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din toate neamurile
Evanghelistul Matei înregistreaz[ aceast[ declara\ie ca fiind ultima =i cea mai mare dintre toate
poruncile lui Isus. Evanghelismul, a=a cum îl
define=te Isus Hristos, începe cu predicarea
Evangheliei. Apoi, evanghelismul continu[ lucrarea
p`n[ c`nd acei noi converti\i sunt <uceniciza\i>,
instrui\i =i preg[ti\i . . . pentru a merge ei în=i=i s[
evanghelizeze . . . predic`nd, c`=tig`nd suflete pentru
Hristos =i înv[\`ndu-le. Acest proces continuu de
evanghelizare-ucenicizare este îns[=i esen\a planului
lui Dumnezeu!
De peste 80 de ani organiza\ia Assemblies of
God, SUA, s-a dedicat în totalitate evangheliz[rii
tuturor na\iunilor, apoi uceniciz[rii =i instruirii noilor
converti\i astfel înc`t ace=tia, la r`ndul lor, s[-i
evanghelizeze =i s[-i ucenicizeze pe al\ii!
Aceasta este viziunea care ne-a însufle\it =i pe noi,
misionarii din Rom`nia, în timp ce am ajutat la
instruirea tinerilor din =colile biblice din Bucure=ti,
Timi=oara, Tîrgovi=te, Constan\a =i Bistri\a. Dorin\a
noastr[ este de a instrui pastori, evangheli=ti =i
misionari astfel înc`t ace=tia s[ fie complet echipa\i
=i trimi=i DIN Rom`nia p`n[ la marginile p[m`ntului. Pentru ca pastorii =i evangheli=tii s[-=i îndeplineasc[ chemarea pe care au primit-o din partea lui
Dumnezeu, este nevoie de mai mult[ literatur[
cre=tin[ pentru preg[tire. Aceasta este motiva\ia
pentru care Life Publishers a publicat Biblia de
Studiu pentru o Via\[ Deplin[, traduce cu mult[
s`rguin\[ manuale teologice =i editeaz[ revista
RESURSE SPIRITUALE.
În Bucure=ti, în fiecare s[pt[m`n[, Biserica
Interna\ional[ împ[rt[=e=te mesajul lui Isus la
oameni din 30 de \[ri, din r`ndurile acestora f[c`nd
parte =i mul\i rom`ni. Cu ocazia fiec[rei s[rb[tori de
Pa=te, aceast[ biseric[ condus[ de misionari, orga-
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nizeaz[ evangheliz[ri în mas[, în colaborare cu penticostali, bapti=ti, luterani, cre=tini dup[ Evanghelie =i
al\ii. De fiecare dat[, Sala Palatului din Bucure=ti a
fost plin[ de ascult[tori, mii de oameni asist`nd la
<Crucea vie>, =i la mesajul M`ntuitorului înviat. Ne
bucur[m s[ vedem c[ Dumnezeu lucreaz[ în vie\ile
oamenilor din Rom`nia!
Activit[\i evanghelistice sunt =i lucr[rile de ajutorare a orfanilor, copiilor str[zii =i a altor oameni
afla\i în nevoie, care sunt ajuta\i at`t în ceea ce
prive=te nevoile lor materiale, c`t =i cele spirituale,
prin organiza\ia Ora=ul Speran\ei din Bucure=ti.
În taberele =i la conferin\ele de tineret am v[zut
sute de tineri care au r[spuns chem[rii lui Hristos
sub puterea Duhului Sf`nt, în timp ce vie\ile lor au
fost schimbate pentru eternitate. În ianuarie, la una
din aceste conferin\e, peste 200 de tineri rom`ni s-au
dat pe ei în=i=i lui Dumnezeu, dedic`ndu-=i întreaga
via\[ slujirii în c`mpul Evangheliei. Mul\umim
Domnului c[ putem lua parte la trezirea spiritual[ pe
care El, Domnul Seceri=ului, o face în Rom`nia!
Articolele care au fost alese pentru acest num[r al
RESURSELOR SPIRITUALE au menirea s[ ne
inspire fiec[ruia o dorin\[ reînnoit[ de a c`=tiga
Rom`nia pentru Hristos. S[ ne dedic[m cu to\ii
evangheliz[rii fiec[rei localit[\i =i tuturor vecinilor
no=tri, folosind toate mijloacele pe care le avem la
dispozi\ie, precum =i lucr[rii de echipare a acestei
genera\ii pentru a predica Evanghelia lui Isus Hristos.
Evanghelizarea este prima prioritate a lui Dumnezeu,
=i aceasta trebuie s[ fie =i prioritatea noastr[!

Rick Cunningham
Nota redac\iei: Rick Cunningham =i so\ia lui Jan sunt
misionari ai organiza\iei Assemblies of God, care în
prezent locuiesc în Bucure=ti. Ei au trei copii.
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Fã lucrul unui

evanghelist
de BILLY GRAHAM

Prelucrare dup[ mesajele lui Billy Graham

P

reg[tirile pentru proclamarea
Evangheliei pe plan mondial
sunt f[r[ precedent.
Oamenii sunt deziluziona\i.
R[spunsurile laice i-au dezam[git.
Civiliza\ia actual[ a încercat totul în
c[utarea p[cii, siguran\ei =i împlinirii, dar nu le-a g[sit. Materialismul, politica, drogurile =i alcoolul,
sexul =i banii, ocultismul =i adorarea
lui Satan, filosofiile =i religiile false
- toate au e=uat. De aceea, milioane
de oameni sunt deschi=i pentru
mesajul speran\ei unei noi vie\i în
Hristos.
C`nd era pe p[m`nt, la un
moment dat, Isus le-a spus ucenicilor: <Iat[, Eu v[ spun: Ridica\i-v[
ochii, =i privi\i holdele, care sunt
albe acum, gata pentru seceri=>
(Ioan 4:35). Aceste cuvinte ale lui
Isus m[ provoac[ acum mai mult ca
oric`nd. Oamenii sunt gata =i
a=teapt[. Tot timpul îi auzim
spunând: <Îmi doresc ceva care s[
m[ satisfac[. Vreau împlinire, dar
nu o g[sesc.> C[sniciile lor se desfac,
c[minele se destram[. Moralitatea
este în continu[ sc[dere.
Tat[l meu a fost fermier, =i de la
el =tiu câte ceva despre agricultur[.
Probabil c[ n-am ]nv[\at at`t c`t ar
fi vrut el, dar tot am înv[\at un
lucru - timpul seceri=ului este
scurt. Vremea în care tr[im este
timpul seceri=ului în America,

Canada, Mexic =i în întreaga lume.
N-am v[zut niciodat[ atât de mul\i
oameni venind la Hristos într-un
timp atât de scurt cum vedem
ast[zi.

Duhul Sfânt ia mesajul
în mod supranatural
ºi îl comunicã cu putere
minþii ºi inimii.

Nici un evanghelist

MESAJUL EVANGHELISTIC

ºi nici un predicator

Ce a spus Pavel c`nd a plecat din
Corint? <C[ci n-am avut de gând s[
=tiu între voi altceva decât pe Isus
Hristos, =i pe El r[stignit> (1
Corinteni 2:2). Acesta a fost
mesajul lui. Pavel ar fi putut s[-=i
foloseasc[ abilit[\ile intelectuale
sau oratorice, dar n-a f[cut-o.
Am participat în Australia la o
cruciad[ de evanghelizare pe un
mare stadion. La deschiderea acesteia, l-am întrebat pe arhiepiscopul Marcus Loane, pre=edintele
cruciadei, unul dintre cei mai mari
oameni ai lui Dumnezeu pe care
i-am cunoscut vreodat[: <Marcus,
despre ce s[ predic în aceast[
sear[?>
El mi-a r[spuns: <Predic[ din
Ioan 3:16, =i f[ acest lucru în
fiecare sear[, timp de 3 s[pt[mâni
cât vei fi aici. Acesta este mesajul
care trebuie auzit în Australia.

nu poate primi
binecuvântarea lui
Dumnezeu peste
lucrarea lui pânã
când nu înþelege
acest lucru,
ºi pânã nu predicã
în puterea
Duhului Sfânt.
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N-aam vãzut niciodatã atât de mulþi oameni venind la
Hristos într-uun timp atât de scurt cum vedem astãzi.

Dac[ l-ai putea întreba pe Pavel:
<Cum ai comunicat Evanghelia?,
Care a fost secretul t[u?>, el \i-ar
spune: <Eu L-am predicat pe
Hristos>. Pavel =tia c[ Evanghelia
are în ea însã=i o putere, =i predicatorul nu trebuie s-o inventeze. Noi
trebuie s[ =tim acest lucru când ne
ridic[m =i proclam[m mesajul sau
când îl comunic[m unei persoane în
timpul consilierii spirituale.
Pavel =tia c[ Duhul Sfânt ia
mesajul simplu al crucii, împreun[
cu mesajul dragostei r[scump[r[toare =i al harului, prin proclamarea
lui Hristos, =i îl imprim[ în vie\ile
oamenilor cu autoritate =i putere.
Când Îl predic[m pe Hristos
crucificat, în aceast[ predicare
exist[ o putere, o dinamit[ (1
Corinteni 15).
Vestitorii Evangheliei trebuie
s[-=i dea seama întotdeauna, a=a
cum accentua =i Pavel, c[ omul
firesc, pur =i simplu, nu poate
accepta adev[rul lui Hristos dac[
v[lul care îi acoper[ ochii nu este
dat jos de Duhul Sfânt. Dar adev[rul uimitor este c[ Duhul Sf`nt ia
mesajul în mod supranatural =i îl
comunic[ cu putere min\ii =i
inimii, =i El d[râm[ toate barierele.
Nici un evanghelist sau predicator
nu poate primi binecuv`ntarea lui
Dumnezeu peste lucrarea lui pân[
când nu în\elege acest lucru =i pân[
nu predic[ în puterea Duhului
Sfânt. La urma urmei, Duhul Sfânt
este Cel care comunic[ adev[rul.
DE CE ESTE EFICIENT{
EVANGHELIZAREA?
Când predic Evanghelia—indiferent dac[ fac acest lucru la un col\
de strad[ în Nairobi sau la o
întrunire în Seul, într-un trib din
Zair sau pe un mare stadion din
New York—eu =tiu c[ anumite
lucruri sunt reale în inimile =i

min\ile tuturor oamenilor, factorii
psihologici =i spirituali care exist[ în
fiecare. Când încep s[ vorbesc, am
încrederea c[ Duhul Sfânt va atinge
corzile sensibile ale fiec[rei inimi
care ascult[.
Evanghelizarea este eficient[
pentru c[:
1. Nevoile vie\ii nu sunt satisf[cute în totalitate de progresul social
sau de bun[starea material[.
Aceast[ afirma\ie este adev[rat[ în
orice cultur[. Isus a spus: <Via\a
cuiva nu st[ în bel=ugul avu\iei lui>
(Luca 12:15).
2. Exist[ un gol fundamental în
fiecare via\[ f[r[ Hristos. Toat[
omenirea tânje=te dup[ ceva. D[-i
unui om un milion de dolari—tot
nu va fi satisf[cut. Ofer[-i unei persoane sex =i toate formele de senzualitate, =i acestea nu vor satisface
niciodat[ adâncimea dorului interior care o face s[ tânjeasc[ mereu
dup[ satisfac\ie. Am auzit strig[tul
comp[timitor al studen\ilor care
sunt pierdu\i din punct de vedere
intelectual, psihologic =i spiritual.
Pascal a spus: <Exist[ în fiecare
om un gol care are forma lui
Dumnezeu, pe care numai Dumnezeu poate s[-l umple.> Atunci când
propov[duim Evanghelia, noi ne
adres[m direct acestui gol. Persoana cu care comunic[m, indiferent
dac[ prin m[rturie personal[ sau în
fa\a unui grup, are o receptivitate
nativ[ pentru mesajul Crucii, pentru c[ Hristos este Singurul care
poate s[ umple acel gol.
3. Putem presupune c[ ascult[torii no=tri sufer[ de o singur[tate, pe
care unii o numesc singur[tate cosmic[. Oamenii nu =tiu sigur de ce
sunt singuri. Pot s[ se simt[ singuri
al[turi de so\ sau so\ie. Ei pot fi singuri chiar aflându-se într-o
mul\ime. Exist[ o singur[tate pe
care numai Dumnezeu o poate

Când încep
sã vorbesc,
am încrederea cã
Duhul Sfânt
va atinge
corzile sensibile
ale fiecãrei inimi
care ascultã.
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Prin însãºi moartea
ºi învierea Sa,
El a fãcut ca trei
lucruri sã nu mai
aibã efect
pentru cei care
cred în El:
pãcatul,
moartea
ºi iadul.
Acesta este
mesajul Crucii,
ºi este
o veste bunã!

îndep[rta, =i ei nu în\eleg acest
lucru.
4. Noi vorbim unor oameni care
au un sentiment de vinov[\ie. Vinov[\ia, cea mai universal[ experien\[, este devastatoare. Conduc[torul
unei institu\ii de boli mintale din
Londra spunea: <A= putea externa
jum[tate din pacien\ii mei dac[ a=
g[si o modalitate de-a le îndep[rta
acest sentiment de vinov[\ie>.
Odat[, Mark Twain a fost întrebat:
<Care este cel mai important
cuv`nt din limba englez[?> El s-a
gândit o clip[, apoi a r[spuns:
<Nevinovat.>
Când Îl vestim pe Hristos, noi
ne adres[m direct ap[s[toarei,
depresivei probleme a vinov[\iei.
Tu nu trebuie s[-i faci pe oameni s[
se simt[ vinova\i. Ei se simt deja.
Spune-le c[ vinov[\ia lor este rezultatul r[zvr[tirii împotriva lui
Dumnezeu, =i spune-le c[ exist[ o
singur[ solu\ie pentru a sc[pa de
aceasta—Crucea.
5. Exist[ o fric[ universal[ de
moarte. Într-un fel, televiziunea,
rulând filme vechi, cu actori care au
murit, a în[bu=it aceast[ fric[ de
moarte. Îns[, dac[ ascul\i cu aten\ie
radioul sau televizorul, fantomele
sunt înc[ acolo. Frica subtil[ nu
poate fi redus[ la t[cere, dar, iat[,
glorioasa veste: Domnul nostru a
venit s[ anihileze moartea! Prin
îns[=i moartea =i învierea Sa, El a
f[cut ca trei lucruri s[ nu mai aib[
efect pentru cei care cred în El:
p[catul, moartea =i iadul. Acesta
este mesajul Crucii, =i acesta este o
veste bun[!

Persoana cu care vorbeºti . . .
are o receptivitate nativã pentru
mesajul Crucii, pentru cã numai
Hristos poate umple golul.
4
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PREDIC{ ÎN MOD EVANGHELISTIC
• Comunic[ Evanghelia cu autoritate. Predic[ cu îndr[zneal[, =i nu
uita: <Credin\a vine în urma auzirii>
(Romani 10:17). Dr. Sid Bonnell
spunea studen\ilor s[i de la Princeton: <Dac[ predica\i sub ungerea
Duhului Sfânt, cei care v[ ascult[
vor auzi o alt[ <Voce>>. Nimeni nu
predic[ cu adev[rat pân[ când
oamenii nu sunt con=tien\i de
aceast[ <alt[ Voce>. Sunt oamenii
con=tien\i de o <alt[ Voce> atunci
când predici tu? E=ti tu plin de Duh
(Efeseni 5:18), =i este mesajul t[u
plin de Biblie? Unul dintre motivele
pentru care Isus a fost ascultat a
fost acela c[ El vorbea cu autoritate.
• Predic[ Evanghelia cu simplitate. Dr. James S. Stewart din
Edinburgh, spunea: <Niciodat[ nu
predici Evanghelia, dac[ nu predici
într-un mod simplu>. El a ad[ugat:
<Dac[ tragi pe deasupra capetelor
ascult[torilor t[i, nu demonstrezi
nimic altceva decât c[ nu =tii s[
\inte=ti.> Acesta a fost unul din
secretele Domnului nostru: <+i
gloata cea mare Îl asculta cu
pl[cere> (Marcu 12:37) De ce? Ei Îl
în\elegeau. El vorbea limba lor.
• În predic[, folose=te repeti\ia.
Profesorul James Denney, din
Glasgow, spunea odat[ c[ Isus S-a
repetat probabil de peste 500 de
ori. Aceasta este o încurajare pentru fiecare evanghelist. Evanghelia
s-ar putea s[ ni se par[ uneori învechit[. Dar repet[, repet[, =i iar[=i
repet[! Pentru mul\imi aceasta este
nou[. Nu obosi niciodat[, =i niciodat[ s[ nu fii jenat s[ împ[rt[=e=ti
vestea bun[ din nou =i din nou.
• Predic[ cu un sentiment al
urgen\ei. S-ar putea s[ vorbe=ti
cuiva care aude Evanghelia pentru
ultima dat[. Dwight L. Moody
predica în Chicago =i, într-o sear[,

s-a hot[rât s[ nu fac[ chemare. S-a
g`ndit s[ a=tepte p`n[ într-o alt[
sear[, =i s[ lase convingerile s[
capete contur, a=a cum se obi=nuia
în acele zile; dar, în acea sear[ a
izbucnit marele incendiu din
Chicago, iar el a reu=it s[ scape
refugiindu-se pe lacul Michigan. În
timp ce era acolo s-a g`ndit: <Oh,
Doamne, nu i-am invitat s[ vin[ la
Tine pe oamenii care vor muri
poate în seara aceasta!> De atunci
încolo, tot restul vie\ii sale, Moody
n-a mai predicat nic[ieri f[r[ s[-i
invite pe oameni s[ vin[ la Hristos.
• Predic[ astfel înc`t oamenii s[
ia o decizie. Predicarea evanghelistic[ trebuie s[ includ[ un apel la
luarea de decizii - un apel adresat
ascult[torilor, ca ace=tia s[ se decid[
pentru Hristos. Evanghelia lui Isus
Hristos nu este doar un set de adev[ruri cu care cineva s[ fie de acord
din punct de vedere intelectual.
Aceasta este o chemare ca fiecare
persoan[ s[ se întoarc[ cu poc[in\[
de la p[cat =i nep[sare fa\[ de Dumnezeu, la Hristos, prin credin\[, =i
s[-L accepte ca Domn =i M`ntuitor.
Spune-le oamenilor c[ ei trebuie
s[ ia o decizie. Apoi explic[-le clar
cum dore=ti ca ei s[ r[spund[:
printr-o ridicare de mân[ sau
venind în fa\[ pentru rug[ciune =i
consiliere spiritual[. Noteaz[-le
numele =i spune-le cum vei \ine
leg[tura cu ei pentru a-i ajuta s[
creasc[ spiritual. F[-le cuno=tin\[
cu al\i cre=tini =i prezint[-le o
biseric[ unde pot cre=te în credin\[.
Dar dac[ inimile noastre nu sunt
într-o rela\ie corect[ cu Dumnezeu,
=i dac[ vie\ile noastre nu sunt
curate, nu ne putem a=tepta ca El
s[ binecuv`nteze atunci când noi îi
invit[m pe oameni s[-L accepte pe
Hristos. Când fac o chemare, eu
=tiu c[ depind în totalitate de
Dumnezeu. Acesta este momentul

când m[ simt vl[guit din punct de
vedere emo\ional, fizic =i spiritual,
din cauza b[t[liei spirituale care se
d[ în inimile oamenilor. Noi trebuie
s[ avem o atitudine interioar[ de
lupt[ intens[ =i st[ruin\[ în
rug[ciune.
Un mesaj evanghelistic îl face pe
ascult[tor s[ se vad[ a=a cum este în
lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
Acesta îl ajut[ s[ vad[ ce decizie
trebuie luat[ ca r[spuns la mesaj. În
timpul mesajului, pune întreb[ri de
genul: <Te-ai încrezut vreodat[ cu
adev[rat în Hristos? E=ti sigur c[
dac[ mori chiar acum, mergi în rai?>
De asemenea, po\i spune: <Nu po\i
r[mâne neutru fa\[ de Hristos.
Las[-L pe Hristos s[ vin[ în inima
ta chiar acum, s[ te cure\e de
p[catele tale =i s[-\i dea un nou \el
pentru via\[.> În timpul predicii, eu
încerc s[ fac limpede faptul c[
Evanghelia impune luarea unei
decizii care implic[ intelectul =i
emo\iile, dar, în primul rând,
implic[ voin\a.
M[ bucur c[ Dumnezeu mi-a
îng[duit s[ v[d zori noi pentru
evanghelizare. Diavolul este foarte
puternic, dar Dumnezeu este =i mai
puternic! Omenirea s[ afl[ într-un
proces de autodistrugere, dar
Dumnezeu este înc[ preocupat de
întoarcerea oamenilor la El. Poate
c[ tr[im zilele de pe urm[. Mai
degrab[ eu cred c[ tr[im în zilele
despre care vorbea Ioel, =i apoi
Petru, la Rusalii. Aceasta este o zi
minunat[ pe care s-o tr[ie=ti =i s[
aduci oameni la Hristos! RS

Spune-le cã
vinovãþia lor este
rezultatul
rãzvrãtirii
împotriva lui
Dumnezeu,
ºi spune-le cã
existã
o singurã soluþie
pentru a scãpa
de aceasta
—Crucea.

Billy Graham locuie=te în Carolina de Nord
împreun[ cu so\ia lui, Ruth. A predicat la peste
100 milioane de oameni la cruciade sau alte
întruniri, =i alte milioane l-au ascultat prin
intermediul televiziunii. Acest articol a fost prelucrat de Bill Conard, membru al Asocia\iei
Evanghelice a lui Billy Graham, din mesajele
lui Billy Graham - \inute în Amsterdam =i în
Louisville, Kentucky.
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c
ei pierduti—
,
restaurarea unui sentiment al
de GEORGE O. WOOD
CE SPUNE DUMNEZEU
DESPRE CEI PIERDU|I

Cu câþiva ani în urmã,
mulþi creºtini s-au
unit pentru a face o
campanie evaghelisticã, lipindu-ºi
pe maºini abþibilduri pe care
scria „Eu am
gãsit“.
Ocazia de a
vorbi oamenilor despre
Hristos se
ivea atunci
când cei care
observau
aceastã afirmaþie întrebau:
„Ce ai gãsit?“
Câþiva necredincioºi au
pus la cale o contra-campanie. Pe
abþibildurile
lor
scria: „Noi nu am
pierdut nimic“.
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În cultura noastrã, punctul
de vedere al celor din
urmã predominã. Noi
trãim într-o lume a
sincretismului religios în care fiecare
persoanã crede cã
religia ei este la
fel de bunã ca a
celorlalþi.
Astãzi, ideea cã
oamenii sunt
pierduþi ºi cã
au nevoie de
mântuire
ofenseazã.
În timp ce pãstoream o bisericã în sudul Californiei, o familie tânãrã, rude
ale unui membru
al bisericii, s-a dus
cu cortul într-o
excursie în deºert,
într-un loc foarte
cunoscut motocicliºtilor ºi altor îndrãgosti\i

de pustiu. Ajun=i acolo,
p[rin\ii, ocupa\i cu instalarea
cortului, n-au observat c[
micu\a Laura, în v`rst[ de trei
ani, a disp[rut. Când mama a
observat c[ feti\a nu era prin
preajm[, a strigat-o, dar nu a
primit nici un r[spuns. Ore,
zile, =i s[pt[mâni mai târziu,
eforturile a sute de voluntari
s-au dovedit inutile.
Dac[ Laura a fost r[pit[, =i
dac[ este înc[ în via\[, ea este
adolescent[ acum. Ea nu =i-ar
aminti de familia ei adev[rat[,
dar p[rin\ii ei înc[ =tiu c[ ea
este pierdut[.
Tot astfel, numai Dumnezeu
=tie cât de pierdu\i sunt
oamenii - chiar dac[ ei nu =tiu
c[ sunt pierdu\i.
Isus reveleaz[ esen\a Evangheliei în Luca 15 prin trei
pilde scurte: oaia pierdut[,
banul pierdut =i fiul risipitor. El
=tie c[ toat[ omenirea este pierdut[ =i c[ are nevoie s[ fie
g[sit[ (vezi Luca 19:10). De
aceea, El ne spune aceste pilde
despre cum pot fi pierdu\i
oamenii, în trei feluri diferite.
Considerate împreun[, ca un
tot unitar, aceste pilde ne ofer[
întreaga perspectiv[ a lucr[rii
lui Dumnezeu =i a lucr[rii noastre de c[utare a celor pierdu\i.
NEP{SAREA
Oaia pierdut[ îi reprezint[ pe
cei care se îndep[rteaz[ de
Dumnezeu pe negândite, cu
capul plecat, luând c`te o gur[
de iarb[. Oaia r[t[ce=te
dintr-un loc în altul, c[utând
p[=une, uitându-se doar la ceea
ce îi st[ înainte, în imediata
apropiere. Aici este vorba de
acea incon=tien\[ mioap[ care

nu-=i d[ seama c[ locul în care
se afl[ nu este locul în care ar
trebui s[ fie, =i c[ s-a îndep[rtat
tot mai mult de turm[ =i de
purtarea de grij[ a p[storului.
Oaia nu a inten\ionat niciodat[
s[ se r[t[ceasc[.
La fel =i oamenii sunt prin=i
în c[utarea bog[\iilor acestei
lumi =i în împlinirea nevoilor
lor. În biserica noastr[ am v[zut
familii care au devenit ceva mai
prospere, =i-au cump[rat o

Numai Dumnezeu =tie
cât de pierdu\i
sunt oamenii—
chiar dac[ ace=tia
nu =tiu c[ sunt pierdu\i.
c[su\[ de vacan\[, =i au început
s[ lipseasc[ duminica de la biseric[ =i, nu dup[ mult timp, s-au
r[t[cit complet de turma lui
Dumnezeu =i de grija Bunului
P[stor. Mul\i se pierd pentru c[
nu-=i ridic[ niciodat[ capul ca s[
se întrebe: <De unde vin eu?>,
<Ce caut aici?>, <Unde m[ duc?>
NEP{SAREA ALTORA
Banul pierdut îi reprezint[ pe
aceia care s-au pierdut datorit[
neglijen\ei altora sau pentru c[
au fost trata\i gre=it de c[tre
al\ii. Spre deosebire de oaie,
banul nu poate beh[i dup[ ajutor, nici nu poate g[si calea
înapoi ca fiul pierdut. Pierderea
banului a fost cauzat[ de
mânuirea necorespunz[toare a
acestuia de c[tre al\ii.
Oamenii pot deveni victime
ale celorla\i în multe mii de
feluri. Cei care se fac vinova\i

de pierderea lor, le ofer[ acestora o concep\ie gre=it[ despre
Dumnezeu.
Isus i-a avertizat pe ucenicii
S[i s[ nu-i jigneasc[ pe cei mici,
=i nici s[ nu fie o piatr[ de
poticnire pentru ei. Câ\i tineri
din bisericile noastre nu =i-au
pierdut credin\a din cauza
slabelor exemple ale sfin\ilor
mai b[trâni?
ALEGEREA PERSONAL{
Spre deosebire de oaie sau
moned[, fiul s-a pierdut în mod
deliberat, voit.
Zelma =i Ira Stanphill au
ilustrat foarte clar acest lucru,
atunci când au compus
cântarea: <Ai un loc la cruce =i
tu>. Curând dup[ aceea, Zelma
l-a p[r[sit pe Ira, a c[zut de la
credin\[, a cântat în cluburi de
noapte =i a avut leg[turi amoroase cu un b[rbat din lumea
spectacolului. Cinci ani mai
t`rziu, a murit într-un accident
de ma=in[ în timp ce se
întorcea acas[ de la un club de
noapte unde cântase. Nimeni
nu =tie dac[ în acele ultime
clipe ale vie\ii, ea s-a întors la
Domnul, a=a cum spun cuvintele c`ntecului la compunerea
c[ruia a contribuit ea îns[=i cu
ani de zile în urm[ - cuvinte
care au condus mii de oameni la
altarul poc[in\ei: <Unde mii au
venit / +i tu po\i fi primit / Ai
un loc la cruce =i tu!>
Stilul ei de via\[ îi reprezint[
pe to\i aceia care odat[ au stat
lâng[ noi pe banc[, au cântat
împreun[ cu noi, s-au rugat cu
noi, dar apoi s-au dus în lume.
Doamne, f[ o trezire printre
noi, astfel încât to\i fiii =i fiicele
pierdute s[ se întoarc[ acas[!
RESURSE SPIRITUALE

• 7

Oamenii f[r[ Dumnezeu
sunt pierdu\i pentru c[ ei Îl ignor[ pe Dumnezeu, nu-L iubesc
pe Dumnezeu =i sunt departe
de Dumnezeu. Ei sunt pierdu\i
în toate cele trei sensuri pe care
ni le red[ Isus în aceste pilde:
prin propria lor nep[sare, prin
nep[sarea altora =i prin decizia
lor voit[, deliberat[.
Dac[ noi nu suntem con=tien\i de pierderea celor din jurul
nostru, atunci noi ne-am pierdut orice sens al urgen\ei. Când
cineva este pierdut, atunci de
regul[ nu se mai înt`mpl[
nimic.
DUMNEZEU DORE+TE CA
CEI PIERDU|I S{ FIE G{SI|I
Cine este interesat de g[sirea
celor pierdu\i? Dumnezeu
Însu=i!
Cei pierdu\i sunt ai Lui:
oaia, moneda =i fiul. Fiecare
prezint[ un aspect diferit al
lucr[rii lui Dumnezeu Tat[l,
Fiul =i Duhul Sfânt în m`ntuire.
ISUS CAUT{
Isus este P[storul cel Bun care
îi caut[ pe cei pierdu\i. Ideea
predominant[ din vremea lui
Isus era aceea c[ Dumnezeu
s-ar putea s[-l primeasc[ pe un
p[c[tos poc[it, dar El nu va
merge niciodat[ în c[utarea lui.
Dar Isus caut[ oaia pierdut[
pân[ când o g[se=te (v.4).
Femeia, de asemenea, î=i caut[
moneda pân[ când o g[se=te
(v.8).
Dragostea nu se mul\ume=te
cu un raport favorabil între cei
ce sunt în siguran\[ =i cei ce
sunt pierdu\i. În pilda cu oaia
pierdut[, 99 la sut[ erau în
siguran\[, în cea cu moneda, 90
8
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la sut[, iar în cea cu fiul, 50 la
sut[. Cine nu s-ar mul\umi cu
astfel de statistici referitoare la
cre=terea bisericilor? Ce s-ar
înt`mpla dac[ 99 la sut[ din
locuitorii ora=ului t[u ar fi în
biseric[?
Oricum, sufletele nu sunt
cifre =i nici procente. Când
moare un copil, nu se cade s[
spui tat[lui sau mamei: <Nu fi
trist([), \i-au r[mas ceilal\i
copii.> Domnul caut[ un singur
suflet, =i a=a trebuie s[ fac[ =i
Biserica Sa.
Cre=tinii =i Biserica nu iau
parte cu adev[rat la misiunea =i
pasiunea lui Isus pân[ când nu
pleac[ în c[utarea celor pierdu\i,
nu doar st`nd =i a=tept`nd.

Problema fiului pierdut este
c[ el încearc[ s[ cheltuiasc[
resursele tat[lui departe de
prezen\a acestuia. Augustin
spunea pe drept cuv`nt: <O
inim[ întunecat[ este \ara
îndep[rtat[, pentru c[ noi nu
ne îndep[rt[m de Dumnezeu =i
nici nu ne întoarcem la El cu
picioarele, ci cu sentimentele
noastre.>
Bruce Larson a exprimat
aceast[ idee astfel: <|ara îndep[rtat[ este locul în care devii
dezam[git de ceea ce e=ti. Te
afli în \ara îndep[rtat[, atunci
c`nd e=ti dezam[git de lumea
aceasta =i spui: <Asta este tot ce
exist[?> +i Tat[l spune: <Bineîn\eles c[ nu. Vino acas[.>

DUHUL SFÂNT CAUT{

DUMNEZEU SE BUCUR{
CÂND CEI PIERDU|I
SUNT G{SI|I

Lucrarea Duhului Sfânt este
s[-i caute pe cei ce nu pot face
nimic singuri. Ca =i moneda
pierdut[, omenirea este f[r[
via\[ =i nu poate s[-I r[spund[
lui Dumnezeu dac[ nu este
condus[ de Duhul Sfânt.
Îmi place s[ privesc pilda cu
femeia care caut[ banul pierdut
ca pe o alegorie. Lumina aprins[ este Biserica (cf. Matei
5:14). Duhul Sfânt dore=te s[
ia lampa =i s[ mearg[ s[ caute.
C[utarea celor pierdu\i nu
este o sarcin[ u=oar[. Aceasta
implic[ efort. Dar ce se întâmpl[ dac[ lumina se stinge?
TAT{L A+TEAPT{
Oaia =i moneda pot fi recuperate f[r[ consim\[mântul lor, dar
nu la fel se înt`mpl[ cu
oamenii. Fiul risipitor este mult
mai dificil de g[sit. Mai întâi, el
trebuie s[-=i vin[ în fire, =i abia
apoi s[ se întoarc[ la tat[l s[u.

P[storul, femeia, =i tat[l, to\ii se
bucur[ =i vor s[ împ[rt[=easc[
cu al\ii bucuria de a fi g[sit ceea
ce pierduser[. Exist[ o singur[
persoan[ care nu se bucur[: fiul
mai mare. El îi reprezint[ pe
credincio=ii a c[ror rela\ie cu
Dumnezeu a devenit c[ldu\[.
El este individul care niciodat[
nu a suferit nici o clip[ din
cauza unui fiu risipitor =i pierdut. El nu s-a identificat niciodat[ cu sim\[mintele tat[lui,
nici nu împ[rt[=e=te lacrimile
de bucurie ale acestuia, când
cel pierdut vine acas[.
Fiul mai mare reprezint[ acea
biseric[, care î=i vede de treab[
ca de obicei în casa Tat[lui, care
nu a fost preocupat[ niciodat[
de cei pierdu\i, =i care n-a depus
nici un efort ca s[-i g[seasc[.
În 1982, Thomas Keneally a
scris bestseller-ul Lista lui

Schite
, de predica
,

,

Schindler, povestea vie\ii lui
Oscar Schindler care a angajat
peste 1.200 evrei din Kracovia,
Polonia, din 1938 pân[ în 1945
=i le-a salvat vie\ile. Cei de pe
lista lui au fost sc[pa\i de cuptoarele din Auschwitz =i din
alte lag[re de concentrare. La
sfâr=itul r[zboiului, de=i misiunea lui fost considerat[ un
adev[rat succes din punctul de
vedere al standardelor omene=ti, Schindler a fost nemul\umit c[ n-a f[cut mai mult.
Fiecare din noi ar trebui s[
ne întreb[m: <Cine este pe lista
mea?>
Recent, am vizitat Yad
Vashem-ul - Memorialul Holocaustului din Ierusalim. De-a
lungul aleilor sunt planta\i
copaci în memoria <neamurilor
neprih[nite>, care au salvat
vie\ile evreilor. Am g[sit acolo
copacul s[dit în cinstea lui
Oscar Schindler. Va fi plantat
un copac în gr[dina ve=nic[,
care s[ aib[ numele t[u pe el,
<Un cre=tin neprih[nit>—cineva care a participat la salvarea
vie\ilor altora? La urma urmei,
Isus are o list[ numit[ Cartea
Vie\ii Mielului.
Ca Biseric[ a lui Dumnezeu,
ne vom mul\umi s[ spunem:
<Am fost instrumentul pe care
l-a folosit Dumnezeu ca s[
înscrie pe lista Sa 30 de milioane de oameni?> Sau vom
spune: <Sunt sute de milioane,
dar . . . mai este unul?>
O biseric[ adev[rat[ nu este
mul\umit[ niciodat[ cu num[rul de persoane de pe lista
membrilor ei, ci împ[rt[=e=te
pasiunea lui Dumnezeu pentru oamenii care sunt înc[
pierdu\i. RS

CERIN|ELE ADEV{RATEI POC{IN|E
2 Cronici 29:1-31-21
INTRODUCERE (29:1,2):
Împ[ratul Ezechia (fiul împ[ratului Ahaz) a f[cut ce este bine
înaintea Domnului. Toat[ \ara lui
Iuda i-a urmat exemplul. Aceasta
a fost o întoarcere total[ de la c[ile
pe care i-a condus împ[ratul Ahaz
(28:1-4, 24, 25).
C`nd p[c[tuim, noi trebuie s[
ne poc[im cu adev[rat pentru a
putea ajunge din nou la o rela\ie
corespunz[toare cu Dumnezeu.
MESAJ:
1. Adev[rata poc[in\[ necesit[
convingere (29:3-14).
Poc[in\a începe cu convingerea
Duhului Sf`nt, în timp ce Acesta
se ocup[ de noi, cu privire la p[catul nostru. Aceast[ convingere ne
conduce la o hot[r`re de a pune
lucrurile în ordine, în ce prive=te
rela\ia noastr[ cu Dumnezeu.
2. Adev[rata poc[in\[ necesit[
cur[\ire (29:15-19).
Dup[ ce Duhul Sf`nt ne con-

vinge, noi trebuie s[-L rug[m pe
Dumnezeu s[ ne ierte =i s[ ne
cure\e de p[catul nostru. Ini\ial,
aceasta este lucrarea Duhului
Sf`nt în noi, dar aceasta poate s[
implice =i îndep[rtarea unor
lucruri din via\a noastr[.
3. Adev[rata poc[in\[ necesit[
rededicare (29:20-36).
Dup[ ce am fost ierta\i, trebuie
s[ ne rededic[m pe noi în=ine
Domnului.
4. Adev[rata poc[in\[ necesit[
ascultare (30:1-31:19).
Poc[in\a nu este înc[ adev[rat[
poc[in\[ p`n[ c`nd nu renun\[m
la p[catul nostru =i umbl[m în
ascultare de Domnul.
CONCLUZIE (31:20,21):
C`nd p[c[tuim, trebuie s[
urm[m exemplul lui Ezechia,
poc[indu-ne cu adev[rat. Pentru
aceasta este nevoie de convingere,
cur[\ire, rededicare =i ascultare.
—Tim McIntyre, Mesquite, Texas

CA S{ NU UIT{M
Psalmul 103
INTRODUCERE:
Una dintre datoriile levi\ilor
era <s[ stea în fiecare diminea\[ =i
în fiecare sear[, ca s[ laude =i s[
m[reasc[ pe Domnul> (1 Cronici
23:30). Ce privilegiu minunat!
Fiecare zi poate fi o zi a mul\umirii. David ne îndeamn[ s[ <binecuv`nt[m pe Domnul . . . =i s[ nu
uit[m nici una din din binefacerile
Lui> (Psalmul 103:2).
MESAJ:
1. Nevoia noastr[ cea mai
acut[ (v.3).

2. Nevoia noastr[ fizic[ (v.3).
3. Nevoia sufletului nostru (v.4).
4. Nevoia noastr[ zilnic[ (v.4).
5. Nevoia dup[ care t`njim (v.5).
6. Nevoia noastr[ constant[
(v.13).
7. Nevoia noastr[ uman[ (v.14).
8. Nevoia noastr[ repetat[ (v.14).
CONCLUZIE:
Noi strig[m împreun[ cu
David: <Binecuv`nteaz[ suflete pe
Domnul, =i tot ce este în mine s[
binecuv`nteze Numele Lui cel
sf`nt> (v.1).
—Herb Hull, Muncie, Indiana
RESURSE SPIRITUALE
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de LOREN TRIPLETT
magineazã-þi Edenul idilic. Fãrã
trafic, fãrã poluare, fãrã zgomot,
fãrã stres, fãrã pãcat ºi consecinþele
sale. Ce început extraordinar pentru rasa umanã! Exact aºa cum a
spus Dumnezeu despre întreaga Sa
creaþie: „Toate erau bune.“ Toate
au fost bune, inclusiv coroana
creaþiei Sale—Adam ºi Eva.

I
Mânã în mânã,
primul cuplu a
pãºit direct în
cursa lui Satan,
ºi sãrbãtoarea
s-a sfârºit—

MAREA CALA MITATE

s-a terminat

Dar primul Adam a cãzut. Mânã în
mânã, primul cuplu a pãºit direct în
cursa lui Satan, ºi sãrbãtoarea s-a
sfârºit—s-a terminat cu Edenul. Un
înger cu o sabie de foc a fost pus la
poarta Edenului. Omul a fost izgonit
din grãdinã. Astãzi cuvântul Eden
este folosit doar pentru a exprima
fantezii inimaginabile.

cu Edenul.

10
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Înainte de izgonirea celor doi,
Edenul a fost cadrul unei priveliºti
uimitoare care þi-ar tãia respiraþia
—o imagine care se repetã mereu
în Scripturã. Dumnezeu a venit în
Eden ca sã-ªi viziteze copiii, dar ei
nu erau acolo. Când L-au auzit
venind, ei s-au ascuns. Dumnezeu
S-a oprit la locul de întâlnire, a
privit în jur ºi, în cele din urmã, a
strigat: „Adame, unde eºti?“
O altã traducere a acestui strigãt,
prinde extraordinarul sentiment de
pierdere al lui Dumnezeu:
„Adame, cum sã renunþ la tine?“
Vãzând adânca tristeþe ºi marea
pierdere a lui Dumnezeu, noi avem
în faþa noastrã marea calamitate.
Nimic n-a mai fost la fel de atunci.
(Continuare în pagina 20)

Nout[\i editoriale Life Publishers
Afganistan, lacrimile mele
de David Leatherberry =i Bob Abbott
Dac[ v[ întreba\i ce înseamn[ a-I fi cu adev[rat dedicat lui
Dumnezeu, citi\i aceast[ carte. În ea ve\i afla r[spunsul. David =i
Julie urmeaz[ chemarea lui Dumnezeu merg`nd <în valea umbrelor
mor\ii>, pun`ndu-=i literalmente via\a în pericol pentru Dumnezeu.
În acest caz, <valea> este Afganistanul în timpul ocupa\iei ruse=ti. Ei
sunt acolo pentru c[ iubesc poporul afgan =i sunt gata s[ fac[ orice
pentru a manifesta dragostea lui Hristos. Ca =i apostolul Pavel, David
=i Julie pot spune cu deplin[ convingere: <Pentru mine a tr[i este
Hristos, =i a muri e un c`=tig.>
Preg[ti\i-v[ s[ citi\i una dintre cele mai captivante aventuri tr[ite
vreodat[. De asemenea, preg[ti\i-v[ s[ petrece\i un timp de cugetare
dup[ citirea acestei c[r\i. Pentru mine, Afganistan, lacrimile mele, a
f[cut dou[ lucruri. Mai înt`i, m-a determinat s[ m[ întreb dac[ sunt
preg[tit s[ m[ dedic cu totul lui Dumnezeu. Apoi, mi-a oferit o nou[
în\elegere a puterii supranaturale a lui Dumnezeu de a d[r`ma
zidurile de rezisten\[ pe care eu nu le pot d[r`ma, c[ut`nd voia Lui
pentru via\a mea.
Citind aceast[ carte ve\i deveni un urma= mai eficient al lui Hristos. Îl încurajez pe fiecare cre=tin =i pe
fiecare musulman s[ o citeasc[. Ea va aduce o nou[ dedicare în via\a cre=tinilor, =i îi va ajuta pe prietenii musulmani s[ în\eleag[ ce-i motiveaz[ cu adev[rat pe oamenii ca David =i Julie.
Mul\i sunt ast[zi tot mai con=tien\i c[ o mare trezire spiritual[ bate la u=[. Ea va avea loc acolo unde exist[
mul\i oameni ca David =i Julie Leatherberry, care sunt gata s[ I se dedice în întregime lui Dumnezeu.
—Jerry Rose
188 pagini, format 20,5x13,5 cm

Un pas mai departe
de Joni Eareckson Tada =i Steve Estes
Pentru to\i cei care au citit autobiografia lui Joni Eareckson,
cartea Joni, =i nu numai, aceast[ nou[ carte este a=teptat[ de mult
timp. Av`nd în vedere titlul extrem de sugestiv =i faptul c[ Joni este
foarte cunoscut[ cititorilor rom`ni, aceast[ carte aproape c[ nu mai
are nevoie de prezentare. De aceea, vom men\iona doar p[rerea lui
Charles Swindoll, pre=edintele Seminarului Teologic Dallas, cunoscut
cititorilor rom`ni prin cartea Familia puternic[, al c[rui autor este:
<Cu to\ii am parcurs înv[lm[=eala de cli=ee siropoase, atunci c`nd
anumi\i suferinzi î=i spiritualizeaz[ durerea. Am sim\it, de asemenea,
r[suflarea fierbinte a am[r[ciunii celor care refuz[ s[ accepte =i s[ se
adapteze handicapului lor. Joni nu reprezint[ nici una dintre aceste
extreme. În aceast[ carte a ei exist[ un minunat echilibru între realitatea dur[ =i teologia bazat[ pe Scripturi. Din cartea Un pas mai
departe se revars[ autenticitatea.>
P[r\ile principale ale c[r\ii sunt urm[toarele: Pun`nd împreun[
piesele mozaicului suferin\ei, În timp ce lucr[m la mozaic,
Vindecarea: o pies[ a mozaicului, C`nd piesele nu par s[ se
potriveasc[ =i C`nd toate se potrivesc!
220 pagini, format 20,5x13,5 cm

de LUIS PALAU

R
„Aºa
cum spune
vorba
din bãtrâni,
noi trebuie sã
pãstrãm lucrul
important pe primul
loc, ºi lucrul cel mai
important este sã
aruncãm colacul de
salvare al speranþei
ºi pãcii oamenilor
copleºiþi de deznãdejde.“

ecent, comitetul unei
biserici care ne susþinuse
financiar ne-a anunþat cã
a redus cu 50 de procente
suportul acordat asociaþiei
noastre evanghelice. Parafrazatã, scrisoarea spunea ceva de
felul acesta: „Noi vã iubim. Ne
gândim foarte mult la voi, dar
dãrnicia din biserica noastrã
este la pãmânt. Fie ca Dumnezeu sã se îngrijeascã în continuare de nevoile voastre.“
Nimic neobiºnuit. Sunt sigur
cã toate organizaþiile misionare primesc din când în când
scrisori de acest gen.
Foaia sãptãmânalã a bisericii respective se afla în acelaºi
plic. Un anunþ din aceastã

FACTORI CARE POT SÃ ÎMPIEDICE EFORTURILE
EVANGHELISTICE ALE UNEI BISERICI
• Absenþa unei viziuni pentru evanghelizarea
bazatã pe bisericã;
• Lipsa din cele mai multe biserici a evanghelizãrii
ca activitate ºi valoare fundamentalã a bisericii;
• Absenþa sprijinului în rugãciune din partea bisericilor din întreaga lume pentru lucrarea de
evanghelizare;
• Lipsa unor relaþii semnificative cu necredincioºii;
• O atitudine de dezinteres faþã de necredincioºi;
• Orientarea spre încurajarea luãrii de decizii ºi nu
pe convertiri;
• Lucrarea de evanghelizare este prea dependentã
de pãstor;
• Insuficienþi lideri puternici care sã-l sprijine pe
pãstor în evanghelism;
• Lipsa unui plan strategic pentru evanghelizare;

• Neatribuirea responsabilitãþilor privitoare la
scopurile ºi standardele întâlnirilor evanghelistice;
• Incapacitatea de a renunþa la metodele existente
în favoarea unor metode mai eficiente;
• Activitãþi de slujire de slabã calitate;
• Existenþa unei singure cãi pentru intrarea
necredincioºilor în viaþa bisericii;
• Instruirea necorespunzãtoare a celor care
evanghelizeazã;
• Atribuirea responsabilitãþii fãrã acordarea
autoritãþii;
• Eºecul în ceea ce priveºte comemorarea eforturilor deosebite, a ascultãrii de chemarea lui
Dumnezeu ºi a binecuvântãrilor Lui;
• Lipsa de unitate a bisericilor.
RESURSE SPIRITUALE
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foaie mi-a atras aten\ia:
<Pastorul =i 20 de b[rba\i ai bisericii vor pleca în aceast[
s[pt[mân[ împreun[ cu so\iile
lor, într-un turneu de golf în
Bahamas. Ruga\i-v[ pentru ei.>
Nu am nimic împotriva
turneelor de golf, iar aceste 21
de cupluri pot s[-=i cheltuiasc[
banii oricum doresc. Totu=i,
m[rturisesc c[ m-a întristat
faptul c[ aceast[ biseric[ p[rea
s[ acorde mai mult[ importan\[
urm[ririi unei mingi albe decât
lucr[rii misionare.
Eu cred c[ evanghelizarea
este lucrarea principal[ a bisericii. Am dezb[tut acest punct
de vedere cu prietenii mei.
Unul dintre mentorii mei crede
c[ dac[ un pastor î=i echipeaz[
biserica, închinarea de duminica diminea\a este o închinare
corespunz[toare, =i predicarea
este o predicare expozitiv[ biblic[, membrii bisericii Îl vor
m[rturisi în mod automat pe
Hristos la locul lor de munc[ =i
în comunitate pe tot parcursul
s[pt[mânii.
În 1966, la o conferin\[
mondial[ de evanghelizare, un
respectat pre=edinte evanghelic a spus: <Evanghelizarea are
loc atunci când poporul lui
Dumnezeu umbl[ cu Dumnezeu.> Cu toate acestea, treizeci
de ani de experien\[ mi-au
dovedit c[ în via\a de fiecare zi
lucrurile nu se înt`mpl[ a=a.
Cunosc mul\i oameni care se
închin[ lui Dumnezeu, dar
care nu-=i împ[rt[=esc credin\a
lor—pentru ei evanghelizarea
nu are loc niciodat[. Dac[
evanghelizarea ar avea loc în
mod natural, atunci Domnul
nu ar fi poruncit-o în repetate
r`nduri.
14
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N I MIC NU ESTE
MAI IMPORTANT
Pentru un cre=tin, evanghelizarea este cel mai important
act de ascultare fa\[ de voia
revelat[ a lui Dumnezeu, pentru c[ nimic altceva nu este mai

Dacã
evanghelizarea
ar avea loc în mod
natural, atunci
Dumnezeu
nu ar fi poruncit-o
în repetate rânduri.

important pentru Dumnezeu,
<care voie=te ca to\i oamenii s[
fie mântui\i> (1 Timotei 2:4; 2
Petru 3:9).
Misiunea lui Isus este clar[:
<Fiul lui Dumnezeu a venit s[
caute =i s[ mântuiasc[ ce era
pierdut> (Luca 19:10). Noi
cunoa=tem porunca Sa ultim[,
<s[ mergem =i s[ facem ucenici
din toate neamurile> (Matei
28:19), porunc[ pe care am
numit-o Marea Trimitere, nu
marea sugestie.
Aceasta este o porunc[ ignorat[ în mare m[sur[ ast[zi. Se
fac multe ac\iuni dar, pentru

¢ EVANGHELISTICE
PORTRETUL STAGNARII
Am descoperit cã bisericile sunt interesate de creºterea numericã, dar au o
foarte mare reþinere când este vorba sã investeascã în evanghelizare.
Rezultatele unui studiu recent au indicat cã:
• Pentru fiecare dolar alocat activitãþilor misionare, bisericile protestante
obiºnuite cheltuiesc peste 5 dolari pentru clãdiri ºi întreþinere.
• Doar 28 la sutã dintre pãstori au afirmat cã vederea necredincioºilor întorcându-se la Hristos a fãcut parte dintre lucrurile care le-au produs cea mai mare
bucurie în lucrarea de pãstorire.
• Doar 12 la sutã dintre pãstori sunt în întregime convinºi cã „cei mai mulþi
creºtini adulþi sunt capabili sã-ºi împãrtãºeascã credinþa cu cei necredincioºi“.
• Mai puþin de 50 la sutã dintre pãstori cred cã ei îºi conduc bine sau excelent
biserica în ceea ce priveºte evanghelizarea.
• Mai puþin de 25 la sutã dintre pãstori au spus cã biserica lor ar putea fi numitã
evanghelisticã. Dintre 14 caracteristici examinate, evanghelizarea este ultima
în ordinea valoricã.
• ªapte din zece pãstori au pus pe lista prioritãþilor lor pentru noul an evanghelizarea pe locul al treilea.
• În medie, pãstorii chestionaþi au spus cã ei alocã sãptãmânal aproximativ douã
ore pentru activitãþi evanghelistice.
• Doar una din trei biserici au oferit vreun fel de instruire regulatã pentru activitãþi evanghelistice.
• Doar aproximativ douã procente din veniturile anuale ale unei biserici
obiºnuite sunt alocate pentru toate activitãþile sale evanghelistice locale.
Material adaptat din cartea Evangelism That Works [Evanghelismul eficient] de George Barna
(Ventura, Calif.: Regal Books, 1995) 84. Folosit cu permisiune.

mii de biserici =i cre=tini din
multe p[r\i ale lumii, evanghelizarea nu constituie o prioritate, ca s[ nu mai vorbim de ea
ca prioritate nr. 1 sau prioritate
suprem[. Începând cu anul
1990, când asocia\ia noastr[ a
început s[ se concentreze asupra reevangheliz[rii Americii,
eu =i echipa mea am condus
cruciade evanghelistice în peste
15 ora=e mari din Statele
Unite. În fiecare ora=, cea mai
mare opozi\ie fa\[ de evanghelizare am înt`mpinat-o din
partea cre=tinilor. A fost nevoie
de eforturi uria=e pentru a-i
convinge pe unii cre=tini s[ vin[
la întâlnirile de evanghelizare—
ca s[ nu mai vorbim despre
rug[ciunile pentru prietenii
nemântui\i, ini\ierea de prietenii cu scop evanghelistic sau
invitarea prietenilor ca s[ vin[
s[ asculte Evanghelia.
Înaintea unei cruciade
recente, fiul meu Kevin, a f[cut
o prezentare a acesteia într-o
mare biseric[. La sfâr=it, el a
explicat marea oportunitate pe
care membrii bisericii o vor
avea de-a împ[rt[=i Evanghelia
cu rudele, prietenii =i vecinii, =i
i-a rugat s[ scrie pe o hârtie
numele a cinci persoane pe care
le vor invita la evenimentul
evanghelistic, pentru ca un
grup de credincio=i s[ se roage
pentru ele. De=i biserica
evanghelic[ respectiv[ era în
general de acord cu aceast[ cruciad[ de evanghelizare, numai o
persoan[ din 2.000 a înapoiat
formularul respectiv completat
cu cele cinci nume.
Îmi dau seama c[ unele biserici se opun metodei cruciadelor de evanghelizare, =i nu
evangheliz[rii în sine. Dar, în

multele luni de preg[tire pentru evanghelizare cu bisericile,
=i ajungând s[ cunoasc[ p[storii, membrii echipei noastre au
descoperit c[ cele mai multe
biserici acord[ foarte pu\in
timp pentru evanghelizarea de
orice fel.

Pentru un creºtin,
evanghelizarea este
cel mai important act
de ascultare faþã de
voia revelatã a lui
Dumnezeu, fiindcã
nimic altceva nu este
mai important pentru
Dumnezeu.
Uneori, opozi\ia fa\[ de
metode particulare de evanghelizare constituie un paravan de
ap[rare împotriva con\inutului
Evangheliei. Unii membri ai
bisericilor, care se ru=ineaz[ de
Evanghelie, prefer[ s[ \in[

<lumina sub obroc> =i s[ r[mân[
corec\i din punct de vedere
politic.
Combaterea unei metode de
evanghelizare este aproape
întotdeauna fum în ochi pentru
protejarea inactivit[\ii. R[spunsul lui D.L. Moody dat unui
critic al metodelor de evanghelizare în mas[ a fost: <Nici mie
nu-mi plac prea mult aceste
metode. Ce metode folosi\i
dumneavoastr[?> Când criticul
a spus c[ el nu folose=te nici o
metod[ evanghelistic[ =i nu are
nici o activitate în acest domeniu, Moody a spus: <S[ =tii c[
îmi place mai mult felul în care
eu fac aceast[ lucrare decât
felul în care tu nu o faci!>
SCUZA|I-M{, V{ ROG!
Criticile =i neparticiparea
abund[. Iat[ doar câteva din
scuzele obi=nuite pe care le
auzim de la biserici (=i r[spunsul nostru) pentru a nu se

Fiind dedicat evanghelismului personal,
Popescu Ion îåi îndeplineåte norma s•pt•mânal•.
RESURSE SPIRITUALE

• 15

implica în evanghelizare:
• <Suntem prea ocupa\i>.
Dar sunte\i ocupa\i cu cea mai
important[ lucrarea a lui
Dumnezeu?
• <Noi nu credem în evanghelizare>. De fapt, ce crede\i?
Este biserica dumneavoastr[ o
biseric[ cre=tin[?
• <Chiar acum, biserica
noastr[ se ocup[ de slujirea prin
rug[ciune>. V[ ruga\i zilnic
pentru vecinii, rudele =i prietenii nemântui\i? Atunci veni\i s[
le spunem împreun[ despre
Evanghelie!
• <Mai înt`i trebuie s[-i
echip[m pe sfin\ii no=tri, iar
dup[ aceea s[ facem evanghelizare>. Exist[ vreo cale mai
bun[ de a-i instrui decât aceea
de a-i implica în împlinirea
Marii Trimiteri? Conform apostolului Pavel, Dumnezeu folose=te Evanghelia pentru <a-i înt[ri>
pe credincio=i (Romani 16:25).
• <Chiar acum suntem implica\i într-un proiect de construc\ie.> Grozav! Veni\i s[
muncim împreun[, în acela=i
timp, la zidirea Împ[r[\iei lui
Dumnezeu =i s[ umplem biserica
voastr[ cu noi copii în Hristos.
George Barna emite o
chemare la trezire spiritual[
adresat[ cre=tinilor, invit`ndu-i
<s[ intre în joc =i s[ vesteasc[
vestea bun[, acum!> El adaug[:
<Ce ironie c[ în timpul acestei
perioade în care cresc nevoile
pentru proclamarea Evangheliei
=i pentru puterea de vindecare
a Bisericii, rândurile misionarilor au devenit extrem de slabe.>
ZEL PENTRU EVANGHELIE
Pasiunea pentru misiune se
g[se=te cel mai adesea în tineri.
16

• PRIM}VARA 1998

De obicei, dup[ ce descoper[ o
rela\ie personal[ cu Isus
Hristos, ei devin imediat
misionari, la fel ca Petru =i Ioan,
dup[ Ziua Cincizecimii: <C[ci
noi nu putem s[ nu vorbim
despre ce am v[zut =i am auzit>
(Fapte 4:20).
Dar pentru majoritatea
cre=tinilor, zelul pentru r[spândirea Evangheliei dispare mult
prea repede. Poate c[ se tem c[
vor fi considera\i <nebuni pentru Hristos> (1 Corinteni
4:10). Sau fanatici. Sau obseda\i religio=i.

De fiecare datã
când predicãm,
trebuie sã le spunem
oamenilor cã
Dumnezeu îi iubeºte
ºi cã îi cautã în mod
activ pe fiecare.
Zelul necesit[ sacrificiu =i
dorin\a de a merge oriunde, de
a renun\a la orice, de a îndura
totul pentru Hristos, încrezându-te în via\a Sa înviat[ care
locuie=te în tine.
Helen Roseveare a dat
dovad[ de o via\[ cre=tin[ plin[
de zel. În timp ce slujea ca doctor misionar în Congo, în timpul r[zboiului civil din 1964,
Helen a fost prins[ de solda\ii
rebeli, b[tut[ =i violat[. Dup[
ce a fost eliberat[, Helen a plecat acas[ pentru o perioad[ de
odihn[, =i apoi s-a întors la
lucru ]n aceea=i \ar[ pentru înc[
=apte ani.
<Doresc ca oamenii s[-L
iubeasc[ pe Isus cu atâta pasiune, încât pentru ei s[ nu conteze nimic altceva,> spunea

Helen. <Lumea crede c[ sunt
nebun[ de merg acolo. Dar
dac[ Dumnezeu m[ trimite s[
merg cu familia în Africa, tot El
va fi Cel care va veghea asupra
noastr[ . . . Dac[ m[ voi
îmboln[vi de SIDA, acest lucru
se va înt`mpla ca s[ fiu o
m[rturie pentru al\ii care sunt
infecta\i.> Cum poate fi aceasta
un succes?
<Sunt o fanatic[. Pentru
mine nu conteaz[ nimic altceva, cu excep\ia faptului c[ =tiu
c[ p[catele mi-au fost iertate
prin sângele lui Isus. Noi avem
aceast[ scurt[ via\[ tocmai pentru a spune =i altora acest
adev[r.>
Unele biserici de azi nu sunt
convinse c[ trebuie s[ proclame
Evanghelia simpl[, neîmpodobit[, din Ioan 3:16-18 =i 1
Corinteni 15:1-3. De fiecare
dat[ când predic[m, trebuie s[
le spunem oamenilor c[ Dumnezeu îi iube=te =i c[ îi caut[ în
mod activ pe fiecare.
SALVATORI DEDICA|I
Prietenul meu Jim Reapsome a
comparat misiunea Bisericii cu
eroismul marinarilor pentru
salvarea c[pitanului Scott
O’Gardy, pilotul avionului F-16
al For\elor Aeriene Americane.
El este de p[rere c[ multe biserici î=i risipesc energiile în b[t[lii
lipsite de importan\[ - de
exemplu, ce s[ se c`nte în biseric[: c`nt[rile specifice închin[rii contemporane sau imnurile
tradi\ionale.
Jim a spus: <Diavolul câ=tig[
zilnic teren, pentru c[ fiecare
din aceste lupte interne reprezint[ un c`=tig pentru planul
s[u de a ne \ine departe de

îndeplinirea celei mai importante misiuni care ne-a fost
încredin\at[: d[r`marea zidurilor împ[r[\iei întunericului =i
aducerea oamenilor în Împ[r[\ia de lumin[ a lui Dumnezeu.
‚Marinarii care l-au salvat pe
c[pitanul Scott O’Gardyƒ nu
au stat la sfat, contrazicându-se
care imn marin[resc s[-l cânte.
Ei au avut în minte o singur[
misiune—s[ salveze un pilot—
=i n-au permis nici unui alt
lucru s[ le distrag[ aten\ia.>
Jim =i-a încheiat articolul
astfel: <A=a cum circul[ vorbele
din b[trâni, noi trebuie s[
p[str[m lucrurile importante iar lucrul cel mai important
este s[ arunc[m colacul de
salvare al speran\ei =i p[cii
oamenilor prin=i =i cople=i\i de
dezn[dejde.>
Mul\umesc celor care au
aruncat un colac de salvare
oamenilor din America de Sud,
mamei mele =i tat[lui meu,
care acum sunt am`ndoi în cer.
Mul\umesc lui Dumnezeu pentru mesajul Evangheliei =i pentru misionarii care s-au sacrificat aducându-l familiei noastre
împreun[ cu siguran\a vie\ii
ve=nice (cf. Ioan 10:28).
DISPERA|I
PENTRU A CONVINGE
În bisericile de ast[zi, nu exist[
nici o urgen\[ de-a evangheliza,
în parte =i pentru c[ noi nu credem cu adev[rat c[ cei pierdu\i
sunt cu adev[rat pierdu\i. Noi
nu neg[m acest adev[r, dar nici
nu-l îmbr[\i=[m. Dac[ am
face-o, am lucra cu disperare
pentru a-i convinge pe oamenii
pierdu\i =i care mor, s[ vin[ la
Hristos (vezi Psalmul 39:5).
Un prieten de-al meu, a

c[rui mam[ moare f[r[ Hristos,
nu pare s[ simt[ aceea=i disperare pe care o simt eu fa\[ de
situa\ia ei, de=i aceasta nu este
mama mea. +tiu c[ prietenului
meu îi pas[, dar dac[ mama
mea ar fi pe cale s[ moar[ f[r[
Hristos, eu a= petrece fiecare zi
pe genunchi, lâng[ patul ei pân[
când ea =i-ar da via\a M`ntuitorului nostru Isus Hristos.

Se fac multe acþiuni,
dar, pentru mii de biserici ºi creºtini din multe
pãrþi ale lumii,
evanghelizarea nu
constituie o prioritate,
ca sã nu mai vorbim de
ea ca prioritate nr. 1
sau
prioritate supremã.
George Barna spunea despre
una dintre predicile lui Bill
Hybels din Pilda bogatului
nemilostiv =i a lui Laz[r (Luca
16:27,28): <Pân[ ast[zi, dup[
mai bine de un deceniu, îmi
amintesc acea predic[ =i groaza
care am sim\it-o când mi-am
dat seama, poate pentru prima
oar[, cât de groaznic[ poate fi
via\a în iad, cât de important[
este moartea lui Hristos pentru
mine, =i cât de important este
s[ folosesc toate mijloacele de
care dispun pentru a împ[rt[=i
adev[rul biblic, singurul real,
despre via\[, moarte, p[cat =i
har cu fiecare persoan[ pe care
o cunosc.> Din acea zi, via\a lui
Barna, ca evanghelist, n-a mai
fost aceea=i.
Un prieten evanghelist,
Clyde Dupen, spunea: <Pentru
Dumnezeu nu este nimic mai

important decât salvarea
crea\iei Sale.> Noi to\i avem
nevoie de o tandre\e reînnoit[
=i de o dragoste reînviat[ pentru cei care tr[iesc =i mor f[r[
Hristos.
Eu îmi doresc o pasiune mai
mare de la Dumnezeu pentru
sufletele oamenilor care înc[
tr[iesc în egoism =i p[cat =i
înainteaz[ pe drumul lor spre
pierzarea ve=nic[. Port pe
umeri povara acelor prieteni
care nu în\eleg c[ responsabilitatea nr. 1 a unui cre=tin nu
este s[ se pensioneze c`t mai
cur`nd, pentru a petrece ore
nesf`r=ite urm[rind mica minge
alb[ de golf. O, dac[ ar fi m[car
tot at`t de entuziasma\i de zidirea Împ[r[\iei lui Dumnezeu,
pe c`t sunt de înc`nta\i de
cursurile lor de golf.
Cum a= putea s[-i conving c[
ei pot s[ aib[ o satisfac\ie =i o
împlinire cu mult mai mari în
evanghelism? Evanghelizarea
este un r[zboi spiritual, deci ne
putem a=tepta s[ ni se trânteasc[ ni=te u=i în fa\[, =i ne
putem a=tepta la atacuri tot
mai severe asupra propriilor
persoane =i asupra familiilor
noastre. Dar exist[ bucurie în
ascultarea de Dumnezeu.
Da\i-mi voie s[ fac doar
evanghelizare—niciodat[ nu a=
fi mai satisf[cut. Nu exist[ nici
o înc`ntare mai mare decât s[
r[spânde=ti Evanghelia =i s[-i
conduci pe oameni în Împ[r[\ia
ve=nic[ a lui
Dumnezeu.
Oferi\i misiunii tot ce
ave\i. Aceast[
via\[ este singura voastr[
=ans[. RS
RESURSE SPIRITUALE
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C U V Â N T:

]stori

I

ACEST ARTICOL OFER{ O
PRIVIRE GENERAL{ asupra
conceptului de p[stor spiritual din
Noul Testament, =i se refer[ la Isus
=i la conduc[torii bisericii. Înc[ de
la Abel (Genesa 4:2), p[storii sunt
personaje obi=nuite ]n ScripDE ANTHONY D. PALMA
tur[. De aceea, nu este surprinz[tor c[ Vechiul Testament }l
prezint[ deseori pe Dumnezeu ca
p[stor (de exemplu Psalmul 23:1;
80:1; Isaia 40:11; Ieremia 31:10;
Ezechiel 34:11-13) =i pe conduc[torii poporului S[u ca p[stori
(Ezechiel 34). Este evident c[
func\ia principal[ a p[storului este
s[ urm[reasc[ bun[starea turmei =i
s[ o conduc[.
ISUS, P{STORUL DES{V~R+IT

I
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POIMAINO

}n timpurile nou testamentale,
p[storii nu erau foarte aprecia\i. De
aceea, este surprinz[tor faptul c[
]ngerii au anun\at na=terea lui Isus
unor p[stori umili (Luca 2:8-11).
Dar acest lucru a fost potrivit
deoarece Mesia, Fiul lui David
(P[storul—}mp[rat), S-a n[scut ]n
Betleem, cetatea lui David (vezi
Ezechiel 34:23). Aproape neobservat[, ]n relat[rile na=terii Sale exist[
o descriere a lui Isus ca p[stor.
Matei citeaz[ din Mica 5, unde Isus
este numit <P[storul poporului
Meu
Israel>
(Matei
2:6).
At`t la prima Sa venire c`t =i la
cea de-a doua, Isus este prezentat
ca P[stor. Acela=i verb (poimaino)
apare de trei ori ]n cartea

(poimaino)

Apocalipsa, ]n leg[tur[ cu El. }n
mod paradoxal, Mielul <va fi
p[storul lor ‚literal, ]i va p[storiƒ, ]i
va duce la izvoarele apelor vie\ii>
(7:17). El va c`rmui ‚literal,
p[storiƒ toate neamurile cu un toiag
de fier> (12:5; 19:15). Acest ultim
concept se aplic[ =i celor care vor
birui (2:26,27).
Isus S-a prezentat pe Sine }nsu=i
ca P[storul cel bun (ho poimen ho
kalos—Ioan 10:11,14), care ]=i d[
via\a pentru oile Lui. }n leg[tur[ cu
aceasta El poate fi numit, de
asemenea, P[storul b[tut (Matei
26:31; cf., Zaharia 13:7). Desigur,
]ntr-un sens unic, numai Isus +i-a
dat via\a pentru oi. Totu=i, ]ntr-un
sens mai larg aceasta sugereaz[ c[
orice p[stor spiritual trebuie s[ fie
gata s[ se jertfeasc[ pe sine ]nsu=i
de dragul turmei.
Mai mult, Isus este numit Marele
(megas) P[stor al oilor (Evrei
13:20) =i P[storul (Ioan 10:16; vezi
=i Ezechiel 34:23; 37:24). Petru L-a
numit
P[storul
cel
mare
(archipoimen—1 Petru 5:4); un
scriitor sugereaz[ traducerea
<P[storul—St[p`n>.
O combina\ie neobi=nuit[ de termeni se refer[ la Isus ca <P[storul =i
Episcopul (P[zitorul) ‚ho poimen
kai episkoposƒ> sufletelor noastre (1
Petru 2:25). Aceast[ expresie poate
fi
tradus[
P[storul—P[zitor.
Cuv`ntul episkopos este redat deseori episcop sau supraveghetor. J. N.
D. Kelly ]n comentariul s[u referitor la 1 Petru, sugereaz[ c[ episkopos este <cel care inspecteaz[,
vegheaz[, protejeaz[>. Aceast[

pereche de termeni are o semnifica\ie special[
c`nd este aplicat[ conduc[torilor din biseric[.
At`t Pavel c`t =i Petru subliniaz[ aspectul lucr[rii
de p[zire/supraveghere.
PAVEL +I P{STORII
}n lista darurilor de conducere pe care Hristosul
]n[l\at le-a dat bisericii, Pavel a vorbit de <p[stori
=i ]nv[\[tori ‚tous poimenas kai didaskalousƒ>
(Efeseni 4:11). Cercet[torii vor continua înc[
mult[ vreme s[ se întrebe dac[ Pavel s-a referit
la dou[ chem[ri distincte, sau dac[ el a vrut s[
spun[ ceva de genul <p[stori—]nv[\[tori>. Cu
siguran\[ una dintre datoriile principale ale unui
p[stor este s[ hr[neasc[ turma prin predarea sau
expunerea Cuv`ntului lui Dumnezeu. Acesta
este motivul pentru care o caracteristic[ profesional[ specific[ unui prezbiter este ca el s[ fie <]n
stare s[ ]nve\e pe al\ii ‚didaktikosƒ> (1 Timotei
3:2; 2 Timotei 2:24). Mai multe autorit[\i ]n
domeniu redau cuv`ntul grecesc prin <]ndem`natic ]n predare>, <un ]nv[\[tor ]ndem`natic>,
<apt s[ predea> =i <competent s[ predea>.
Efeseni 4:11 este singurul pasaj din Noul
Testament unde o astfel de persoan[ este numit[
cu ajutorul cuv`ntul grecesc pentru p[stor
(poimen), de=i se accept[ în general c[ aceast[
numire este echivalent[ cu cea de episcop/
supraveghetor (episkopos) =i prezbiter (presbuteros). Toate cele trei concepte sunt folosite
împreun[ în relatarea cuv`nt[rii pe care Pavel a
\inut-o la Milet în fa\a b[rba\ilor bisericii din
Efes, care sunt numi\i prezbiteri în Fapte 20:17.
Pavel le-a spus acestora c[ Duhul Sf`nt i-a pus
episcopi sau supraveghetori ai turmei, pe care
trebuie s[ o p[storeasc[ (v.28). Este demn de
remarcat de asemenea faptul c[, în acest verset,
Pavel îi îndeamn[ pe ace=ti conduc[tori s[ <ia
seama . . . la toat[ turma>. Aceste cuvinte ne
amintesc de faptul c[ Petru Îl nume=te pe Isus
P[storul =i Episcopul/Supraveghetorul sufletelor
noastre (1 Petru 2:25).

PETRU +I P{STORII
Discu\ia lui Isus cu Petru (Ioan 21:15-17) merit[
s[ i se acorde un studiu serios. Cu toate acestea,
m[ voi ocupa doar de elementele care au
leg[tur[ direct[ cu subiectul nostru. Isus i-a
poruncit lui Petru at`t s[ pasc[ (bosko—versetele
15,17), c`t =i s[ aib[ grij[ (poimaino—versetul
16) de turma Sa (în limba rom`n[, ambele
cuvinte sunt traduse prin cuv`ntul <pa=te>—
n.tr.). Obiectele grijii sale sunt numite at`t
<mielu=eii> Domnului (arnia—versetul 15) c`t
=i <oile> Sale (probata—versetele 16 =i 17).
Dup[ p[rerea mea, aceast[ varia\ie în folosirea
verbelor =i a substantivelor este doar stilistic[; nu
cred c[ Isus a inten\ionat ca Petru sau noi s[
identific[m ni=te diferen\e profunde între
perechile de cuvinte folosite aici. Esen\a mesajului este clar[: responsabilitatea lui Petru era de a
promova bun[starea întregii turme a Domnului.
Cu siguran\[, Petru s-a g`ndit la acest incident
c`nd i-a îndemnat pe <prezbiterii dintre voi> s[
<p[storeasc[> ‚poimainoƒ turma lui Dumnezeu>,
cer`ndu-le s[ fac[ lucrul acesta <de bun[ voie; nu
pentru un c`=tig m`r=av, ci cu lep[dare de sine>,
=i <nu ca =i cum a\i st[p`ni> peste turm[ (1 Petru
5:1-3). C`teva din cele mai bune manuscrise
includ (în versetul 2) participiul episkopountes, o
form[ verbal[ a cuv`ntului episkopos, care poate
fi tradus <slujind ca supraveghetori> (NIV; în
limba rom`n[ aceast[ expresie nu apare, n. tr.).
Aceast[ atitudine este complet opus[ cu aceea a
conduc[torilor neevlavio=i care, a=a cum spune
Iuda, <se osp[teaz[ f[r[ ru=ine împreun[ cu voi
‚—p[stori care au grij[ ‚poimainoƒ de ei în=i=i—
(NIV), nici aceast[ expresie nu apare în limba
rom`n[, n.tr.ƒ> (v.12), =i asupra c[rora se va abate
judecata lui Dumnezeu. Spre deosebire de
ace=tia, Petru arat[ spre <P[storul cel mare>, care
îi va r[spl[ti pe p[storii loiali, care au slujit sub
conducerea Lui (1 Petru 5:4). RS
Anthony D. Palma, doctor în teologie, a fost timp
îndelungat educator al organiza\iei Assemblies of God.

„Domnul este Pãstorul meu: nu voi duce lipsã de nimic. El mã paºte în pãºuni
verzi, ºi mã duce la ape de odihnã; îmi învioreazã sufletul, ºi mã povãþuieºte pe
cãrãri drepte, din pricina Numelui Sãu.“
Psalmul 23:1-3
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(Continuare din pagina 10)
MARELE SCOP
În pofida C[derii, vedem
dragostea mistuitoare a lui
Dumnezeu pentru omul c[zut
pe tot cuprinsul Scripturii.
Aceasta este marele scop—campania lui Dumnezeu de-a aduce
înapoi rasa lui Adam. El nu a
încetat niciodat[ s[-i iubeasc[
pe cei pierdu\i. Chiar =i atunci
c`nd a renun\at la to\i oamenii
de pe p[m`nt, El a g[sit o
excep\ie—Noe. Dumnezeu a
luat-o de la început cu Noe =i
fiii lui. Mai t`rziu, El a fost gata
s[-l nimiceasc[ pe Israel =i s-o ia
de la cap[t cu Moise. Dar
Moise a mijlocit pentru popor:
<Iart[-le acum p[catul! Dac[
nu, atunci =terge-m[ pe mine
din cartea pe care ai scris-o!>
(Exod 32:32).

Marele Sãu scop
este cãutarea
necontenitã
a unei soluþii
pentru
marea calamitate.
De=i, în cele din urm[, Dumnezeu l-a trimis pe poporul S[u
într-o captivitate p[g`n[, El a
sperat tot timpul c[ ei se vor
smeri =i Îi vor cere iertare =i
îndurare. Lui Dumnezeu nu Îi
place s[ pedepseasc[. El este
încet la m`nie. Îndurarea Sa
str[luce=te în toate rela\iile
Sale cu omul. El nu este un
Dumnezeu al r[zbun[rii, ci un
20
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Dumnezeu al milei =i al
împ[c[rii. El este ]ntr-o c[utare
necontenit[ dup[ o solu\ie pentru marea calamitate.
MARELE CALVAR
La împlinirea vremii, Dumnezeu a c[utat în dosarele cele
mai ascunse ale arhivei Sale
eterne =i a început s[ pun[ în
aplicare un plan conceput înc[
înainte de-a fi existat lumea.
Aceasta era o solu\ie radical[,
surprinz[toare care nu avea
cum s[ dea gre=—un plan
potrivit c[ruia singurul Fiu al lui
Dumnezeu trebuia s[ fie sacrificat pentru toate p[catele rasei
adamice. Dumnezeu Însu=i, în
trup omenesc, avea s[ aduc[
jertfa cea mai incredibil[ care a
fost adus[ vreodat[ pe altar.
Aceasta a fost o jertf[ dumnezeiasc[, o agonie divin[—agonia
Crucii. Acesta a fost marele
Calvar.
Marele Calvar este elementul esen\ial al marelui scop al lui
Dumnezeu. Calvarul a fost solu\ia g[sit[ de Dumnezeu.
Calvarul a fost declara\ia pe
care cerul a f[cut-o lui Satan,
prin care a proclamat c[ va
exista întotdeauna o cetate de
sc[pare, unde cel vinovat va
putea fugi ca s[ capete îndurare.
Calvarul este poarta acestei
cet[\i. Trecerea prin aceast[
poart[ nu ascunde p[catele, ci le
spal[, le îndep[rteaz[, le cur[\e=te: <De vor fi p[catele voastre cum e c`rm`zul se vor face
albe ca z[pada> (Isaia 1:18).
MAREA TRIMITERE
Înainte de a Se întoarce la cer,
Domnul nostru a întocmit un

La împlinirea vremii,
Dumnezeu a cãutat în
dosarele cele mai
ascunse ale arhivei
Sale eterne, ºi a
început sã punã în
aplicare un plan
conceput încã înainte
de-a fi existat lumea.
plan de c`=tigare a celor pierdu\i, cu mesajul Calvarului.
Noi numim acest plan Marea
Trimitere, un mandat pentru
cel mai mare scop al evangheliz[rii care a existat vreodat[.
La o privire fugar[, aceasta pare
extrem de nepotrivit[. Totu=i,
Marea Trimitere este un plan
divin, care cere fiec[rui credincios n[scut din nou s[ devin[
parte a extraordinarului sistem
de informare al lui Dumnezeu.
Deoarece Hristos a murit pentru to\i, Dumnezeu dore=te ca
to\i s[ afle de Calvar. De aceea,
fiecare credincios trebuie s[ fie
un c`=tig[tor de suflete din
armata Sa r[scump[r[toare.
To\i credincio=ii sunt numi\i
de Dumnezeu s[ duc[ vestea
bun[ a Calvarului =i a morm`ntului gol tuturor oamenilor,
na\iunilor, triburilor =i limbilor.
Noi suntem cei îns[rcina\i cu
aceasta.
Nu trebuie s[ ne temem sau
s[ ne sim\im cople=i\i. Dumnezeu =tie c[ nu putem face
aceasta cu propriile noastre
resurse. De aceea, în timp ce
p[r[sea p[m`ntul, Isus a spus:
<V[ este de folos s[ M[ duc,

c[ci dac[ nu M[ duc Eu,
M`ng`ietorul nu va veni la voi;
dar dac[ M[ duc, vi-L voi trimite> (vezi Ioan 16:7). El ne d[
putere s[ ascult[m de Marea
Trimitere—s[ ne îndeplinim
responsabilitatea de a spune
lumii despre Calvar. C`nd
ascult[m, ne putem bucura c[
am participat la marele scop al
lui Dumnezeu de a-i c[uta pe
cei pierdu\i, =i de a-i îndruma
spre Calvar.
O MARE OBLIGA|IE
A fi implicat în Marea Trimitere nu este doar o problem[ de
ascultare fa\[ de planul lui
Dumnezeu, ci este =i o ascultare de ideea sf`nt[ a drept[\ii.
Cum s[ ne bucur[m de m`ntuire =i de beneficiile acesteia =i s[
nu ne pese de milioanele de
oameni care nu beneficiaz[ de
ele.

Aceasta era o soluþie
radicalã, surprinzãtoare
care nu avea cum sã
dea greº—
un plan potrivit cãruia
singurul Fiu al lui
Dumnezeu trebuia sã
fie sacrificat pentru
toate pãcatele rasei
adamice.
Scriptura vorbe=te în mod
repetat de m`ng`ierea =i vindecarea ob\inut[ prin cunoa=terea
lui Dumnezeu. Psalmistul î=i
exprim[ speran\a c[ toate popoarele pot fi vindecate, astfel

„El [Isus Hristos] a
murit pentru toþi, pentru
ca
cei ce trãiesc, sã nu mai
trãiascã pentru ei înºiºi,
ci pentru Cel ce a murit
ºi a înviat pentru ei.“
înc`t ele s[ se poat[ încrede în
Cel Atotputernic (vezi Psalmul
67:2). To\i oamenii din toate
na\iunile trebuie s[ aib[ =ansa
s[ experimenteze îmbr[\i=area
dragostei =i promisiunii lui
Dumnezeu.
Exist[ o armat[ extraordinar[ a celor trimi=i în toat[
lumea, care pare s[ nu se
opreasc[ niciodat[ din înaintare. Ace=tia se v[d pe ei în=i=i ca
cei chema\i s[ r[sp`ndeasc[
cuno=tin\a Numelui S[u tuturor oamenilor. Un student al
=colii biblice din Etiopia s-a
întors dintr-o misiune de
evanghelizare din timpul vacan\ei de iarn[. Misionarii Duane =i
Sylvia Stewart ne spun despre
Nagusi, unul dintre cei trimi=i:
<Nagusi se îndrepta spre un
alt loc unde avea s[ predice,
c`nd ploaia a început s[ toarne.
Ca urmare, a=a cum fac etiopienii, el a b[tut la o u=[ =i a întrebat dac[ putea s[ intre. În cas[
se afla un grup de oameni, =i
ace=tia l-au primit în mijlocul
lor. În timp ce se afla acolo, el a
observat un om care st[tea
într-un col\ =i care nu vorbise
nimic. Fiindc[ timpul trecea =i
ploaia nu se mai oprea, Nagusi

i-a întrebat pe cei prezen\i dac[
le poate spune c`teva cuvinte.
Ei au fost de acord, a=a c[ el
le-a propov[duit Evanghelia. La
urm[, în timp ce Nagusi se
ruga, Duhul Sf`nt a venit peste
el =i a început s[ vorbeasc[ în
alte limbi. Imediat b[rbatul din
col\ul înc[perii s-a ridicat în
picioare =i =i-a ridicat m`inile în
sus. El l-a întrebat pe Nagusi:
<Cum de-mi cuno=ti limba?>
<Eu nu o =tiu>, a spus
Nagusi. <Duhul Domnului a
vorbit prin mine>.
<Tu mi-ai spus pe limba mea
s[ m[ ridic în picioare>, a spus
omul. <Eu n-am putut umbla,
fiindc[ picioarele mele erau
paralizate. Iat[ c[ acum eu pot
sta în picioare.>

Marele Calvar
este elementul esenþial
al marelui scop al lui
Dumnezeu.
Cu siguran\[, trimi=ii lui
Dumnezeu vor avea curaj,
îndr[zneal[ =i putere. S[ facem
noi juruin\e de a sluji dragostea
lui Dumnezeu pentru cei pierdu\i. Aceasta este voia lui
Dumnezeu pentru Biserica Sa.
Noi trebuie s[ lucr[m mai
departe la îndeplinirea marelui
scop al evangheliz[rii, ajut`ndu-i pe oamenii de pretutindeni s[ cunoasc[ dragostea ve=nic[ a lui
Dumnezeu
pentru ei,
=i solu\ia Sa
pentru
m`ntuirea
lor. RS
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PLANUL LUI DUMNEZEU NU ESTE NEGOCIABIL
Romani 5:18
INTRODUCERE:
În fiecare an se acord[ o mare
aten\ie negocierilor referitoare la
bugetul statului. La planul final de
buget se ajunge prin ajust[ri =i
compromisuri. În schimb, în ceea
ce prive=te planul lui Dumnezeu
de m`ntuire, nu exist[ nici un fel
de negocieri.
MESAJ:
1. Numitorul comun
a. <To\i au p[c[tuit> (Romani
3:23)
(1) Punctul de vedere al lui
Dumnezeu: Sentin\a este
final[.

(2) Condi\ia omului:
Problema este fatal[.
b. Incapacitatea omului de a se
m`ntui (Romani 3:28)
(1) Faptele bune sunt
nepotrivite.
(2) Dumnezeu este de acord
cu aceast[ afirma\ie.
2. Descoperirea comun[
a. Socoti\i neprih[ni\i prin
credin\[ (Romani 5:1).
b. Determina\i de compasiune
s[ facem cunoscut planul lui
Dumnezeu.
c. Pacea cu Dumnezeu =i pacea
lui Dumnezeu sunt disponibile pentru fiecare.

3. Destinul comun
a. <Via\a ve=nic[ împreun[ cu
Isus Hristos> (Romani 5:21).
b. Iadul =i desp[r\irea ve=nic[
de Dumnezeu îi a=teapt[ pe
cei p[c[to=i.
c. Alegerea personal[ este necesar[.
CONCLUZIE:
Dumnezeu a stabilit un plan de
m`ntuire care este disponibil pentru to\i. Nu exist[ nici un alt plan
care s[ poat[ fi luat în considerare.
—Michael O. Glover, Dexter,
Missouri

O MARE DORIN|{
Psalmul 37:4
INTRODUCERE
Motivul pentru care nu se fac
prea multe pentru Dumnezeu
ast[zi este faptul c[ nu exist[
dorin\[ pentru aceasta. Cu hot[r`rea =i îndrumarea necesar[, po\i
realiza ceea ce dore=ti. Noi nu trebuie s[ dorim popularitate, prestigiu sau prosperitate.
MESAJ:
Noi trebuie s[ dorim:
1. O inim[ evlavioas[ care s[-L
glorifice pe Hristos.
a. Modalitatea: <În duh =i în

adev[r> (Ioan 4:24).
b. Locul: în inim[, acas[ =i la
biseric[.
c. Admira\ia: în putere, bucurie
=i unitate.
2. O inim[ doritoare s[ mearg[
pentru Hristos.
(Studiaz[ Fapte 1:8; Romani
12:1,2; Coloseni 1:9)
Noi trebuie:
a. S[ cerem prin El.
b. S[ încerc[m pentru El.
c. S[ realiz[m prin El.
3. Un seceri= minunat pe care
s[-l d[m lui Hristos.
( Proverbe 11:30; Filipeni 4:17;

1 Tesaloniceni 2:19; 2 Timotei
2:2).
Acesta va aduce:
a. Eliberarea pentru cei pierdu\i,
b. Bucurie pentru cei m`ntui\i,
c. Diademe pe coroana M`ntuitorului.
CONCLUZIE:
De ce nu am dori lucruri care
s[ rodeasc[ =i s[ aduc[ glorie lui
Dumnezeu?
—Buddy Barnett, Mathis, Texas

Dacã dispuneþi de schiþe de predici care credeþi cã ar fi de folos ºi altor lucrãtori
vã rugãmsã ni le trimiteþi pentru a le publica în numerele viitoare ale revistei noastre.
Colectivul de redacþie îºi rezervã dreptul de a selecta materialul pe care îl va publica.
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Unelte pentru lucrãtori
idei eficiente
LITERATURA CRE+TIN{
+I STANDUL DE C{R|I
Multe din bisericile noastre se
afl[ situate în apropierea =colilor de
diferite grade, de la =coli generale
p`n[ la universit[\i. Aceste institu\ii de înv[\[m`nt au mii de elevi
=i studen\i care au nevoie s[ aud[
Evanghelia pentru prima dat[.
Care sunt modalit[\ile creative pe
care le poate g[si biserica dvs. pentru a prezenta Evanghelia acestor
elevi =i studen\i?
O modalitate ar fi ob\inerea permisiunii de a instala un stand de c[r\i
=i literatur[ cre=tin[ pe terenul institu\iei respective de înv[\[m`nt sau
în apropierea acesteia, într-o zon[
foarte frecventat[ de elevi =i/sau
studen\i. Un astfel de stand de c[r\i
este un mijloc de-a prezenta literatura cre=tin[, de-a face cuno=tin\e
în r`ndul tinerilor =i de a comunica
mesajul cre=tin de la om la om. Iat[
cinci motive pentru a ini\ia o lucrare
de distribuire a literaturii cre=tine în
apropierea =colilor:
1. Prezentarea lui Isus Hristos
elevilor =i studen\ilor.
2. Încurajarea =i promovarea dialogului dintre cre=tini =i necre=tini.
3. Prezen\a m[rturiei cre=tine în
locurile respective.
4. Încurajarea citirii c[r\ilor cre=tine
bune de c[tre elevi =i studen\i.
5. Instruirea cre=tinilor pentru a-=i
împ[rt[=i credin\a.
Cu ce s[ începe\i?
1. Ob\inerea permisiunii din
partea institu\iei de înv[\[m`nt
respective. Va trebui s[ alege\i locul
potrivit, s[ g[si\i un stand sau o
mas[ potrivit[, =i s[ stabili\i zilele =i
orarul de lucru.
2. Comandarea materialelor
pentru stand. Include\i c[r\i,
bro=uri, Noi Testamente ieftine,
mici tratate =i, dac[ este posibil,

numere mai vechi de reviste cre=tine pentru tineri sau copii ale unor
articole specifice tinerilor. Include\i materiale pe care s[ le pute\i
oferi gratuit, c[r\i pentru v`nzare,
=i c[r\i pe care s[ le împrumuta\i.
3. Instruirea cepor care se vor
ocupa de standul de c[r\i. Înv[\a\ii s[ asculte cu aten\ie, s[ comunice
Evanghelia cu claritate, s[ se familiarizeze cu problemele elevilor
=i/sau ale studen\ilor =i cu cele din
=coal[ sau din campusul universitar, cu materialul disponibil la
stand; s[ se roage, s[ ini\ieze conversa\ii =i s[ p[streze contactul cu
cei cu care au intrat în leg[tur[.
Forma\i =i coordona\i echipe de
elevi =i studen\i care s[ evanghelizeze în timpul pauzelor, pe l`ng[
cei care vor lucra la stand.
4. Aranja\i materialele pe stand
într-un mod atractiv. Folosi\i afi=e,
postere =i indicatoare care s[ îndrepte aten\ia asupra standului de
c[r\i cre=tine. Face\i reclam[ la o
bro=ur[, oferi\i reducere sau deschide\i o list[ cu studen\i c[rora s[ le
oferi\i o carte gratuit[. G`ndi\i-v[ la
posibilitatea de a implica în aceast[
lucrare un grup care s[ prezinte o
dram[ sau o forma\ie muzical[ care
s[ c`nte în apropierea standului pentru a-i face pe tineri s[ se opreasc[ =i
s[ arunce o privire asupra materialelor prezente la stand.
5. Folosi\i alte idei care crede\i
c[ ar da rezultate în aceast[ lucrare
de evaghelizare a tinerilor prin
intermediul literaturii cre=tine.

I l u s t r a T
, ii ii
I l u s t r a T
MUL|UMIRE
Pentru partea pe care a avut-o
într-o încercare de a-l r[sturna pe

Adolf Hitler de la putere, Dietrich
Bonhoeffer, un lucr[tor luteran, a
fost sp`nzurat în data de 9 aprilie
1945, dup[ 2 ani de deten\ie într-o
tab[r[ de concentrare. El a scris:
<Noi ne rug[m pentru lucruri mari
=i uit[m s[ mul\umim pentru
darurile obi=nuite, mici (=i care
totu=i, în realitate nu sunt mici).
Cum ar putea încredin\a Dumnezeu lucruri mari celui care nu
prime=te cu mul\umire de la El
lucrurile mici?
Dac[ nu mul\umim zilnic pentru
biserica din care facem parte =i în
care am fost a=eza\i, chiar =i atunci
c`nd nu avem ni=te experien\e
extraordinare, în care nu exist[
bog[\ii care pot fi descoperite, ci
mult[ sl[biciune, credin\[ pu\in[ =i
dificult[\i; dac[, dimpotriv[, noi nu
facem nimic altceva dec`t s[ ne
pl`ngem lui Dumnezeu c[ totul
este prea neînsemnat =i lipsit de
importan\[, at`t de diferit de
lucrurile la care ne-am a=teptat,
atunci Îl împiedic[m pe Dumnezeu
s[ împuterniceasc[ biserica noastr[
s[ se dezvolte în conformitate cu
bog[\iile care ne sunt disponibile
tuturor în Isus Hristos.>
—Robert L. Neuman, Lansing,
Illinois
DOVADA
CARE NU POATE FI COMB{TUT{
C`nd Robert Ingersoll, vestitul
sceptic, era în perioada lui de glorie, doi studen\i s-au dus s[ asculte
una din prelegerile acestuia. La
sf`r=itul înt`lnirii respective, în
drum spre cas[, unul dintre studen\i i-a spus colegului s[u: <Omul
acesta a f[cut praf toate argumentele favorabile cre=tinismului,
nu-i a=a?> Cel[lalt a r[spuns: <Nu,
nu cred. Ingersoll nu a explicat
via\a mamei mele, =i, p`n[ c`nd va
putea face acest lucru, eu voi r[m`nea credincios Dumnezeului
mamei mele.>
—Selec\ie
RESURSE SPIRITUALE
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BIBLIA DE STUDIU
pentru o Via\[ Deplin[,
este destinat[ s[ v[ ajute s[ c`=tiga\i o ]n\elegere mai profund[ a Cuv`ntului lui Dumnezeu, prin care pute\i cre=te ]n dragoste, ]n cur[\ie =i credin\[
fa\[ de Domnul Isus Hristos. Pe l`ng[ textul biblic propriu-zis (versiunea
Cornilescu) aceast[ Biblie mai con\ine: titluri pe sec\iuni, note de studiu,
articole, introducere la fiecare carte a Bibliei, simboluri tematice, tabele,
h[r\i, indice de subiecte =i o concordan\[.
Suntem ]ncredin\a\i c[ folosind Biblia de Studiu
pentru o Via\[ Deplin[, o lucrare excep\ional[ (peste
2000 de pagini, format 16,5 x 25,5 cm, coper\i tari), ve\i
fi binecuv`nta\i din bel=ug, =i cuno=tin\a voastr[ ]n Cuv`ntul
lui Dumnezeu, experien\a prezen\ei Duhului Sf`nt =i umblarea
voastr[ zilnic[ ]mpreun[ cu Hristos, ]n adev[r =i neprih[nire, vor
spori tot mai mult.
Pentru a comanda aceast[ Biblie ne pute\i contacta la adresa:

LIFE PUBLISHERS ROMANIA, Str. Ady Endre nr. 33, 3700 ORADEA
Tel. (059) 136264, fax (059) 447180 E-mail: Liferom@aol.com sau liferom@mail.rdsor.ro

Tema urm]torului num]r al
RESURSELOR
SPIRITUALE
va fi
TREZIREA SPIRITUAL}
ÎN BISERIC}.
Dintre subiectele abordate amintim:
Cum ºtim care este adevãrata
trezire spiritualã?,
Ce sã faci când vine
trezirea spiritualã,
Studiu pe cuvânt: Ungerea . . .
. . . ºi multe altele.

ÎN CURÂND
}NTOARCEREA LA CUVÂNT
de Thomas E. Trask =i Wayde I. Goodall
În vremuri de incertitudine ºi miºcãri sociale ca cele în care
trãim astãzi, noi trebuie sã ne bazãm pe Biblie, Sfânta Scripturã, ºi
sã trãim în conformitate cu învãþãturile ei. Amvoanele noastre trebuie sã fie ocupate de
slujitori ai Cuvântului
lui Dumnezeu. ªcolile
noastre duminicale trebuie sã fie conduse de
învãþãtori dedicaþi Bibliei. De la noii convertiþi pânã la pãstori, noi
toþi trebuie sã fim
ascultãtori ºi împlinitori
ai Cuvântului lui Dumnezeu. Dacã ne vom
dãrui lui Dumnezeu în
acest fel, El va continua
sã ne binecuvânteze.

ÎNTOARCEREA LA

CUVÂNT

O chemare la
autoritatea Bibliei

Ce d putere
unei familii?
”O viañ de familie eficient nu este întâmpltoare;
aceasta este rezultatul
voinñei deliberate, al determinrii åi al practicii. Nu
cunosc vreo latur a vieñii
care s poat oferi o mai
bun companie într-o
lume a singurtñii, sau
sentimente de siguranñ åi
scop mai profunde în
vreme de haos, decât
legturile strânse din cadrul unei familii puternice.“
Este într-adevr posibil s te bucuri de o viañ de familie cald åi minunat, dac åtii cum s urmreåti aceasta.
Cele 14 capitole pline de viañ ale crñii lui Charles R.
Swindoll, Familia puternic•, v ofer sugestii pentru a v
umple cminul de iubire, veselie åi respect reciproc . . .
precum åi de o comoar de amintiri nepreñuite.

În cartea sa,
DESTINUL NOSTRU:
Înv•ñ•turi biblice
despre lucrurile de pe
urm•, Stanley M.
Horton vorbeåte despre
Moarte åi starea intermediar, Înviere åi
Rpire, Necazul cel
Mare, Timpul Rpirii,
Concepñii privitoare
la Mileniu, Împrñia
milenar, Judecata final, Starea final a celor
ri, Starea final a celor neprihniñi.
Doriñi s cunoaåteñi în detaliu ce plan are
Dumnezeu pentru copii Si, åi ce urmeaz s
fac Dumnezeu pentru a-Åi desvâråi creañia Sa?
Citiñi Destinul nostru: Înv•ñ•turi biblice
despre lucrurile de pe urm•!

Înc[ o dat[, pana lui
Gene Edwards a conceput
cu m[iestrie o istorisire
profund mi=c[toare.
PRIZONIERUL DIN CELULA A
TREIA este o carte de consolare pentru cei prin=i ]n circumstan\ele de ne]n\eles
ale vie\ii, o carte ce con\ine
o dram[ de neuitat.

CRUCEA

}NC{ ESTE MAI TARE DEC~T PUMNALUL

RUCEA

}NC{ ESTE
MAI TARE DEC~T

UMNALUL

de Don Wilkerson
La aproape 40 de ani dupã convertirea lui Nicky
Cruz (despre care aþi citit poate în cartea lui
David Wilkerson, Crucea ºi pumnalul) ºi fondarea organizaþiei Provocarea Adolescenþei,
vestea bunã a lui Isus Hristos încã îi mântuieºte
pe membrii bandelor de tineri de pe tot cuprinsul
Americii!
Plinã de speranþã pentru cei dependenþi de
droguri ºi alcool, cartea Crucea încã este mai
puternicã decât pumnalul oferã rãspunsuri pentru
„rãzboiul drogurilor“—ºi provoacã Biserica sã
ducã Evanghelia la „generaþia pumnalului“!
Don Wilkerson, prezintã lucrarea care continuã în mod miraculos în mijlocul bandelor de
astãzi. Din Los Angeles pânã în New York, el
actualizeazã istoria miraculoasã cu rapoarte ºi
mãrturii oculare prezente.

CUM SE STUDIAZ{ BIBLIA,
de James Braga
În acest valoros ghid practic
autorul ia câte o carte a Bibliei
=i demonstreaz[ 10 metode
diferite de studiu biblic.

PASIUNE
PENTRU ISUS,
de Mike Bickle
Dup[ citirea
acestei c[r\i
ve\i avea o
dorin\[ mai
MIKE BICKLE
mare de a-L
cunoa=te =i
iubi pe Isus Hristos ca Domn al
vie\ii dumneavoastr[.
Toate aceste c[r\i le pute\i
comanda la adresa:
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