cartea lui George G. Hunter III, How to Reach Secular People [Cum sã-i evanghelizezi
pe oamenii laici] (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1992). Folosit cu permisiune.
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