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PREFAŢĂ

„Ce anume m-a determinat să scriu această carte? Pericolul cu care 
ne confruntăm, şi anume acela de a înţelege greşit ce este Împărăţia lui 
Dumnezeu. Aceasta a fost tragedia ucenicilor şi ar putea fi şi a noastră.” 
Aşa scrie autorul acestei cărţi.

Întrebarea cu privire la ce înseamnă Împărăţia lui Dumnezeu 
constituie esenţa acestei lucrări. Este o întrebare presantă pentru 
poporul lui Dumnezeu care trăieşte în timpul sfârşitului istoriei 
pământului. Această întrebare, precum şi răspunsurile pe care pastorul 
Alejandro Bullón le oferă curg asemenea unui râu prin fiecare capitol.

Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ are instituţii care necesită 
statistici, bugete, grafice şi contabilitate, dar ea înseamnă cu mult mai 
mult decât toate acestea. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este 
să începem să gândim că Împărăţia divină este legată în mod direct 
de creşterea numărului de membri şi că pentru aceasta, pentru a 
extinde calitatea de membru şi a-i creşte valoarea netă, trebuie să le 
cerem unor strategi inteligenţi să vină cu planuri şi mai inovatoare. 
Dar Împărăţia nu este construită prin metode pământeşti sau prin 
cunoştinţele oamenilor de afaceri talentaţi. Nu are nimic de-a face cu 
jocurile puterii umane. Orice director executiv poate face ca structura 
să crească, şi aceasta fără să fie nevoie de intervenţia Duhului Sfânt.

Dar consolidarea acestui tip de creştere nu este provocarea pe 
care Dumnezeu a dat-o bisericii. În schimb, El doreşte ca biserica să 
faciliteze creşterea spirituală în viaţa fiecărui creştin. Tuturor celor care 
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L-au primit pe Hristos în inimile lor, Domnul le oferă binecuvântarea 
colaborării în marea însărcinare de a pregăti o biserică slăvită care 
să reflecte slava lui Dumnezeu. Aceasta este misiunea pe care El a 
încredinţat-o celor credincioşi, şi cea mai mare dorinţă a Sa este să 
devenim conlucrători cu El în îndeplinirea acesteia.

Dacă slava lui Dumnezeu este caracterul Lui, aşa cum declară 
Ellen G. White, pentru a reflecta acea slavă noi trebuie să iubim – 
pentru că Dumnezeu este dragoste. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu 
şi să-i iubim pe toţi aceia pentru care El Şi-a dat viaţa. Şi dacă ne iubim 
semenii, îi vom conduce la picioarele Învăţătorului, aşa cum a procedat 
Andrei cu fratele său, Petru.

În această carte, pastorul Alejandro Bullón ne învaţă cât de uşor 
este să-L mărturisim pe Isus. El ne provoacă să găsim bucurie şi o 
satisfacţie personală profundă prin mărturisire. Când veţi termina 
de citit această carte, veţi înţelege frumuseţea mărturisirii lui Isus. 
A-L mărturisi pe El reprezintă esenţa evanghelizării şi acest lucru 
consolidează biserica pe care o doreşte Dumnezeu, care este glorificată 
aici, pe pământ, în aşteptarea întâlnirii cu El la a doua Sa venire. 
Dumnezeu doreşte pentru fiecare dintre noi un asemenea destin. 

 Editorii



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 1

CE ÎMPĂRĂŢIE CLĂDIM?

Din obişnuinţă, picioarele mele urmează cărarea, în timp ce 
gândurile îmi vin de-a valma în minte. Nefiind atent la seara minunată, 
abia dacă observ strălucirea lunii pline. Din gândurile mele amestecate, 
vreau să exprim atât de multe lucruri; tânjesc să trec dincolo de înţelegerea 
mea omenească, limitată, asupra lucrurilor spirituale şi de împietrirea 
propriei inimi. Ritmul paşilor mei îmi aduce aminte de drumurile lui 
Isus şi de ucenicii Săi care nu înţelegeau. Mă cuprinde ruşinea. Nu mă 
deosebesc deloc de ucenici! Două mii de ani mai târziu, nu sunt cu nimic 
mai înţelept decât cei doisprezece. 

* * * * * 

Încercările repetate ale lui Isus de a le comunica ucenicilor Săi 
adevărurile spirituale au eşuat. Ei dădeau din cap cum că înţelegeau ce 
li se transmitea. El folosea un vocabular familiar, dar cumva, în mod 
repetat, ei ratau adevărata semnificaţie a celor spuse. Era ca şi cum Isus 
transmitea pe o frecvenţă, în timp ce ucenicii erau conectaţi la o altă 
frecvenţă. Maestrul vorbea despre lucruri spirituale, dar ascultătorii săi 
ajungeau la diferite concluzii legate de viaţa zilnică şi de preocupările 
materiale, împiedicaţi fiind de învăţăturile omeneşti sau de propriile 
aşteptări. 
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Gândiţi-vă la acea întâlnire din mijlocul nopţii dintre Nicodim 
şi Învăţătorul. Isus a adus în discuţie naşterea din nou. Mântuitorul 
a vorbit deschis; El S-a lansat direct într-o discuţie despre renaşterea 
spirituală – despre convertire. Fiecare om are nevoie de experienţa 
convertirii, pentru a trăi o viaţă creştină, dar pe Nicodim l-au frământat 
mult cuvintele lui Isus. Fără să vrea, el a exclamat: „Cum se poate naşte 
un om dacă este bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele 
maicii sale şi să se nască?” (Ioan 3:4). Nicodim avea o educaţie înaltă, 
era un lider spiritual în poporul ales al lui Dumnezeu; cu toate acestea, 
el a ratat complet semnificaţia spirituală a ceea ce încerca Isus să-i  
spună.

După un timp, Învăţătorul S-a aşezat lângă fântâna unui sat, unde 
a început o discuţie despre apa vieţii cu o femeie samariteană, foarte 
surprinsă. Isus i-a spus despre harul uimitor care poate să stingă setea 
spirituală din sufletele uscate, dar nici ea nu a reuşit să înțeleagă sensul 
spiritual, ci I-a răspuns: „Doamne, n-ai cu ce să scoţi apă şi fântâna 
este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie?” (Ioan 4:11). El 
vorbea despre înviorarea Cerului, iar ea se gândea la apa din fântână. 
Cât de tragic!

În Evanghelia după Marcu, la capitolul 8, întâlnim o altă întâm-
plare care ilustrează dificultatea pe care o au oamenii în a înţelege lu-
crurile spirituale: „Ucenicii uitaseră să ia pâini; cu ei în corabie n-aveau 
decât o pâine. Isus le dădea în grijă şi le zicea: «Luaţi seamă, să vă păziţi 
bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!» Ucenicii se gândeau şi 
ziceau între ei: «Fiindcă n-avem pâini»” (Marcu 8:14-16). Răspunsul 
ucenicilor este aproape amuzant. Punctul lor de vedere era din nou 
limitat la uman şi la material.

Isus a venit în această lume pentru a-Şi stabili Împărăţia spiritu-
ală; nu a promovat nici măcar o singură dată ideea de împărăţie pă-
mântească. Ioan I-a anunţat venirea pentru a-Şi întemeia o Împărăţie 
spirituală: „În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia 
în pustiul Iudeei. El zicea: «Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este 
aproape»” (Matei 3:1,2). Aşa cum a fost prezis, Isus, de asemenea, a 
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vorbit despre natura spirituală a Împărăţiei Sale – de 126 de ori în cele 
patru evanghelii. Niciuna dintre aceste referinţe nu include nici cel 
mai mic motiv pentru ca ucenicii să creadă că El se referă la o îm-
părăţie pământească. Mesajul său era clar prin ilustrarea Împărăţiei 
Sale spirituale în termeni precum sarea, lumina, drojdia şi sămânţa de  
muştar.

Dar ucenicii păreau incapabili să-şi schimbe ideile preconcepute 
cum că Mesia urma să fie un om de război care să învingă legiunile 
romane şi să refacă Israelul ca naţiune independentă. Atunci când îşi 
imaginau Împărăţia cerească, ucenicii o făceau potrivit cu aşteptările 
lor omeneşti. În dorinţa lor după o împărăţie pământească, ei treceau 
cu vederea menţiunea „cerească”, atunci când Isus vorbea despre Îm-
părăţia cerească. Ce ironie ca ucenicii să vorbească despre „împărăţia 
cerurilor” în timp ce se luptau pentru o poziţie de putere în noua îm-
părăţie.

De-a lungul celor trei ani de slujire cât a fost pe pământ, Isus a 
încercat în repetate rânduri să-i înveţe pe ucenici despre natura spi-
rituală a Împărăţiei Sale. Din nefericire, până la sfârşit ei s-au înşelat 
singuri. Din cauza aceasta, răstignirea lui Isus i-a dezamăgit, i-a făcut 
să se simtă învinşi şi abandonaţi.

Duminică seara, după răstignire, doi ucenici mergeau spre casă, 
spre Emaus, cu speranţele spulberate. La un moment dat, unul dintre 
ei, Cleopa, i-a spus Străinului care li Se alăturase pe drum: „«Tu eşti 
singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele 
acestea?» «Ce?» le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: «Ce s-a întâmplat cu 
Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte şi în cuvinte 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod. Cum preoţii cei 
mai de seamă şi mai-marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi 
L-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe 
Israel»” (Luca 24:18-21).

De ce erau cuvintele lui Cleopa atât de sumbre? „Noi trăgeam 
nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel”, se plângea el. Ucenicii 
descurajaţi nu au reuşit să înţeleagă semnificaţia Împărăţiei pe care Isus 
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venise să o întemeieze. Nu conştientizau că trădarea şi suferinţele pe 
care Isus de bunăvoie le-a îndurat şi moartea Sa pe cruce erau necesare 
pentru a permite răscumpărarea promisă. Ei doar au tras concluzia 
că Isus i-a dezamăgit. Este greu să-ţi imaginezi pe cineva că pică un 
examen într-un mod mai ruşinos decât aceşti studenţi ai Învăţătorului. 

Slavă Domnului, Isus nu-i părăseşte niciodată pe aceia care greşesc. 
El este Dumnezeul celei de-a doua şanse, întotdeauna gata să întoarcă 
pagina şi să scrie pe curat. Chiar în acea duminică seara, El li S-a arătat 
ucenicilor care tremurau de frică în spatele uşilor închise, la gândul că şi 
ei aveau să se confrunte cu trădarea şi cu suferinţa! Pe neaşteptate, Isus 
a apărut în mijlocul lor, liniştindu-le temerile, alungându-le tristeţea şi 
lansându-le provocarea de a începe să clădească Împărăţia Sa.

Ce împărăţie ar fi putut ei să clădească acum, dacă în timpul celor 
trei ani petrecuţi cu Învăţătorul lor învăţaseră atât de puţin? În mila Sa, 
Isus le-a dat ucenicilor o a doua şansă, un curs intensiv de recuperare; 
El a rămas cu ei încă patruzeci de zile pentru a le clarifica natura spiri-
tuală a Împărăţiei Sale. Luca descrie aceste patruzeci de zile: „După pa-
tima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, 
timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la 
Împărăţia lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 1:3).

Împărăţia lui Dumnezeu fusese tema centrală a lucrării de slujire 
a lui Isus din ultimii trei ani. Dar cei doisprezece învăţaseră atât de 
puţin. După înviere, aşteptând să Se întoarcă în ceruri, Isus a rămas cu 
cei unsprezece pentru încă patruzeci de zile şi a accentuat aceeaşi temă 
– Împărăţia lui Dumnezeu. Dar El avea şi instrucţiuni suplimentare 
pentru ucenici: să nu părăsească Ierusalimul. Trebuiau să aştepte chiar 
acolo pentru a primi Duhul Sfânt făgăduit. De ce să le fi dat această 
poruncă? Pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie spirituală 
şi poate fi clădită numai sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt. 

Pentru a compara cele două împărăţii (împărăţia pământească la 
care speraseră ucenicii şi Împărăţia spirituală pe care El o promova), 
Isus a folosit exemplul celor două botezuri pentru a-i ajuta pe urmaşii 
Săi să înţeleagă diferenţa. Să luăm în considerare botezul practicat de 
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Ioan, scufundarea în apă – un act vizibil. În ocaziile de botez de astăzi, 
familia şi prietenii se adună ca martori, făcând fotografii şi sărbăto-
rind evenimentul. Numele candidaţilor sunt înregistrate în registrul 
bisericii; sunt înmânate certificate de botez. Dar Isus a arătat către un 
alt tip de botez, cel cu Duhul Sfânt. Diferit de botezul cu apă, bote-
zul cu Duhul Sfânt este complet invizibil. Nicio fotografie nu-l poate 
surprinde, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu lucrează din interior şi 
creşte asemenea seminţei de muştar, sării sau drojdiei. Numele celor 
care primesc acest botez nu sunt înregistrate de către vreun secre-
tar al bisericii în registru. Ele pot fi înregistrate numai în cărţile din  
ceruri.

Era ultima zi a lui Isus pe pământ. Ultimul mesaj fusese dat; Răs-
cumpărătorul tânjea după reasigurarea că ei au înţeles, în sfârşit, na-
tura spirituală a Împărăţiei Sale. Apoi, unul dintre ei a ridicat mâna şi 
a pus o întrebare: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din 
nou Împărăţia lui Israel?” (Faptele apostolilor 1:6). Ce dureros!

Imaginaţi-vă dezamăgirea pe care a simţit-o Isus. Era acolo, gata 
să Se înalţe la cer, iar ucenicii Lui iubiţi nu-şi înţeleseseră misiunea. În 
ultimele Sale cuvinte pe care le menţionează Evanghelia, El le spune 
cum să construiască Împărăţia spirituală, o biserică slăvită, fără pată 
sau zbârcitură, mireasa pe care El speră să o întâlnească atunci când va 
reveni. „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste 
voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi 
până la marginile pământului” (Faptele apostolilor 1:8). Pentru a clădi 
Împărăţia lui Dumnezeu, fiecare ucenic trebuia să devină un martor. 
Fără mărturia personală a fiecărui creştin, Împărăţia lui Dumnezeu nu 
ar exista niciodată.

Mai mult de douăzeci de secole au trecut de la acea zi şi fiecare 
trebuie să-şi pună aceste întrebări: Înţeleg eu natura spirituală a 
Împărăţiei lui Dumnezeu? Contribui şi eu la construirea Împărăţiei 
Sale sau urmez planuri omeneşti? Să etichetez ceea ce eu clădesc ca 
fiind „Împărăţie a lui Dumnezeu” este suficient? În timp ce eu cred 
că mă ocup de construirea Împărăţia lui Dumnezeu, este posibil să 
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promovez, de fapt, doar o împărăţie omenească, una pe care îmi place 
să o numesc „Împărăţia lui Dumnezeu”?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să înţelegem 
mai întâi natura Împărăţiei lui Dumnezeu. Aceasta nu este alcătuită 
din lucruri materiale, ci din fiinţe umane; ele reprezintă materialul de 
bază, dacă ne putem referi astfel la vieţile omeneşti. Este vorba despre 
oameni pregătiţi să-L întâlnească pe Rege, când acesta va reveni: 
bărbaţi şi femei care reflectă caracterul lui Isus, oameni frumoşi care, 
atunci când merg pe stradă, luminează lumea cu slava Domnului. Ellen 
G. White îi descrie pe aceşti oameni:

Ultima solie de har care trebuie să fie vestită lumii este o 
descoperire a caracterului iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu 
trebuie să dea pe faţă slava Sa. În viaţa lor şi în caracterul lor, ei 
trebuie să descopere ce a făcut Dumnezeu pentru ei. (Parabolele 
Domnului Hristos, pp. 415–416)1

Marele scop al Împărăţiei lui Dumnezeu este de a răscumpăra 
oamenii. În ciuda faptului că este o Împărăţie spirituală, mare parte din 
lucrarea ei are loc aici, pe pământ, şi de aceea are nevoie de o structură 
vizibilă. Acesta este motivul pentru care, în timp ce continuăm să locuim 
pe acest pământ, Împărăţia lui Dumnezeu are nevoie de biserici, de 
capele, de edituri, de spitale, de bani şi de registre contabile. Structura 
este parte a Împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu; nu poate fi separată de 
aceasta, atâta timp cât noi suntem peregrini pe această planetă. 

Pericolul constă în a confunda Împărăţia cu structura, în a încerca 
să măsurăm creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu concentrându-ne pe 
extinderea structurii. Permiteţi-mi să pun o întrebare directă: Este 
posibil să obţinem creştere structurală fără ca simultan să realizăm o 
creştere a Împărăţiei lui Dumnezeu?

Doresc să vă împărtăşesc un eveniment care ilustrează acest as-
pect. În 1988 eram ocupaţi cu pregătirea celei mai mari campanii evan-

1 Toate citatele din scrierile lui Ellen G. White au menționată paginația din original.
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ghelistice din istoria bisericii din Brazilia. Erau aşteptaţi douăzeci de 
mii de oameni în fiecare seară, la Stadionul Ibirapuera din San Paolo, 
un stadion acoperit. Această viziune ambiţioasă depindea de partici-
parea activă a multor lucrători minunaţi – oameni care au sacrificat 
ore de lucru şi care au donat bani. Doi oameni de afaceri au vrut să 
se implice într-o imensă campanie publicitară, folosind o varietate de 
mijloace de comunicare. Astfel, ne-am întâlnit cu un grup de profesi-
onişti ai unei firme de publicitate. Unul dintre ei ne-a întrebat: „Ce fel 
de public doriţi să abordaţi? Noi putem umple stadionul cu genul de 
oameni pe care îi preferaţi: tineri, femei, bătrâni, oameni cu handicap 
– orice doriţi.”

Prima mea impresie a fost că omul acesta era pur şi simplu aro-
gant, dar, pe măsură ce a continuat, am început să înţeleg ce impact 
puternic poate avea publicitatea. Practic, lumea urmează ceea ce pu-
blicitatea dictează. Consumatorii aleg rareori altceva decât ceea ce li 
se pune în faţă – maşini, haine, mâncăruri gata preparate, produse de 
înfrumuseţare şi aşa mai departe. Prezentatorul a afirmat cu mândrie, 
de exemplu, că Coca-Cola a devenit ceva de ordinul unei religii noi 
datorită marketingului. „Cine crezi că a adus Coca-Cola la ceea ce este 
astăzi în Brazilia? Îţi spun eu, noi am făcut-o!”

În acel moment, unul dintre colegii mei i-a adresat o întrebare: 
„Şi, dacă am dori să montăm un panou publicitar care să promoveze 
biserica noastră, va creşte considerabil numărul noilor membri?”

„Fără îndoială”, a răspuns omul. „Doar că vă vor trebui cam zece 
ani să construiţi biserici, săli, stadioane şi tot felul de astfel de spaţii. 
Pentru că, până la urmă, cu infrastructura actuală, unde i-aţi putea 
primi pe toţi oamenii care s-ar alătura bisericii dumneavoastră ca 
rezultat al serviciilor noastre profesioniste?”

Sincer, rămăsesem perplex. Acel om nu exagera. Publicitatea poate 
vinde aproape orice, chiar şi o filozofie de viaţă. Atunci de ce avem 
nevoie de Duhul Sfânt? Să conduci mulţimi de oameni în biserică nu 
ar trebui să fie atât de greu; să strângi mai mulţi bani şi să ridici mai 
multe şcoli, case de editură şi biserici nu ar fi imposibil, dacă ar fi lăsat 
pe mâinile oamenilor pricepuţi. 



16  A-L MĂRTURISI PE ISUS ESTE TOTUL

Dacă ar fi să angajăm un director executiv de succes, precum 
aceia care au reuşit să conducă la creşterea explozivă a unor companii 
precum Google, Apple, Honda şi Microsoft, nu ar fi posibil să se 
întâmple la fel şi cu biserica noastră, să ne extindem în mod fabulos 
baza de „consumatori”? Atunci nu ar mai fi nevoie de Duhul Sfânt, ci 
doar de oameni de afaceri iscusiţi. Cu astfel de genii manageriale, după 
vreo trei ani registrele ar arăta rezultate uimitoare, cu grafice abrupte 
ilustrând creşterea în ce priveşte numărul de membri, finanţele şi 
dezvoltarea în întreaga lume. Averea bisericii în proprietăţi imobiliare 
ar creşte. Însă întrebarea finală este: Ar reflecta toate acestea slava lui 
Dumnezeu şi caracterului lui Isus Hristos?

Punând în aplicare doar tehnici administrative şi de conducere, 
este posibil ca structura bisericii să crească fără să crească şi Împărăţia 
lui Dumnezeu. În acelaşi timp, este imposibil să extinzi Împărăţia lui 
Dumnezeu fără o anumită creştere structurală.

Motivul pentru care scriu această carte este acela de a aborda 
pericolul cu care ne confruntăm: acela de a nu înţelege ce constituie 
cu adevărat Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta a fost tragedia printre 
ucenicii lui Isus şi s-ar putea dovedi a fi şi marele nostru eşec. Astăzi, 
Împărăţia lui Dumnezeu este echipată cu instituţii, membri, statistici, 
bugete şi contabili, dar Împărăţia înseamnă mai mult decât atât. Dacă 
noi, creştinii, nu creştem spiritual, dacă biserica nu-l conduce pe 
fiecare nou-convertit la o viaţă de continuă comuniune cu Dumnezeu, 
dacă încetăm să ne rugăm, să studiem Biblia şi să îi conducem pe 
alţii la picioarele lui Isus, atunci nu participăm la Împărăţia lui  
Dumnezeu. 

Ar fi dezastruos să ajungem să credem că extinderea Împărăţiei 
lui Dumnezeu este pur şi simplu un joc de numere. Dacă entuziasmul 
nostru de dezvoltare se concentrează pe strategii de creştere a numărului 
de membri şi a veniturilor, înseamnă că nu am înţeles scopul Împărăţiei. 
Aproape orice mare director executiv poate creşte structura. Dacă 
asta este tot ce ne dorim, nu este nevoie de Duhul Sfânt. Provocarea 
bisericii este să ajute fiecare membru să crească spiritual, iar lucrul 
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acesta va conduce şi la creşterea numărului membrilor şi a suportului  
financiar. 

* * * * * 

Este seară acum, când termin de scris acest capitol, într-un hotel 
din Atlanta. În dreapta mea este o fereastră prin care pot zări maşini 
îndreptându-se spre destinaţia lor. Mă gândesc la şoferii din spatele 
volanului şi sunt mâhnit pentru durerea lor – durerea unei vieţi fără 
Hristos. Apoi, aud din nou apelul lui Isus: „Mergeţi şi chemaţi-i pe 
oameni să devină parte a Împărăţiei Mele. Nu-i faceţi pur şi simplu 
membri ai bisericii. Ajutaţi-i să devină bărbaţi şi femei cu adevărat 
consacraţi. Pentru acest scop, vă promit darul Duhului Meu.”

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1. De ce i-a învăţat Isus pe ucenicii Săi folosind parabole?
2. De ce, în repetate rânduri, ucenicii nu au reuşit să înţeleagă 

învăţăturile Domnului?
3. Înţelegem noi Cuvântului Domnului astăzi?
4. Cât de greu este să aduci o persoană la Isus?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 2

VISUL LUI DUMNEZEU

Deja s-a întunecat afară – este noapte. Mă simt îndemnat să mă 
aşez la biroul din camera mea de hotel. Îmi deschid computerul. „Dragă 
Doamne”, mă rog, „cuprinde-mă în braţele Tale, deschide porţile cerului 
şi fă să strălucească gândurile Tale în mintea mea!” Degetele mele plutesc 
uşor peste tastatură, iar gândurile despre durerea şi suferinţele umane 
mă copleşesc.

* * * * * 

Lumea gemea, prinsă în întunericul păcatului. Tot universul locuit 
plângea pentru fiecare bărbat şi pentru fiecare femeie condamnaţi la 
moarte eternă. Dar Domnul Isus a avut un vis – visul răscumpărării 
lor: El avea să îi salveze pe copiii Săi din nelegiuire, să restaureze în ei 
chipul Tatălui ceresc şi să-i înfăţişeze înaintea Lui ca „o biserica slăvită, 
fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta”, la a doua Sa venire 
(Efeseni 5:27).

Însă fiecare vis vine cu un preţ. Isus a plătit un preţ extrem de mare 
pentru visul Său; L-a costat propria viaţă. Pavel afirmă că „Hristos [...] 
a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (versetul 25). El S-a dat pe 
Sine ca sacrificiu şi a murit. „Ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi 
ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura” (Isaia 53:7).
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În Biblie întâlnim visul măreţ al lui Dumnezeu descris din nou şi 
din nou. Închideţi ochii şi imaginaţi-vă slava sugerată de următorul 
verset: „Cine este aceea care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna, curată 
ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor?” (Cântarea 
cântărilor 6:10).

Acesta este visul lui Dumnezeu! Un popor pregătit, o biserică slăvi-
tă, fără pată, frumoasă ca luna, curată ca soarele, care reflectă caracterul 
lui Dumnezeu. Această biserică este compusă din fiinţe umane capabile 
să audă vocea melodioasă a Tatălui, care spune: „Scoală-te, luminea-
ză-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, 
întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine 
răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în 
lumina ta şi împăraţi, în strălucirea razelor tale” (Isaia 60:1-3).

Este o biserică slăvită, curată şi fără pată, ca o mireasă îmbrăcată 
în cel mai pur alb, care îşi aşteaptă mirele. Imaginaţi-vă o biserică 
autentică, sinceră, neavând nimic artificial sau politic, „slujind nu 
numai când este sub ochii lor, ca şi cum ar vrea să placă oamenilor, ci ca 
nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu, slujind 
cu bucurie, ca Domnului, şi nu oamenilor” (Efeseni 6:6,7). Acesta este 
biserica deosebită care împlineşte visul lui Dumnezeu! Aceştia sunt 
supuşii Împărăţiei Tatălui.

Se apropie cu repeziciune, şi nu va întârzia, ziua când Isus va 
apărea pe norii cerului, venind pentru a Se întâlni cu biserica visurilor 
Sale. În acea zi, întrebarea pe care El ne-o va adresa nu va fi cu privire 
la cifre – câţi oameni am condus la botez, câte comunităţi am organizat 
sau câte biserici am zidit. Nu mă înţelegeţi greşit; toate acestea îşi au 
locul lor, în timp ce credincioşii lui Dumnezeu merg înainte în această 
lume. Dar, cu siguranţă, întrebarea la care El doreşte răspuns are prea 
puţin de-a face cu statisticile şi are totul de-a face cu visul care L-a 
condus la cruce. Unde este biserica slăvită pe care ţi-am cerut să o 
pregăteşti pentru întâlnirea noastră? 

Mă tem că în acea zi scuzele pe care le aduc acum vor suna jalnic 
încercând să justifice eşecul meu de a-I împlini aşteptările; ce scuze 
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lamentabile aş putea să-I ofer lui Isus? „Îmi pare rău, eram atât de 
ocupat să organizez campanii de evanghelizare, că nu am mai avut 
deloc timp să mă ocup de pregătirea bisericii Tale glorioase!” „Îmi pare 
rău, aveam un număr-ţintă pentru botez şi obiectivul acesta nu mi-a 
lăsat timp pentru a ajuta biserica Ta să se pregătească.” 

Domnul Isus mi-a cerut să ajut la pregătirea unei biserici glorioase, 
care să reflecte slava lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare dorinţă 
a Sa; ea este, totodată, misiunea pe care mi-a încredinţat-o. Cum pot 
aduce la îndeplinire acest vis divin? Cum pot ajuta biserica să reflecte 
caracterului lui Dumnezeu?

În primul rând, trebuie să înţeleg ce înseamnă „slava lui 
Dumnezeu”. Ce este slava lui Dumnezeu? Ellen G. White ne ajută să 
răspundem la această întrebare:

Rugaţi-vă împreună cu Moise: „Arată-mi slava Ta!” Ce este 
aceasta slavă? – caracterul lui Dumnezeu. (Mărturii pentru 
pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 499)

Dumnezeu aşteaptă ca biserica Sa să reflecte caracterul Său. Dar 
păcatul a desfigurat reflexia Sa în vieţile noastre. Isus a venit în această 
lume cu scopul de a reproduce în fiinţele umane caracterul Tatălui 
ceresc. A lăsat totul în urmă, a părăsit cerul şi a venit în această lume 
plină de nenorocire şi de durere ca să plătească preţul restaurării 
noastre. Pentru acest motiv, 

Domnul Hristos aşteaptă cu mult dor să Se manifeste în biserica 
Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârşit 
reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind 
ai Săi. (Parabolele Domnului Hristos, p. 69)

Domnul Isus aşteaptă cu nerăbdare ca biserica să reflecte caracterul 
Său, înainte ca El să vină să-Şi primească poporul.

Să trecem în revistă o afirmaţie similară care a fost prezentată în 
capitolul precedent: 
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Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie 
să fie vestită lumii, sunt o descoperire a caracterului iubirii Sale. 
Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. În viaţa lor şi 
în caracterul lor, ei trebuie să descopere ceea ce a făcut Dumnezeu 
pentru ei. (Ibidem, pp. 415–416)

Ce provocare extraordinară! Ultimul mesaj pe care trebuie să-l 
dăm lumii nu este unul teoretic. Nu înseamnă doar predarea unor 
convingeri doctrinare, ci are de-a face cu manifestarea slavei lui 
Dumnezeu. 

Noi trebuie să proclamăm bunătatea lui Dumnezeu şi să le arătăm 
oamenilor cu claritate adevăratul Său caracter. Să reflectăm slava 
Sa. Am făcut noi această lucrare în trecut? Le-am descoperit 
noi altora caracterul Domnului prin învăţătura şi prin exemplul 
nostru? (Credinţa şi faptele, p. 61)

În ce măsură am înţeles acest lucru? Cât de serios mă preocupă să 
construiesc biserica visului lui Dumnezeu? Ce înseamnă să pregătesc 
o biserică slăvită, care să reflecte caracterului lui Dumnezeu? Cum 
clădeşte cineva biserica Sa?

Atunci când studiem capitolul 6 din Epistola către efeseni, 
descoperim uneltele pe care ni le pune Dumnezeu la dispoziţie pentru 
a construi o astfel de biserică. Apostolul Pavel ni le prezintă metaforic 
drept piese de armură:

De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi 
împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi 
fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, 
îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate 
cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi 
scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare 
ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot 
felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, 
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şi rugăciune pentru toţi sfinţii” (Efeseni 6:13-18; subliniere 
adăugată).

O biserică îmbrăcată cu armura divină se va putea împotrivi 
„în ziua cea rea”, iar după ce va fi biruit totul, va rămâne în picioare, 
reflectând cu tărie slava lui Dumnezeu. Aceea va fi o biserică ce poartă 
aprobarea Cerului, după cum declară apostolul! Amintiţi-vă, aşadar, că 
uneltele necesare pentru a reflecta slava lui Dumnezeu sunt adevărul, 
neprihănirea, râvna Evangheliei păcii, credinţa, mântuirea, Cuvântul 
lui Dumnezeu şi rugăciunea.

Trebuie să analizăm armura mai îndeaproape. Hai să împărţim 
elementele ei în două grupe. În prima grupă vom pune adevărul, 
neprihănirea, credinţa şi mântuirea. Dumnezeu aşază aceste patru 
instrumente divine în mâinile omeneşti, însă participarea umană este 
limitată la a le accepta sau respinge. 

A doua grupă, de trei, include rugăciunea, studierea zilnică a 
Bibliei şi râvna Evangheliei păcii. Acestea sunt, de asemenea, daruri 
divine, dar ele sunt valabile numai dacă persoana le pune în practică. 
Participarea creştinului în folosirea acestor trei elemente ale armurii 
este mult mai activă. Cu alte cuvinte, niciunul dintre noi nu poate 
adăuga sau scădea ceva din adevăr, din neprihănire, din credinţă sau din 
mântuire; tot ce putem face este fie să le acceptăm, fie să le respingem. 
Ele sunt întotdeauna disponibile, independent de controlul uman. Dar 
în ceea ce priveşte râvna Evangheliei păcii, studierea zilnică a Bibliei 
şi rugăciunea, implicarea noastră este indispensabilă. Noi suntem cei 
care trebuie să ne rugăm zilnic şi să studiem Biblia. Dumnezeu nu va 
face aceste lucruri în locul nostru.

Cu toţii ştim ce înseamnă rugăciunea şi studiul biblic, dar ce 
înseamnă „râvna Evangheliei păcii”? Isaia ne explică:

Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, 
care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care 
vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul 
tău împărăţeşte!” (Isaia 52:7).
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Râvna Evangheliei păcii înseamnă să-i aducem pe oameni 
la Hristos. Putem numi aceasta mărturisire. Este o componentă 
indispensabilă în procesul de creştere spirituală personală. Iar creşterea 
spirituală are ca obiectiv fundamental pregătirea noastră de a reflecta 
caracterul lui Isus Hristos. 

Mulţi creştini reuşesc să se roage şi să studieze Biblia zi după 
zi. Dificultatea pentru majoritatea este de a-i conduce pe oameni la 
picioarele lui Isus. Credincioşi sinceri, bine intenţionaţi, fără îndoială, 
încearcă iar şi iar, dar de cele mai multe ori sfârşesc frustraţi atunci 
când încearcă să-i conducă pe alţii la Isus. După câteva eşecuri, ei 
ajung la concluzia că pur şi simplu nu au darul mărturisirii. Totuşi, din 
punctul de vedere al Divinităţii, a te ruga, a studia Biblia şi a-i conduce 
pe alţii la Isus nu sunt daruri. Sunt uneltele-cheie pentru creşterea 
spirituală. Utilizarea acestor unelte determină creşterea noastră în 
harul lui Dumnezeu.

Pentru ca aceste unelte să atingă rezultatele dorite de Dumnezeu, 
ele trebuie să lucreze împreună. Am putea ilustra acest concept 
comparându-l cu utilizarea dinamitei. Dinamita este alcătuită din trei 
elemente: pulbere, un detonator şi o siguranţă. Dacă vreunul dintre 
aceste trei elemente lipseşte, nu va avea loc nicio explozie. Pe de 
altă parte, dacă cele trei elemente sunt combinate corect, cadrul este 
pregătit pentru o explozie de o putere impresionantă. Acelaşi lucru 
se întâmplă şi în viaţa spirituală. Rugăciunea şi studiul biblic fără 
mărturisire constituie o formulă incompletă. O asemenea combinaţie, 
fără cel de-al treilea element, poate conduce la fanatism sau misticism. 
Ellen G. White avertizează că… 

… noi suntem în timpul aşteptării. Dar această perioadă nu 
trebuie cheltuită într-o închinare abstractă. Aşteptând, veghind 
şi lucrând în mod vigilent, toate acestea trebuie să fie combinate. 
(Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 85)

Concret, la ce face referire mesagerul Domnului prin „închinare 
abstractă”? După mine, face clar referire la rugăciune şi studiu biblic 
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lipsite de lucrarea de a-i conduce pe alţii la picioarele lui Isus. Un 
lucru este sigur, dacă vei face ca mărturisirea personală să fie o parte 
activă a vieţii tale de închinare, vei experimenta curând un nou şi 
extraordinar nivel de creştere spirituală în ce priveşte reflectarea slavei 
lui Dumnezeu. 

Numai pe măsură ce ne dăruim pe noi înşine lui Dumnezeu 
pentru binele omenirii, ni Se dăruieşte şi El nouă. (Cugetări de 
pe Muntele Fericirilor, p. 81)

Bert era un prezbiter respectat, întotdeauna credincios îndatoriri-
lor sale: era un tată dedicat şi un soţ extraordinar. Toată lumea îl iubea 
la biserică; membrii îl admirau şi doreau să fie ca el. Totuşi nimeni 
nu ştia despre golul adânc pe care îl simţea Bert în inima lui. Petrecea 
nopţi întregi zvârcolindu-se şi frământându-se în pat, neavând niciun 
indiciu cu privire la cauza insomniei sale. Trăia o viaţă morală exem-
plară, aşa cum ar trebui să trăiască orice creştin. La suprafaţă nu exista 
niciun motiv evident pentru neliniştea sa, totuşi era foarte nefericit. 
Atunci s-a hotărât să-mi scrie o scrisoare. Mi-a scris în ea despre toate 
lucrurile bune pe care încerca să le facă pentru Dumnezeu. Apoi m-a 
întrebat dacă la aceasta se rezumă viaţa de creştin sau dacă nu cumva 
îi lipsea ceva.

În timp ce citeam scrisoarea lui Bert, am început să observ că el 
vorbea despre toate lucrurile, mai puţin despre persoanele pe care le-a 
condus la picioarele lui Isus. Dintr-odată, mi-a fost clar motivul pentru 
care Bert era nesigur cu privire la experienţa sa creştină. Era credincios 
în ce privea rugăciunea şi studiul zilnic, dar în ultimele luni îşi pierduse 
entuziasmul pentru devoţiunea personală. Fireşte, acest lucru l-a 
îngrijorat. Se simţea ca un prefăcut, ştiind cum alţii îl admirau. Studiul 
lecţiei Şcolii de Sabat devenise un maraton de vineri seara; la urma 
urmelor, trebuia să fie instructor la grupă a doua zi dimineaţa. 

M-am hotărât să-i răspund lui Bert şi să subliniez nevoia creştinu-
lui de a căuta pe cineva şi de a-l conduce la Isus. Bert nu mi-a răspuns 
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la scrisoare, aşa că am dedus că nu mi-a urmat sfatul. Dar ceva mai târ-
ziu, în timp ce participam la o convenţie a bisericii, m-a căutat şi mi-a 
reamintit de răspunsul dat la scrisoarea sa. Apoi, plin de emoţie, Bert 
a exprimat aceste sentimente: „Frate pastor, scrisoarea dumneavoastră 
a fost plină de cuvinte înţelepte. Astăzi sunt o persoană diferită, plină 
de fericire autentică. Am adus două persoane la Hristos în ultimul an; 
acum simt din nou acea dragoste dintâi pe care o pierdusem.”

Acesta este un adevăr atât de simplu de învăţat şi, cu toate astea, 
dintr-un anumit motiv, cel mai greu de pus în practică. Nimeni nu 
poate creşte în ce priveşte creştinismul personal – este imposibil să 
se bucure de emoţia unei vieţi victorioase – fără să includă în viaţa sa 
devoţională şi experienţa aducerii altora la Hristos.

Vă simţiţi frustrat în acest moment pentru că de multe ori aţi 
încercat să faceţi acest lucru şi aţi dat greş? Daţi-mi voie să vă spun că 
nu aveţi de ce să vă temeţi. Mărturisirea personală poate fi fascinantă. 
Nu trebuie să fie ceva complicat; este mai uşor decât v-aţi imaginat. 
Pentru început, vreau să vă liniştesc cu privire la câteva temeri specifice 
– nu trebuie să oferiţi studii biblice, să ciocăniţi la uşa unor străini sau 
să ţineţi întâlniri de evanghelizare.

Grozav! Dar apoi vă întrebaţi: Atunci cum îi voi conduce pe oameni 
la Hristos? Prietene, asta este ce îşi propune această carte să facă: să 
te înveţe să-L mărturiseşti pe Isus. Ziua în care vei învăţa „cum să 
faci” te va pune pe drumul câştigării de suflete într-un an. Câştigarea 
de suflete te va face să simţi nevoia rugăciunii continue şi a studierii 
Bibliei zilnic şi, pe măsură ce vei face asta, vei descoperi că participi 
la visul lui Dumnezeu. Experienţa ta spirituală va înflori şi vei deveni 
parte a bisericii slăvite, fără pată şi fără zbârcitură, pe care Hristos vine 
să o ia la El. Nu ţi-ar plăcea să trăieşti o astfel de experienţă?
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 ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE:

1. Care este visul lui Dumnezeu cu privire la noi?
2. Cum este clădită Împărăţia Sa?
3. În ce măsură mă preocupă construirea bisericii visului lui 

Dumnezeu?
4. Ce înseamnă să pregăteşti o biserică slăvită, care să reflecte  

caracterul lui Isus?
5. Cum îi pot inspira pe alţi membri ai bisericii să devină 

entuziasmaţi în ce priveşte construirea bisericii visului lui 
Dumnezeu?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 3

MOTIVUL DIN SPATELE MISIUNII

Este duminică noaptea. Durerea şi teama atârnă greu peste 
grup. Ucenicii se confruntă cu una dintre cele mai întunecate şi mai 
descurajatoare nopţi avute vreodată. Învăţătorul nu mai este cu ei; cu 
două zile în urmă, a fost ţintuit pe o cruce şi lăsat să moară ca un criminal 
de rând. Nu a cerut dreptate – nici măcar nu a protestat în faţa abuzului. 
Cum de Şi-a lăsat Împărăţia atât de dezarmată? Acum, El este mort în 
mormânt, lăsându-i pe urmaşii Săi complet singuri. Şi totuşi ei nu pot să 
şi-L scoată din minte. Apoi, ceva mişcă perdelele, deşi obloanele ferestrei 
sunt închise. Feţele sunt palide; inimile bat puternic.

Apostolul Ioan descrie incidentul: „În seara aceleiaşi zile, cea 
dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii 
erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a 
zis: «Pace vouă!»” (Ioan 20:19).

Când te gândeşti la acest pasaj, cât de reconfortant este să realizezi 
că Isus Se apropie întotdeauna în cele mai întunecate nopţi din viaţa 
noastră! Chiar când nu avem nicio idee încotro să mergem sau ce să 
facem, în momentul în care aproape am ajuns la capătul funiei, El este 
acolo, gata să readucă pacea în inimile noastre tremurânde.

Isus a apărut în faţa ucenicilor Săi în acea noapte de duminică 
mohorâtă cu scopul de a rezolva o problemă serioasă care, dacă nu 



28  A-L MĂRTURISI PE ISUS ESTE TOTUL

era abordată, i-ar fi distrus. Erau abătuţi şi îngrijoraţi. Frica te poate 
paraliza. Îţi răpeşte bucuria, te usucă şi îţi stoarce dorinţa de a mai trăi. 
O persoană temătoare este incapabilă să învingă, să găsească împlinire 
sau să crească. Isus Şi-a dat seama că acei oameni aveau nevoie să fie 
întăriţi. Apoi, în mod miraculos, a apărut în mijlocul lor şi cu aceste 
cuvinte le-a liniştit temerile: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20:21).

Ce modalitate ciudată de a înfrunta frica! Potrivit lui Ioan, 
Învăţătorul le-a dat ucenicilor o misiune pentru a-i elibera din 
strânsoarea fricii. Dacă îi putea ţine ocupaţi, nu mai aveau timp să 
se concentreze asupra propriilor temeri. Pe măsură ce îşi dezvoltau 
curajul, urmau biruinţele. El ştia că, foarte curând, aceşti oameni 
puteau să devină martorii de neoprit ai dragostei Sale.

Sunt mulţi creştini astăzi care, în ciuda faptului că-L cunosc pe 
Isus, sunt dominaţi de frică. Se tem de persecuţie, se tem de trecutul 
lor, de prezent, de moarte, de a nu fi mântuiţi, de a nu face voia lui 
Dumnezeu şi multe altele. Biserica slăvită, aşteptătoare a revenirii lui 
Hristos, nu ar trebui să fie definită de teamă şi de tremur. Tratamentul 
prescris de Isus pentru cei care fac parte din poporul Său este să devină 
pe deplin implicaţi în împlinirea Marii Trimiteri. Aceia care sunt 
dedicaţi lucrării de a-L mărturisi pe Isus nu au timp să se lase conduşi 
de teamă sau nelinişte.

Haideţi să vedem ce spune Matei cu privire la scopul care a stat la 
baza Marii Trimiteri. „Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe 
muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au 
închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi 
le-a zis: «Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile…»” (Matei 28:16-19).

Potrivit lui Matei, umbra care îi învăluia pe ucenici la momentul 
învierii lui Isus era îndoiala. „Unii s-au îndoit”, spune Scriptura răspicat. 
O viaţă plină de îndoială nu poate fi fericită. Un creştinism slăbit 
de îndoială nu este sănătos. Biserica visului lui Dumnezeu a învăţat 
virtutea încrederii şi pe cea a certitudinii. O viaţă plină de îndoială se 
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află pe calea autodistrugerii. Creştinismul ar trebui să ne conducă să 
experimentăm încredere şi certitudine. Cel puţin acestea ar trebui să 
fie mai proeminente decât îndoiala.

Ce a făcut Isus ca să-i ajute pe ucenicii Săi să învingă îndoiala? 
Nu le-a dat multe explicaţii; El pur şi simplu le-a dat misiunea. I-a 
adunat şi le-a spus: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile!” 
În concepţia lui Isus, cel mai bun leac pentru îndoială, şi chiar pentru 
erezie şi disidenţă, este un angajament sincer faţă de misiune. Viaţa 
unei persoane care şi-a luat angajamentul să-i conducă pe alţii la Isus 
are puţin loc pentru îndoială.

Şi Marcu, în evanghelia sa, menţionează Marea Trimitere. „În 
sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă, şi i-a mustrat 
pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe 
cei ce-L văzuseră înviat. Apoi le-a zis: «Duceţi-vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură»” (Marcu 16:14,15). 

După părerea lui Marcu, principala problemă care îi afecta pe 
ucenici era „necredinţa şi împietrirea inimii”. Era greu pentru ei să 
creadă. Inimile lor erau reci şi insensibile. Care este remediul pentru 
această problemă, potrivit cu Evanghelia după Marcu? Încă o dată 
vedem cum, pur şi simplu, totul se reduce la încredinţarea unei misiuni 
de către Isus. Nimic nu funcţionează mai bine pentru o persoană 
afectată de necredinţă decât implicarea personală în misiune. 

Când eram un tânăr pastor, un membru al bisericii a venit la 
mine, într-o zi, şi mi-a spus sceptic: „Frate pastor, cred că inventaţi 
acele convertiri despre care povestiţi în predicile dumneavoastră. Nu 
am întâlnit pe nimeni cu asemenea poveşti de viaţă dramatice.”

„Şi câţi oameni aţi condus la Isus până acum?” l-am întrebat eu 
ca răspuns. 

Omul a privit în jos ruşinat, dar a devenit interesat când l-am 
invitat să mă însoţească în acea după-amiază la un penitenciar 
unde conduceam nişte întâlniri printre oamenii care erau închişi 
pentru infracţiunile pe care le săvârşiseră. Curând a devenit atât de 
entuziasmat de participarea la aceste întâlniri, încât, în câteva luni, era 
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gata să preia întâlnirile de la penitenciar. De fiecare dată când venea 
să-mi povestească lucruri noi şi extraordinare din lucrarea lui de la 
închisoare, îi zâmbeam şi îl ironizam în glumă: „Ei, frate, eşti sigur de 
acele lucruri? Mie îmi sună mai mult a minciună sfruntată!”

Râdea. Problema lui era rezolvată. Nu se mai îndoia. În viaţa unui 
om care este implicat din toată inima în misiune nu există loc pentru 
necredinţă şi împietrirea inimii. 

În cele din urmă, aş vrea să ne uităm la ce are Luca de spus cu 
privire la motivul din spatele Marii Trimiteri.  „Plini de frică şi de 
spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: «Pentru ce sunteţi 
tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?» [...] Şi le-a 
zis: «Aşa este scris şi aşa trebuia sa pătimească Hristos şi să învie a 
treia zi dintre cei morți. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în 
Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim»” 
(Luca 24:37,38,46,47).

Potrivit cu relatarea lui Luca, problema ucenicilor cu acea ocazie 
era groaza, spaima. Circumstanţele erau înfricoşătoare şi ucenicii 
se pare că aveau puţine rezerve de încredere în făgăduinţele lui 
Dumnezeu. Erau copleşiţi de teamă. Şi, din nou, Isus, pentru a-i ajuta 
să-şi depăşească temerile, le-a încredinţat o misiune. 

După ce am participat la un seminar despre evanghelizare, în 
timpul căruia am vorbit despre importanţa implicării active a fiecărui 
creştin, un coleg pastor cu care împărtăşeam aceleaşi idei mi-a relatat 
următoarea întâmplare: O membră a bisericii cerea continuu ajutorul 
pastorului. Ea trăia cu impresia că vecina ei ciudată folosea artele 
întunericului pentru a-l seduce pe bărbatul ei. Femeia trăia într-o 
frământare permanentă cu privire la ce vrajă nouă va mai arunca 
vecina ei. Dar aceasta nu era singura ei teamă. Orice eveniment 
neînsemnat o scotea din fire; era cu nervii la pământ. Oricând un tunet 
bubuia, această soră punea mâna pe telefon, suna pastorul şi cu lacrimi 
îl implora să se roage pentru ea chiar şi prin telefon.

Colegul meu mi-a spus: „Nu mai puteam să-i încurajez acelei 
surori de credinţă dependenţa de mine, aşa că, într-o zi, am făcut o 
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înţelegere cu ea. «Draga mea soră, voi continua să mă rog pentru tine 
ori de câte ori doreşti, la orice oră din zi sau din noapte, însă numai cu 
o condiţie. Îţi voi da numele şi adresa unei persoane pe care doresc să o 
vizitezi. Îi poţi oferi studii biblice.» Mi-a acceptat propunerea. Nu după 
multă vreme au încetat şi apelurile ei îngrijorătoare.” 

Această soră a devenit atât de entuziastă de misiunea de a conduce 
o altă persoană la picioarele lui Isus, încât viaţa ei nu mai avea loc 
pentru temeri. Problema ei se rezolvase.

Da, prieteni, când Domnul Isus le-a încredinţat credincioşilor 
misiunea de a aduce oameni în Împărăţia Sa, nu a făcut-o pentru 
că nu ar fi putut evangheliza de unul singur întreaga lume. Până la 
urmă, Dumnezeu este Dumnezeu! Pentru El, nimic nu este imposibil. 
Observaţi ce spune Ellen G. White: 

„Dumnezeu ar fi putut aduce la îndeplinire lucrarea de salvare a 
păcătoşilor şi fără ajutorul nostru.” (Hristos, Lumina lumii/Viaţa 
lui Iisus, p. 142) 

Da, cu siguranţă ar fi putut! Atunci de ce nu evanghelizează lumea 
singur? Nu pentru că nu vrea sau nu poate. Câteodată auzim oameni 
spunând că noi trebuie să predicăm Evanghelia pentru a termina 
lucrarea – dacă nu o facem, Isus nu Se va întoarce. Acest lucru pur şi 
simplu nu este adevărat. Când în calendarul lui Dumnezeu vor veni 
ziua şi ora ca Hristos să vină pe norii cerului, poţi fi sigur că Tatăl Îl 
va trimite. A doua venire nu depinde de lucrarea noastră. A predica 
Evanghelia întregii lumi, într-o singură clipă, nu reprezintă nicio 
problemă pentru Dumnezeu. El poate face singur lucrarea sau prin 
intermediul slujirii îngerilor. Ellen G. White ne spune că… 

… Dumnezeu ar fi putut vesti adevărul Său prin îngeri fără de 
păcat, dar nu acesta este planul Său. (Faptele apostolilor, p. 330)

Desigur că îngerii ar fi binevoitori să încheie lucrarea, dar ei nu 
au nevoie de beneficiile care reies dintr-o astfel de lucrare. Noi, fiinţele 
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umane, suntem cele care avem nevoie de binecuvântările ce vin prin 
participare. Poţi să vezi cu claritate acest lucru în următorul pasaj: 

Îngerul trimis la Filip ar fi putut face singur lucrarea pentru 
etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. 
(Faptele apostolilor, p. 109)

Dacă îngerul avea mesajul în mâinile sale, de ce a pierdut timp 
căutându-l pe Filip? Îngerul l-ar fi putut localiza pe etiopian şi i-ar fi 
putut preda studiul biblic. Dar nu aşa s-a întâmplat, pentru că îngerul 
nu avea nevoie de creştere în experienţa sa spirituală. Misiunea le-a 
fost încredinţată oamenilor pentru ca ei să poată creşte în relaţia lor 
cu Hristos. Dumnezeu are alte mijloace prin care Evanghelia poate fi 
predicată. Dar dacă dorim să fim parte din biserica aceea care reflectă 
slava lui Dumnezeu şi care este pregătită să-L întâlnească pe Isus în 
măreţia Sa, atunci trebuie să luăm parte la misiune:

Numai când ne dăruim pe noi înşine lui Dumnezeu pentru 
binele omenirii şi El ni Se dăruieşte nouă. (Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, p. 81)

Misiunea este instrumentul divin care face posibilă creşterea 
spirituală a creştinilor. Aceasta nu este o sarcină care trebuie îndeplinită 
doar de un grup mic de voluntari. Misiunea este pentru fiecare individ 
în parte, unul câte unul, pentru că fiecare copil al lui Dumnezeu are 
nevoie să crească. 

Aceia care sunt conducători în biserica lui Dumnezeu trebuie 
să-şi dea seama că însărcinarea Mântuitorului este dată tuturor 
celor care cred în Numele Său. (Faptele apostolilor, p. 110)

Ce declaraţie dramatică! Nouă, liderilor, ni se cere să înţelegem că 
această creştere a bisericii nu vizează angajarea de lucrători biblici şi 
de evanghelişti profesionişti, pentru ca aceştia să aducă în biserică un 
număr mare de candidaţi la botez, cu scopul a mări listele cu membri. 
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Campaniile de evanghelizare, eforturile lucrătorilor biblici şi botezarea 
de noi credincioşi sunt toate bune şi corecte. Cât de minunat este când 
acele lucrări sunt îndeplinite prin eforturile individuale ale fiecărui 
creştin. Dacă asemenea activităţi nu fac decât să încurajeze o creştere 
statistică, în timp ce îi lasă pe membrii bisericii cu braţele încrucişate, 
uitându-se de pe margine, atunci biserica a eşuat. Este unul dintre cele 
mai rele lucruri care se pot întâmpla în viaţa unei biserici.

Capitolul următor ne va arăta o modalitate simplă, pentru 
credincioşii creştini, de a-i conduce pe oameni la Hristos.

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1. Care este scopul principal al Marii Trimiteri?
2. Sunt rugăciunea, studiul biblic şi Marea Trimitere la acelaşi 

nivel?
3. Este pastorul în cele din urmă responsabil să ducă la 

îndeplinire a Marea Trimitere?
4. Cum mă simt când sunt lăsat pe margine în timp ce se 

desfăşoară activităţi de câştigare de suflete?
5. Dacă nu ştiu să prezint studii biblice, cum altfel pot să iau 

parte la Marea Trimitere?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 4

EVANGHELIA S-A FĂCUT TRUP

„Frate pastor, te rog, ajută-mă. Sunt membru al bisericii de douăzeci 
de ani, dar încă nu am condus nici măcar un suflet la Hristos. Mă tem că 
voi fi pierdut!” Pledoaria acestui frate scoate la iveală preocuparea tăcută 
a multor creştini care doresc să participe la Marea Trimitere şi care totuşi 
se tem să facă acest lucru. Scopul acestui capitol este de a demonstra 
că a-L mărturisi pe Isus vine natural pentru acela care, în viaţa sa, L-a 
întâlnit pe Domnul.

Primul lucru de înţeles cu privire la conducerea oamenilor la 
Hristos este că aceasta trebuie să fie făcută în armonie cu concepţia 
divină despre evanghelizare. Ce a făcut Dumnezeu pentru ca mân-
tuirea să le fie accesibilă fiinţelor umane? Cum a făcut El ca mesajul 
Evangheliei să ajungă la oameni? Ce paşi iniţiali a pus în practică, în 
procesul de răspândire a Evangheliei? 

Haideţi să ne ocupăm de aceste întrebări. Apostolul Ioan spune: 
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul 
era Dumnezeu” (Ioan 1:1).

Dumnezeul Tatăl se afla în ceruri împreună cu Fiul Său. Domnul 
Isus Hristos, în afară de a fi Fiul, era şi Cuvântul, Mesajul, Evanghelia 
şi chiar Izvorul mântuirii. Nimic din toate acestea nu ar fi putut exista 
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fără Isus. În inima mare a Tatălui exista o dorinţă profundă de a-i oferi 
lumii Evanghelia mântuirii; El tânjea să-i mântuiască pe copiii Săi şi 
să împartă cu ei vestea bună a mântuirii. Aceasta este evanghelizare. 
Aşadar, cum a realizat acest lucru? Cheia se află în Ioan 1:14: „Şi 
Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl.”

În acest verset, observăm unde a început procesul de evanghelizare: 
„Cuvântul S-a făcut trup.” Cu alte cuvinte, El S-a îmbrăcat cu natura 
omenească. Luând o formă umană şi născându-Se în această lume 
ca un bebeluş, El a crescut şi a locuit printre oameni, modalitatea de 
relaţionare cu ei fiind descrisă de cuvintele „plin de har şi de adevăr”. 
De la începutul existenţei Sale, Isus a văzut durerea, lupta şi dificultăţile 
cu care oamenii se confruntau. A cugetat la efectele păcatului şi era 
plin de compasiune pentru ei, până în punctul de a renunţa la propria 
viaţă pentru a-i salva.

În timp ce Isus Îşi împlinea misiunea călătorind prin Palestina,  
se petreceau lucruri extraordinare. Mii de oameni îşi întorceau aten-
ţia spre El şi începeau să vadă slava lui Dumnezeu. Expresia „slava 
lui Dumnezeu” este cheia pentru a înţelege evanghelizarea din-
tr-o perspectivă divină. Lumea din timpul lui Isus era evangheli-
zată pentru că Evanghelia s-a făcut trup şi a locuit printre oameni, 
reflectând slava Tatălui. A evangheliza, potrivit cu Evanghelia du-
pă Ioan, înseamnă a-i permite Evangheliei să meargă dincolo de  
teorie şi să fie descoperită în trup, prin viaţa şi relaţiile tale persona-
le. Pentru tine şi pentru mine este mult mai uşor să credem în ceea 
ce vedem decât în ceea ce ni se spune. În mod similar, dacă vrem ca 
oamenii să creadă în Isus cu adevărat, ei au nevoie să vadă slava lui  
Dumnezeu. 

Să evanghelizezi înseamnă să le arăţi oamenilor slava lui Dumnezeu. 
Această slavă este caracterul Său. În modul acesta, Dumnezeu, în 
persoana Fiului, a evanghelizat lumea. „Cel care M-a văzut pe Mine, 
L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:29) – stăruia Isus. El era întruparea 
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Evangheliei; El era Lumina care luminează în această lume întunecată. 
„În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1:4).

În timpul în care a interacţionat cu oamenii, Isus a declarat: 
„Cât sunt în lume, sunt lumina lumii” (Ioan 9:5). Apoi, chiar îna-
inte să fie înălţat pe crucea de pe Calvar, El a afirmat: „Lumina mai  
este puţină vreme în mijlocul vostru” (Ioan 12:35). De ce a pretins  
Isus că este Lumina lumii? Pentru că în El Evanghelia a fost mani-
festată într-o persoană umană şi în viaţa Sa El a reflectat slava lui  
Dumnezeu. 

Dar apoi Isus a murit, a înviat şi S-a întors în ceruri, la Tatăl. El a 
lăsat acest mesaj pentru fiecare dintre noi: „Voi sunteţi lumina lumii. 
O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă” (Matei 
5:8). Apostolul Pavel a subliniat acest lucru: „Acum sunteţi lumină în 
Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii” (Efeseni 5:8). Pavel este 
categoric atunci când declară: „Voi sunteţi... copii ai luminii.” Despre 
ce lumină vorbeşte el? A lui Isus – Cel care a spus: „Eu sunt Lumina 
lumii.” Şi dacă suntem copii ai Luminii, aceasta înseamnă că şi noi 
suntem transformaţi în lumină şi că reflectăm slava Tatălui, întocmai 
cum a făcut-o Isus, Domnul nostru. Din acest motiv, în capitolul 5 al 
Epistolei către efeseni, Pavel descrie biserica din visul lui Dumnezeu 
ca fiind „slăvită... fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta” 
(versetul 27). Accentul este pus încă o dată pe expresia „slăvită”. Acei 
creştini în viaţa cărora Evanghelia s-a întrupat fac parte din biserica 
slăvită, deoarece ei reflectă caracterul lui Isus. 

Să vorbim acum despre ideea de lumină. Cât timp Isus S-a aflat 
pe pământ, El era Lumina lumii. Acesta este şi rolul nostru. Care este 
scopul luminii? Să lumineze. Şi cum îşi îndeplineşte scopul? Nu ţine 
nicio campanie-maraton de strălucire, ci pur şi simplu face ceea ce 
Dumnezeu i-a poruncit să facă. Nu este nevoie decât de o sursă bună de 
lumină pentru a împrăştia umbrele; de obicei, apăsând întrerupătorul 
luminezi fiecare colţ al camerei. Evanghelizare înseamnă să luminăm 
această lume păcătoasă cu lumina Evangheliei. Singurul lucru de care 
avem nevoie pentru a răspândi Evanghelia este ca ea să devină realitate 
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în vieţile noastre, transformându-ne în surse de lumină. La aceasta Se 
referea Isus când a spus: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe 
un munte nu poate rămâne ascunsă” (Matei 5:14). 

Este imposibil pentru lumină să nu lumineze. Dacă fiecare creştin 
este o lanternă aprinsă, dacă Evanghelia se întrupează în vieţile noastre, 
dacă toţi ajungem să reflectăm slava lui Dumnezeu, va fi practic 
imposibil ca lumea să nu fie influenţată. Repet: primul lucru necesar 
este să internalizăm Evanghelia adânc în fiinţa noastră. Dacă dăm 
din cap că suntem de acord, dar rămânem la aceleaşi vechi strategii şi 
tactici care ţintesc doar la creşterea numărului de membri, atunci nu 
am învăţat nimic – şi cu siguranţă vom eşua. 

Domnul Isus a repetat acest concept de evanghelizare folosind 
multe comparaţii diferite. Într-o ocazie, El a spus: „Voi sunteţi sarea 
pământului” (Matei 5:13). Cum este sarea folositoare? Adaugă savoare 
mâncării. Şi cum se întâmplă acest lucru? Sarea nu ţine întâlniri de 
evanghelizare. Pur şi simplu se amestecă bine cu ingredientele şi 
le îmbunătăţeşte gustul. Noi suntem sarea pământului. Trebuie să 
adăugăm condimentul perfect în creuzetul omenirii. Reflectând slava 
lui Dumnezeu, putem realiza transformări pozitive chiar şi în structura 
societăţii. Aşa cum aluatul pătrunde în plămădeală (vezi Matei 13:33), 
noi trebuie să ne manifestăm evlavia în localitatea în care trăim. Aşa 
cum pământul acceptă sămânţa (vezi Matei 13:31), noi trebuie să 
încolţim şi să binecuvântăm ogorul cu o recoltă bogată în neprihănire. 
Noi suntem sămânţa de calitate a lui Dumnezeu. 

Mai mult ca sigur aţi observat că niciunul dintre aceste elemente 
folosite pentru a simboliza biserica lui Dumnezeu nu-şi atinge 
obiectivul prin campanii impresionante. Atâta timp cât membrii nu 
reuşesc să-şi îndeplinească rolul de lumini, sare, aluat sau sămânţă, 
organizaţia religioasă se va zbate fără rost, inventând „metode” 
care sfârşesc doar ca înlocuitori fără valoare ai adevăratei lucrări de 
evanghelizare pe care Hristos le-a desemnat-o urmaşilor Săi. Noi, 
liderii, avem responsabilitatea de a păstra clar în minte adevăratul plan 
al lui Dumnezeu pentru biserica Sa.
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Planul divin este ca poporul Său – aceia în a căror viaţă Evanghelia 
s-a făcut trup – să circule prin lume, „plin[i] de har şi de adevăr”. Şi 
ce înseamnă aceste cuvinte biblice? Cuvântul din limba greacă pentru 
„adevăr” este aleteia, care înseamnă pur şi simplu „fereastră deschisă”, 
sau „cea care nu este închisă”, „transparentă”. Pentru a trăi adevărul în 
mod transparent, creştinii trebuie să reflecte caracterul lui Isus. Ellen 
G. White spune:

Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare 
a păcătoşilor şi fără ajutorul nostru, dar, pentru ca noi să ne 
formăm un caracter ca al lui Hristos, trebuie să fim părtaşi la 
lucrarea Lui. Pentru a putea intra în bucuria Lui, bucuria de a 
vedea fiinţe răscumpărate prin jertfa Sa, trebuie să luăm parte la 
eforturile Lui pentru răscumpărarea lor. (Hristos, Lumina lumii/
Viaţa lui Iisus, p. 142) 

Regele David descrie clar un asemenea popor:

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele 
Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui 
Dumnezeu şi spune adevărul din inimă (Psalmii 15:1,2).

 Aici, cuvântul „adevăr” în originalul ebraic este emeth, care 
înseamnă „sigur”, „puternic” sau „consecvent”. Pentru ca orice creştin 
să persevereze în adevăr cu fermitate, cu putere şi cu consecvenţă, 

în biserică trebuie să se facă o lucrare bine organizată, pentru 
ca membrii ei să înţeleagă cum să dea şi altora lumina şi astfel 
să-şi întărească propria credinţă şi să-şi sporească cunoştinţele. 
Atunci când le dau şi altora din ceea ce au primit de la Dumnezeu, 
ei vor fi întăriţi în credinţă. O biserică activă este o biserică vie. 
(Mărturii, vol. 6, p. 435)

Citind până aici în această carte, probabil aţi observat că această 
lucrare de a-i conduce pe oameni la Hristos este atât cauză, cât şi efect. 
Dai mărturie pentru că reflecţi slava lui Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, 
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reflecţi slava lui Dumnezeu pentru că dai mărturie. Cele două aspecte 
sunt inseparabile şi se susţin reciproc. Te maturizezi în ce priveşte 
experienţa creştină deoarece dai mărturie şi dai mărturie deoarece 
caracterul lui Isus străluceşte în viaţa ta. 

Apar dificultăţi atunci când legătura dintre cele două caracteristici 
conexe este ruptă. Mulţi par să spere la creştere spirituală în viaţa lor, 
dar îşi doresc această creştere fără să-L mărturisească pe Isus. Alţii vor 
să-L comercializeze pe Isus întregii lumi, prin tehnici de marketing 
omeneşti, uitând că, în modelul divin, adevărata mărturisire izvorăşte 
din a reflecta personal slava lui Dumnezeu şi caracterul Său. A-L 
mărturisi pe Isus din interiorul nostru – aceasta conferă putere 
evanghelizării rânduite de Cer. 

Lumina care îi atrage şi îi ajută pe alţii să se decidă pentru Hristos 
reprezintă descoperirea incontestabilă a caracterului lui Isus care 
străluceşte prin creştinii echilibraţi, maturi. Atunci când aceşti oameni 
sunt în public, Isus poate fi văzut în ei. Când stau de vorbă cu vecinii 
lor, cu prietenii şi cu cei dragi care încă nu au acceptat Evanghelia, Isus 
străluceşte prin ei. „Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl”, a spus 
Isus (Ioan 14:9). Şi acela care a văzut un astfel de creştin îl va înţelege 
pe Isus. „Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine, aşa cum 
spune Pavel” (Galateni 2:20).

Această idee este descrisă în două dintre parabolele lui Isus con-
semnate în Evanghelia după Matei. În parabola semănătorului, sămân-
ţa reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu (Matei 13:19). Dar în următoarea 
parabolă pe care Învăţătorul o prezintă – cea despre neghină – sămânţa 
nu mai reprezintă Cuvântul, ci îi simbolizează pe copiii Împărăţiei lui 
Dumnezeu care primesc Cuvântul (versetul 38). Cuvântul a devenit 
trup în fiii Împărăţiei şi acum aceştia devin sămânţă. 

Ellen G. White explică metoda lui Isus de evanghelizare când a 
fost pe pământ:

Adesea, locuitorii unei cetăţi în care a lucrat Domnul Hristos 
doreau ca El să rămână împreună cu ei şi să continue să lucreze 
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pentru ei. Însă El le spunea că trebuie să meargă şi în alte cetăţi 
care nu au auzit adevărurile pe care El le avea de prezentat. După 
ce a dat oamenilor dintr-un anumit loc adevărul, El îi lăsa pe ei 
să clădească mai departe pe ceea ce El le-a dat, în timp ce El se 
ducea în alt loc. Metodele Sale de lucru trebuie urmate astăzi de 
cei cărora le-a lăsat lucrarea Sa. (Sfaturi pentru sănătate, p. 396)

Isus semăna sămânţa în inimile ascultătorilor Săi şi apoi căuta 
ca, la rândul lor, ei să devină sămânţa Evangheliei. În acest mod se 
stabilea factorul de înmulţire. Nu trebuie să ne neliniştim la gândul 
că trebuie să câştigăm oameni la Hristos. Nu este atât de dificil pe cât 
ne-am putea imagina. Ceea ce trebuie să facem este să fim noi înşine 
în viaţa transformată cu care te îmbracă Isus. Să ne continuăm toate 
activităţile zilnice, dar cu scopul îmbogăţit de a împărtăşi cu alţii vestea 
bună care a adus pace inimii noastre. Nu trebuie să punem deoparte 
un timp suplimentar din şi aşa prea încărcata noastră agendă pentru a 
face „lucrare misionară”. În esenţă, nu trebuie să facem altceva decât să 
strălucim cu lumina lui Isus în timp ce interacţionăm cu prietenii şi cu 
rudele noastre, cu vecinii şi cu colegii de muncă. Pur şi simplu să fim 
noi înşine. Asta-i tot.

„Dar, frate pastor”, veţi întreba, „crezi că a urma un astfel de plan 
va atrage oamenii la Isus? Când ar trebui să le predăm studii biblice?”

Să nu sărim peste etape. Totul îşi are timpul şi locul său, aşa 
cum spunea înţeleptul. Pentru moment, fiecare să înceapă să trăiască 
frumoasa experienţă personală cu Mântuitorul iubit, nimic mai mult. 
Să lăsăm ca istoria să curgă natural şi uşor. 

În decursul slujirii mele, am văzut cum Duhul Sfânt a lucrat asupra 
multor inimi. Îmi aduc aminte de un om beat care a venit într-o seară 
la un serviciu divin. De mulţi ani era sclavul patimii sale; îşi bătea soţia, 
îşi maltrata copiii şi îşi risipea tot salariul pe alcool. Dar în seara aceea, 
în timp ce mergea clătinându-se pe stradă, a observat că uşa bisericii 
era deschisă şi că luminile erau aprinse. Era gata să se prăbuşească şi 
ce loc ar fi fost mai bun decât o banchetă din biserică? Cumva, chiar 
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prin ceaţa beţiei, Duhul lui Dumnezeu a putut să strecoare în mintea 
lui cuvinte din predica mea. Spre surprinderea tuturor, când am făcut 
apelul de final pentru ca oamenii să vină în faţă, a venit şi omul cel 
beat, ţinându-se de bănci în timp ce înainta pe culoar, alăturându-li-se 
celorlalţi. Diaconul a crezut că decizia acestui om era lipsită de valoare. 
„Dar, frate pastor, cu siguranţă nu ar trebui să completăm un cartonaş 
de decizie pentru acest om. Este atât de beat, încât nici nu ştie unde 
se află şi ce anume se petrece cu el.” În ciuda aparenţelor, Duhul lui 
Dumnezeu l-a atins cu adevărat pe acest om; şi chiar dacă nu realiza 
pe deplin ce se întâmpla în jurul său, el a crezut că Isus putea face o 
minune pentru el.

În seara următoare, acelaşi om s-a întors la întâlnire, dar acum nu 
mai era beat. În seara următoare şi în cealaltă a continuat să vină. Când 
seria de întâlniri a ajuns la final, acel om care fusese beat trecuse prin 
toate lecţiile biblice cu luciditate şi îşi predase inima lui Isus. Viaţa lui era 
schimbată pe deplin! În locul unei inimi de piatră, Isus îi dăruise o inimă 
de carne. Apoi şi-a căutat soţia şi copiii. I-a implorat să-l ierte pentru 
toată suferinţa pe care le-o pricinuise. Când au văzut că se schimbase cu 
adevărat, au dorit să ştie cum s-a întâmplat un asemenea lucru.

„Ce s-a întâmplat de eşti acum atât de schimbat?” l-au întrebat ei.
„Veniţi cu mine şi vedeţi singuri ce s-a întâmplat”, le-a spus el. 
Astfel, într-o seară, curând după aceea, el şi-a adus soţia şi copiii 

la biserică. Au început să participe în mod regulat, iar când a urmat 
apelul de final, întreaga familie a venit în faţă. La sfârşitul întâlnirilor, 
au fost botezaţi. Astăzi ei sunt o familie fericită. În cele din urmă, unul 
dintre fii a fost admis la un colegiu adventist, ca să se pregătească 
pentru pastoraţie.

Acest beţiv, cu viaţa distrusă de păcat, a fost transformat atunci 
când, în ameţeala lui, a strigat către Mântuitorul. Duhul Sfânt S-a rugat 
cu el în acea noapte şi Dumnezeu S-a plecat să îl asculte: „Doamne,  
ia-mi inima, dă-mi una nouă şi mai bună, de carne.”

Acest creştin în viaţa căruia Evanghelia a devenit trup a continuat 
să-şi trăiască restul vieţii cu o dragoste statornică pentru Domnul Isus 
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Hristos, dând mărturie altora despre ce a făcut Isus pentru el. Când 
Isus îţi intră în inimă, să le spui altora despre ce a făcut El pentru tine 
devine bucuria ta cea mai mare. Primeşti sămânţa, care este Cuvântul, 
şi apoi devii sămânţa şi eşti pregătit să le spui şi altora vestea bună a 
mântuirii. 

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1. Cum a evanghelizat Dumnezeu lumea? Gândeşte-te cum  
S-a făcut Dumnezeu trup pentru a evangheliza lumea. 

2. Cum i-a evanghelizat Isus pe oamenii din timpul Său?
3. Ce înseamnă evanghelizarea în viaţa ta?
4. Ce relaţie există între evanghelizare şi slava lui Dumnezeu?
5.  Ce relaţie există între slava lui Dumnezeu şi ideea pregătirii 

unui popor pentru venirea lui Isus?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 5

CUM A VRUT ISUS  
SĂ EVANGHELIZEZE LUMEA?

Este o dimineaţă însorită în regiunea Galileei. Ioan Botezătorul 
şi doi dintre ucenicii lui străbat pe jos cărarea prăfuită de peste deal. 
Deodată, Ioan Îl vede pe Isus, se opreşte din drum şi li-L arată tovarăşilor 
săi. Evangheliile relatează ce s-a întâmplat. „A doua zi, Ioan stătea iarăşi 
cu doi din ucenicii lui. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: «Iată 
Mielul lui Dumnezeu!»” (Ioan 1:35,36).

Ioan Îl înalţă pe Isus. Şi ce urmează? Versetul 37 ne spune: „Cei doi 
ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.” 

Acţiunea directă pregăteşte scena pentru ceea ce ne putem aştepta 
să vedem ori de câte ori Isus este preamărit. Isus Însuşi a spus acelaşi 
lucru: „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi 
oamenii” (Ioan 12:32).

Când Isus este proslăvit în faţa omenirii, puţini pot să-I reziste. 
Este ceva legat de Învăţătorul Galileei care atrage în mod uimitor şi 
apoi topeşte inimile; adevărata Lui prezenţă îndepărtează argumentele 
şi obiecţiile. În faţa lui Isus, oamenii, bărbaţi şi femei deopotrivă, nu au 
de ales decât să cadă la picioarele Lui şi să-L accepte ca Mântuitor. Aşa 
s-a întâmplat şi cu cei doi ucenici ai lui Ioan: L-au urmat pe Isus şi au 
rămas cu El. În acel moment, ei s-au născut în Împărăţia lui Dumnezeu. 
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Să aruncăm o privire la ce spune Ellen G. White despre aceia care 
sunt născuţi în Împărăţia lui Dumnezeu: 

Fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăţia lui Dumnezeu 
ca misionar. Acela care bea din apa vie devine izvor de viaţă. 
Primitorul devine un dătător. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui 
Iisus, p. 195)

Un misionar este un om care îndeplineşte misiunea de a-i îndruma 
pe alţii la Isus. Odată ce descoperi marea dragoste a vieţii tale, nu mai 
poţi rămâne tăcut; trebuie să împărtăşeşti cu alţii ce ai descoperit.

A îndeplini misiunea nu înseamnă prozelitism; nu înseamnă 
să furi oile unei confesiuni religioase pentru a le strânge într-o alta. 
În niciun caz nu înseamnă să-i determini pe alţii să-şi schimbe 
apartenenţa religioasă. Este vorba despre vieţi schimbate. A fi în 
biserică este o consecinţă naturală a schimbării pe care ai făcut-o în 
viaţă. Oameni care nu aveau nicio idee despre sensul vieţii, care se 
culcau plângând, plini de frământări şi de sentimentul zădărniciei, 
acum intră în contact cu Isus şi viaţa lor este atât de transformată, încât 
nu pot tăcea. Trebuie să meargă şi să le spună tuturor celor pe care 
îi întâlnesc ce s-a întâmplat în viaţa lor. Aceasta este o constrângere 
născută din dragoste, o motivaţie care izvorăşte dintr-o perspectivă de 
viaţă complet nouă.

Aşa s-a întâmplat cu ucenicii lui Ioan. Biblia ne spune cum a 
răspuns Andrei. „Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi 
merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, 
a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: «Noi am găsit pe Mesia» (care 
tălmăcit înseamnă Hristos)” (Ioan 1:40,41).

Andrei l-a găsit mai întâi pe Petru. Verbul-cheie de aici este „a 
găsi”. La modul general, pentru a găsi ceva trebuie să cauţi mai întâi. 
(Totuşi fiţi vigilenţi. Duhul Sfânt vă poate conduce la o persoană pe 
care nu v-aţi gândit să o căutaţi.) Andrei înadins l-a căutat pe Petru. 
Entuziasmul descoperirii lui Mesia era atât de mare, încât nu putea 
să-l păstreze doar pentru el, aşa că Andrei s-a grăbit să găsească pe 
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altcineva ca să-l aducă la Isus. Nu avea nevoie să se gândească prea 
mult cui să-i spună primul – fratelui său, Petru. Erau foarte apropiaţi, 
dar şi parteneri în afacerea familiei – pescuitul.

Este cu mult mai natural să crezi pe cineva cunoscut decât pe 
un străin. Noi învăţăm să nu avem încredere în aceia pe care nu-i 
cunoaştem. Toţi avem cunoştinţă de întâmplări cu înşelăciune, violenţă 
şi încredere înşelată. Aceasta face ca a bate la uşa cuiva necunoscut să 
fie o adevărată provocare. Foarte puţini oameni sunt dispuşi să asculte 
ce are de spus un străin. Acesta este motivul pentru care este aproape 
întotdeauna dificil să faci lucrare printre cei pe care nu-i cunoşti. Unii 
continuă să meargă înainte, încercând la propriu să pună piciorul în 
uşile străinilor. Apoi, când uşile li se trântesc în faţă, îşi dau seama că 
este prea greu să lucreze astfel şi caută alte tactici pentru a-i câştiga pe 
oamenii pe care nu-i cunosc.

Evanghelia ne spune cum a vrut Dumnezeu să evanghelizeze 
lumea. Dacă doar am fi urmat modelul biblic, s-ar fi ajuns la întreaga 
lume până acum. Fiecare neam, limbă şi popor ar fi putut afla cu mult 
timp în urmă planul de mântuire, iar Isus ar fi revenit. Noi n-am mai fi 
călători în această lume plină de suferinţă şi de moarte.

Dacă planul lui Dumnezeu ar fi fost realizat de poporul Său în 
ce priveşte transmiterea către lume a soliei de har înainte de 
data aceasta, Hristos ar fi venit pe pământ, iar sfinţii ar fi primit 
salutul de bun venit în cetatea lui Dumnezeu. (Mărturii, vol. 6, 
p. 450)

Care a fost primul pas al lui Andrei în lucrarea lui de evanghelizare? 
El nu s-a dus să caute un străin. Nu a bătut la uşile necunoscuţilor. 
El şi-a căutat fratele cu care lucra zi de zi şi i-a spus: „Noi l-am găsit 
pe Mesia.” Care a fost rezultatul faptului că i-a vorbit despre Isus unei 
persoane pe care deja o cunoştea? Imediat, Petru a plecat cu Andrei 
să-L vadă pe Isus.

Misiunea creştinului este de a-L mărturisi pe Isus. Mântuitorul 
este Cel care atinge inimile şi produce convertirea lor. Cu toate acestea, 
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trebuie să existe un Andrei, conştient de misiunea lui, care cunoaşte 
un Petru, cu care să vorbească şi pe care să-l ducă să-L vadă pe Isus. 
Observaţi cum explică Ellen G. White planul de evanghelizare al 
Cerului: 

În înţelepciunea Sa, Domnul îi aduce pe aceia care caută ade-
vărul şi-i pune în legătură cu semeni de-ai lor care cunosc 
adevărul. Este planul Cerului ca aceia care au primit lumina 
să le-o împărtăşească celor care se află în întuneric. Omul, 
trăgându-şi destoinicia din marele Izvor al înţelepciunii, este 
făcut instrumentul, unealta lucrătoare, prin care Evanghelia îşi 
exercită puterea ei transformatoare asupra minţii şi a inimii. 
(Faptele apostolilor, p. 134) 

Pasajul biblic continuă relatând ce s-a întâmplat când Andrei l-a 
dus pe Petru la Isus. „Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: «Tu eşti 
Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa» (care tălmăcit înseamnă 
Petru – o piatră)” (Ioan 1:42).

În acest verset, Domnul descrie trecutul, prezentul şi viitorul lui 
Petru. Îţi cunosc rădăcinile, îi spune Isus: „Tu eşti fiul lui Iona.” Dar 
El ştie şi prezentul: „Tu eşti Simon.” Însă cea mai importantă este 
schimbarea prin care va trece Simon prin harul lui Dumnezeu: „Tu te 
vei chema Chifa (care tălmăcit înseamnă o piatră).”

Această întâlnire cu Isus a schimbat viaţa lui Petru. Fratele lui, 
Andrei, a plecat de la întâlnire cu o nouă viziune de viaţă. Emoţionat 
şi înviorat, Petru nu a putut să nu le spună şi altora despre ceea ce 
tocmai i se întâmplase. Ce a făcut el după aceea? A alergat afară pe 
uşă, căutând un străin pentru a-i relata povestea sa uimitoare? Desigur 
că nu. Oamenii aproape niciodată nu-şi doresc să fie deranjaţi de 
străini cu lucruri care nu prezintă interes pentru ei. Fiecare are propria 
viaţă de înfruntat. Din această cauză, Petru nu s-a dus să caute un 
străin. Textul nu spune cu cine a împărtăşit Petru experienţa sa, dar, 
din versetele următoare, din context înţelegem ce s-a întâmplat mai 
departe: „A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. 
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Şi i-a zis: «Vino după Mine.» Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei 
şi a lui Petru” (versetele  43,44).

Ultima propoziţie ne oferă un indiciu important. „Filip era din 
Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.” De ce crezi că a fost inclusă 
această informaţie? Ce crezi că încearcă Ioan să ne dezvăluie în această 
frază despre nerăbdarea lui Petru de a împărtăşi vestea bună? 

Betsaida era o localitate mică. În apropiere se afla Capernaum, alt 
orăşel în care fiecare cunoştea pe fiecare. Petru şi Filip erau vecini. Deci 
ce fac oamenii (asemenea lui Petru) atunci când Îl acceptă pe Isus ca 
Mântuitor? 

Unul dintre mijloacele cele mai cu succes în a transmite lumina 
este efortul particular şi personal. În cercul familiei, la gura sobei 
vecinului, la patul celui bolnav, în linişte puteţi citi Scripturile 
şi rosti un cuvânt despre Isus şi adevăr. În felul acesta, puteţi 
semăna seminţe preţioase, care vor răsări şi vor aduce rod. 
(Mărturii, vol. 6, pp. 428–429)

Petru l-a căutat pe vecinul său Filip şi i-a spus despre marea sa 
descoperire. Rezultatul a fost că Filip a devenit un credincios şi a 
acţionat, ca răspuns, la fel ca orice alt convertit. Iată cum explică Ellen 
G. White:

Prima dorinţă a unei inimi renăscute este să-i aducă şi pe alţii la 
Mântuitorul. (Tragedia veacurilor, p. 70)

Apoi este rândul lui Filip să alerge cu veştile, căutând un prieten 
apropiat căruia să i le spună. 

„Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: «Noi L-am găsit pe Acela 
despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul 
lui Iosif»” (versetul 45).

Ellen G. White descrie întâlnirea dintre cei doi prieteni:  

Filip ştia că prietenul lui cercetează profeţiile şi, în timp ce 
Natanael se ruga sub un smochin, Filip a descoperit refugiul 
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său. În locul acesta liniştit, adăpostit de frunziş, ei se rugaseră 
de multe ori împreună. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, 
p. 140)

Aţi observat cuvântul „prieten” şi fraza „se rugaseră de multe 
ori împreună”? O astfel de relaţie este esenţială, dacă dorim să expe-
rimentăm succesul în împlinirea mandatului: prieteni care-şi spun 
unul altuia ce a făcut Isus în vieţile lor.

Aşa a început Evanghelia să se răspândească; în curând, biserica 
creştină a început să crească. În acelaşi mod, dacă vom răspunde Marii 
Trimiteri, trebuie să-i învăţăm pe toţi membrii bisericii să caute fiecare 
câte o rudă, un prieten apropiat, poate un coleg de muncă, şi apoi să le 
facă cunoştinţă cu Isus. Ellen G. White vorbeşte despre această metodă 
a uceniciei:

Prin aceşti câţiva ucenici a fost pusă temelia bisericii creştine, 
prin efort individual. Mai întâi, Ioan îndrumă doi ucenici către 
Hristos. Apoi, unul dintre aceştia îl găseşte pe fratele său şi-l 
aduce la Hristos. Apoi, el îi spune lui Filip să-l urmeze, şi acesta 
merge în căutarea lui Natanael. Este o lecţie plină de învăţăminte 
pentru urmaşii lui Hristos. Îi învaţă importanţa efortului 
personal, prin apeluri directe la rude, prieteni şi cunoştinţe. 
(Review and Herald, 21 ianuarie 1873) 

În 1886, mesagerul Domnului a observat acest principiu la lucru 
în Lausanne, Elveţia:

Este foarte greu să exerciţi o influenţă asupra oamenilor. Singura 
metodă care am constatat că are succes este organizarea de studii 
biblice, iar interesul începe în felul acesta cu una, două sau trei 
persoane. Apoi, persoanele acestea îi vizitează pe alţii şi caută să 
le stârnească interesul. Astfel, lucrarea înaintează lent, aşa cum 
s-a întâmplat în Lausanne. (Evanghelizare, p. 410)

Descrierea lui Ellen G. White: „Apoi, persoanele acestea îi vizitea-
ză pe alţii şi caută să le stârnească interesul” înfăţişează mărturisirea 
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în acelaşi fel în care Isus ne-a învăţat – un creştin va căuta pe cineva 
cunoscut şi-l va conduce la Isus.

Sunt mulţi cei care au nevoie de slujirea unor inimi creştine 
iubitoare. Mulţi dintre cei care au căzut în ruină ar fi putut fi 
salvaţi dacă vecinii lor, bărbaţi şi femei de rând, ar fi depus un 
efort personal pentru ei. Sunt mulţi care aşteaptă să fie abordaţi 
personal. În propria familie, printre vecini, în oraşul în care 
locuim, este o lucrare pe care o avem de făcut ca misionari ai 
lui Hristos. Dacă suntem creştini, această lucrare va fi plăcerea 
noastră. În momentul în care cineva se converteşte, se naşte 
înăuntrul său dorinţa de a le face cunoscut şi altora ce prieten a 
găsit în Isus. Adevărul salvator şi sfinţitor nu poate fi ţinut închis 
în inimă. (Conflict and Courage, p. 280)

Dar cum ne vom împlini misiunea într-o lume atât de mare şi de 
diversă, dacă depindem în mare parte de mărturisirea personală? Era 
acest tip de abordare doar pentru acele timpuri, când nu aveau acces 
la tehnologia minunată pe care o cunoaştem astăzi? Poate că există o 
logică aici. Dar mărturisirea personală încă poate fi surprinzător de 
eficientă, capabilă să ajungă la oameni cu o viteză extraordinară, mult 
mai repede decât ar presupune mulţi. Să luăm în considerare că, în 
timp ce Andrei îl căuta pe Petru, şi Ioan căuta, la rândul său, pe cineva 
căruia să-i dea vestea bună; apoi Petru a plecat să-i spună lui Filip, în 
timp ce Ioan şi Andrei s-au simţit constrânşi să continue să le spună 
şi altor prieteni despre descoperirea lor. Aceasta înseamnă că veştile 
se răspândeau nu prin adăugare – unul aici, altul dincolo –, ci prin 
înmulţire, prin niveluri succesive de contacte – dublându-se continuu 
– 2, 4, 8, 16, 32, 64 – astfel conducând rapid la mari mulţimi de oameni. 
Vă puteţi imagina cât de repede s-ar ajunge la cele 6 miliarde de fiinţe 
umane prin această metodă? Atunci când subestimăm posibilităţile, 
potenţialul şi eficienţa mărturisirii personale, facem o greşeală serioasă.

În bisericile în care prezint seminare despre câştigarea de suflete, 
le înmânăm participanţilor un chestionar pentru a afla ce abordare 
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a fost mai eficientă în convertirea lor. Apoi, după ce rezultatele sunt 
analizate, putem cu toţii aprecia mai mult potenţialul mărturisirii 
personale. Puteţi face acelaşi lucru în biserica voastră; rezultatele vă 
vor deschide perspectiva. Exprimate în procente, iată concluziile care 
arată ce îi motivează pe oameni să vină la Isus:

• Pentru că un străin a venit la uşa ta, ţi-a vorbit despre Isus şi 
te-a invitat la biserică – 1%

• Pentru că ai studiat personal sau ţi-ai înscris copilul la o şcoală 
adventistă de ziua a şaptea – 0,7%

• Pentru că ai ascultat o emisiune radio sau ai urmărit un program 
TV care prezenta mesajul adventist – 0,3%

• Pentru că, fără a fi contactat de cineva, ai dat peste o carte/revistă 
adventistă sau peste un fluturaş cu mesaj adventist – 1,9%

• Pentru că ai participat la o evanghelizare în urma unei invitaţii 
primite prin intermediul radioului, televiziunii sau al unui 
material tipărit – 0,6%

• Pentru că te-ai născut în biserică – 29,1%
• Pentru că un vecin, un prieten, o rudă sau cineva de la serviciu 

sau şcoală ţi-a vorbit despre Isus şi te-a invitat la biserică sau 
măcar ţi-a dăruit o publicaţie care conţinea mesajul – 66,4%

Rezultatele sunt similare indiferent de locul unde am efectuat acest 
studiu. În niciun caz realitatea aceasta nu reduce importanţa serviciilor 
noastre educaţionale, de radio, de televiziune sau de publicare. Cu 
siguranţă nu! Rezultatele lucrării de publicare, de exemplu, sunt greu 
de cuantificat. Este greu să calculezi exact influenţa publicaţiilor în 
lucrarea de evanghelizare. Informaţiile noastre sugerează că toate 
aceste instrumente merită să sprijine lucrarea personală efectuată de 
membrii bisericii; aceştia stabilesc legături cu persoane din cercul lor 
de influenţă şi îi conduc la Isus. 

Înainte de a Se înălţa la cer, Isus a subliniat în faţa ucenicilor Săi 
importanţa mărturisirii personale: „Voi Îmi veţi fi martori.” Un martor 
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este o persoană care declară ce a observat sau verificat personal. Acesta 
a fost cazul primilor creştini. Apostolul Ioan declară astfel: „Ce era de 
la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi 
ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii… ce am 
văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă” (1 Ioan 1:1-3).

Fiecare creştin ar trebui să fie un martor al dragostei lui Hristos. 
Fiecare creştin poate începe un lanţ al mărturisirii care poate creşte 
exponențial. Fiecare creştin poate fi o lumină strălucitoare manifestând 
slava lui Dumnezeu oriunde merge. Hristos Însuşi ne-a dat exemplu 
despre cum trebuie să lucrăm. Citind Matei capitolul 4, putem învăţa 
metodele pe care Isus, Prinţul vieţii, le-a folosit:

A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă 
mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ce 
fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Ţara lui Zabulon şi ţara 
lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, 
norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi 
peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina 
(Matei 4:13-16, subliniere adăugată).

„A răsărit lumina.” Care lumină? Slava lui Dumnezeu era reflectată 
în vieţile ucenicilor şi aceştia, la rândul lor, Îl mărturiseau pe Isus 
printre cei pe care îi cunoşteau.

Să proclamăm bunătatea lui Dumnezeu şi să le arătăm oame-
nilor cu claritate adevăratul Său caracter. Să reflectăm slava Sa. 
Am făcut noi această lucrare în trecut? Le-am descoperit noi 
altora caracterul Domnului prin învăţătura şi exemplul nostru?  
(Credinţa şi faptele, p. 61)

Lumea ar fi fost deja evanghelizată dacă am fi urmat planul iniţial 
al lui Isus şi dacă am fi pus la inimă urgenţa implicării fiecărui membru 
din biserică prin a merge la prietenii, rudele sau vecinii săi. Dar, din 
nefericire, planul divin a devenit, prea adesea, doar unul din multele 
planuri existente. Acest mod de a considera planul divin ca unul dintre 
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multe altele exista încă din secolul al XIX-lea, aşa cum aflăm din 
această declaraţie a lui Ellen G. White:

Fiecare suflet pe care Hristos l-a răscumpărat este chemat să 
lucreze în numele Său pentru mântuirea celor pierduţi. Această 
lucrare fusese neglijată în Israel. Nu este ea oare neglijată şi astăzi 
de către cei care pretind că sunt urmaşi ai Domnului Hristos? 
(Parabolele Domnului Hristos, p. 191)

Gândiţi-vă la acel verb – a neglija. Nu înseamnă „a respinge”, ci mai 
degrabă a considera ceva ca fiind de mică importanţă, a considera că 
vine de la sine, a presupune că totul este bine „aşa cum este”. În timp ce 
cu nepăsare neglijează cea mai de succes metodă, unii dintre noi par a 
fi foarte preocupaţi să găsească noi modalităţi prin care misiunea poate 
fi îndeplinită – un plan revoluţionar care să necesite timp puţin, bani 
puţini şi un efort minim, dar care să crească rândurile credincioşilor 
într-un ritm fenomenal.

Această carte nu promovează o astfel de metodă. În schimb, 
vorbeşte despre pregătirea unui popor pentru venirea lui Hristos, 
despre întărirea unei biserici slăvite, fără pată sau zbârcitură, despre 
un popor care Îl va mărturisi pe Isus cu orice ocazie. 

Misiunea nu ne-a fost încredinţată ca să ajungem la lume prin 
intermediul unui număr mic de grupe de voluntari sau de echipe de 
pastori şi de lucrători biblici, în timp ce majoritatea membrilor bisericii 
stau pe margine. Dacă scopul evanghelizării era doar de a îndeplini 
lucrarea prin orice mijloace, Dumnezeu Însuşi ar fi intervenit şi ar 
fi dus-o la bun sfârşit, probabil trimiţând îngeri pentru a urgenta 
lucrurile. Ar fi putut la fel de simplu să Se folosească de nişte măgăriţe 
vorbitoare sau de nişte pietre care să strige vestea bună de-a lungul 
şoselelor aglomerate.

Dumnezeu ar fi putut să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare 
a păcătoşilor şi fără ajutorul nostru, dar, pentru ca noi să ne 
formăm un caracter ca al lui Hristos, trebuie să fim părtaşi la 
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lucrarea Lui. Pentru a putea intra în bucuria Lui, bucuria de a 
vedea fiinţe răscumpărate prin jertfa Sa, trebuie să luăm parte la 
eforturile Lui pentru răscumpărarea lor. (Hristos, Lumina lumii/
Viaţa lui Iisus, p. 142)

Marea provocare care ne stă în faţă este să ajutăm biserica să 
reflecte caracterul lui Isus Hristos. Şi pentru a realiza acest deziderat:

Cel mai mare ajutor care le poate fi dat membrilor noştri este 
să-i învăţăm să lucreze pentru Dumnezeu şi să depindă de El. 
(Mărturii, vol. 7, p. 19)

Ce trebuie să facă Isus pentru ca eu, ca pastor sau ca membru, să 
mă trezesc la această realitate? Dacă, din nu ştiu ce motiv, eu neglijez 
porunca directă a lui Dumnezeu şi mă preocup cu lucrări folositoare, 
dar nu cu lucrarea pe care în mod specific a avut-o El în vedere pentru 
a pregăti biserica să-L întâlnească pe Isus la revenirea Sa, ce scuză voi 
oferi atunci?

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Evanghelizare înseamnă „creşterea numărului de membri”?
2. Care este cea mai bună metodă pentru creştere? Ce metodă 

am învăţat de la Isus pentru a duce mai departe misiunea de 
răspândire a Evangheliei?

3. Companiile seculare au metode foarte eficiente de marketing. 
Putem folosi şi noi aceste metode? Explică.

4. Cum a evanghelizat Andrei lumea lui?
5. Există persoane printre prietenii sau rudele noastre pe care  

ne-ar plăcea să le conducem la Isus?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 6

PRIETENIE CU UN SCOP

Joao Apolinario a condus câţiva oameni la Isus în timpul vieţii sale. 
Joao se odihneşte acum în speranţa binecuvântată a revenirii lui Isus, 
dar o coroană cerească îl aşteaptă în dimineaţa învierii. Într-o ocazie, am 
fost invitat la prânz acasă la el, împreună cu câţiva dintre aceia pe care i-a 
condus la picioarele lui Isus. Grupul era alcătuit din oameni de afaceri, 
consideraţi de succes într-o lume seculară, nepăsători faţă de lucrurile 
spirituale. Totuşi păreau să aibă o experienţă minunată în Hristos 
şi faceau parte din biserica slăvită a lui Dumnezeu. Joao Apolinario 
servise ca instrument al lui Dumnezeu în a le ajuta pe aceste persoane 
să înţeleagă Evanghelia. Joao îşi făcuse nimic mai mult decât datoria de 
creştin.

* * * * *

„Ce este creştinismul?” întreabă Ellen G. White. Şi apoi ea oferă 
acest răspuns: 

Creştinismul este mijlocul pe care Dumnezeu îl foloseşte pentru 
convertirea păcătosului. Isus îi va chema să dea socoteală pe toţi 
cei care nu se află sub stăpânirea Sa, care nu demonstrează în 
viaţa lor influenţa crucii de pe Calvar. Hristos ar trebui să fie 
preamărit de către aceia pe care i-a răscumpărat murind pe 
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cruce de o moarte ruşinoasă. Acela care a simţit puterea harului 
lui Hristos are ce să le spună altora. (Lift Him Up, p. 230)

Problema este că mulţi creştini sinceri consideră că a-i aduce 
pe oameni la Isus înseamnă doar a oferi studii biblice, a bate la uşile 
străinilor sau a susţine întâlniri de evanghelizare. Pentru că nu se 
simt calificaţi să facă aceste lucruri, ei se descurajează, trăiesc mereu 
cu sentimentul de vinovăţie şi sunt nefericiţi. Acest capitol caută să 
demonstreze că a-L mărturisi pe Hristos este o aventură fascinantă, 
plină de bucurie şi de experienţe de neuitat.

Dacă vreţi să conduceţi suflete la Isus, trebuie mai întâi să 
înţelegeţi că lucrarea convertirii se face prin puterea divină, şi nu prin 
cea umană. Noi suntem un simplu instrument în slujba lui Hristos. El 
este Acela care atinge inimile; Duhul Sfânt este Cel care convinge de 
păcat. Aşadar, dacă vreţi să aveţi succes în această chemare, trebuie să 
vă rugaţi.

Alegeţi persoana pe care doriţi să o conduceţi la Isus şi apoi 
începeţi să vă rugaţi pentru ea. Faceţi acest lucru în fiecare zi şi nu 
obosiţi în acest angajament. Două rezultate se vor evidenţia. În timp 
ce Duhul Sfânt va lucra la inima persoanei alese, voi veţi experimenta 
propria creştere spirituală. Rugăciunea vă va păstra în comuniune cu 
Dumnezeu. 

Apoi, fiţi atenţi la călăuzirea divină. Ellen G. White oferă din 
abundenţă sfaturi, afirmând că misiunea de a-i conduce pe alţii la 
Hristos este simplă şi deloc complicată. Să privim un exemplu:

Misiunea încredinţată de Dumnezeu nu are nevoie de nicio 
reformulare. Calea lui Hristos de a prezenta adevărul nu 
poate să fie îmbunătăţită. […] Păstraţi simplitatea evlaviei. 
(Evanghelizare, p. 525)

Sunt profund impresionat de cuvintele simplitate şi evlavie. Nu 
este avut în vedere nimic complicat sau sofisticat; modul în care Isus 
îi aborda pe oameni era foarte simplu. Şi era plin de succes. Credeţi 
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că pe vremea Lui existau minţi seculare? Putem eticheta necredinţa 
cum dorim. Întotdeauna au existat minţi închise faţă de Evanghelie. 
Acest lucru nu este exclusiv pentru timpul nostru. Isus a făcut referire 
la această problemă când a explicat de ce folosea parabole: 

De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, 
şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. Şi cu privire la ei se 
împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: „Veţi auzi cu urechile 
voastre, şi nu veţi întelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi 
vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de 
urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva sa vadă cu ochii, să audă 
cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi 
să-i vindec” (Matei 13:13-15).

Vă întreb, aşadar, nu aveau acei oameni descrişi în Evanghelia 
după Matei minţi şi inimi împietrite? Totuşi eforturile Domnului de 
evanghelizare au avut succes. De ce? În primul rând, pentru că El 
era Evanghelia întrupată; în al doilea rând, pentru că El îi aborda pe 
oameni într-un mod căruia nimeni nu putea să-i reziste. Cum proceda? 
Să vedem ce spune Ellen G. White: 

Numai metoda lui Hristos va aduce un adevărat succes în 
încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit 
cu oamenii ca unul care le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia 
faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat încrederea. Apoi 
le-a spus: „Urmaţi-Mă!” (Divina vindecare, p. 143)

Să analizăm cei cinci paşi pe care Isus îi urma atunci când îi 
conducea pe oameni spre Împărăţie:

1. Isus îi trata pe oameni ca unul care le dorea binele. Domnul nu 
îi aborda pe oameni ca şi cum ar fi fost interesat doar să-i grăbeas-
că să devină membri ai bisericii. Nu, El era cu adevărat interesat de 
bunăstarea lor. Unii creştini sunt atât de insistenţi când îşi împărtă-
şesc credinţa, încât rudele, prietenii, vecinii sau colegii lor caută să-i 
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evite, inventând tot felul de „scuze”. Sunt într-o continuă defensivă şi 
au pregătite contraargumente. În unele cazuri, îl evită pe credincios 
pentru a nu fi prinşi într-un subiect de discuţie care îi face să se simtă  
incomod.

Mulţi spun: „Dacă vrei să-mi fii prieten, nu-mi vorbi despre re-
ligie sau politică.” Din moment ce suntem conştienţi că trăim într-o 
societate seculară, de ce am presupune că oamenii sunt nerăbdători să 
ne afle convingerile religioase? Nimeni nu pare interesat de asta! Aşa 
că, mai mult ca sigur vor încerca să evite orice discuţie. Isus nu încerca 
să-Şi argumenteze religia faţă de oameni. În schimb, El le vorbea des-
pre lucrurile care prezentau interes pentru ei. Se raporta la oameni ca 
„unul care le dorea binele”. Orice fiinţă omenească vrea să fie tratată 
astfel. Cine nu ar vrea să asculte pe cineva care îi vorbeşte despre lu-
cruri care îi plac? Ce îi interesează pe oameni astăzi? De obicei sportul, 
economia, cultura şi divertismentul – orice altceva în afară de religie. 
În regulă, atunci vorbiţi cu ei despre interesele lor; nu-L menţionaţi pe 
Isus şi Biblia, cu atât mai puţin convingerile voastre doctrinare. Dacă 
începeţi să discutaţi despre religia pe care o aveți, veţi eşua cu siguranţă 
în a le câştiga prietenia, pentru că abordarea voastră este greşită. 

Isus a spus că noi vom deveni „pescari de oameni”. Aţi fost vreo-
dată la pescuit? Ce momeală aţi pus în cârlig – ciocolată? Sau poate 
floricele de porumb? Sunt mari şanse ca vouă să vă placă astfel de  bu-
nătăţi, dar peştii nu sunt încântaţi de aceste arome. Ei caută viermi şi 
gândaci suculenţi, aşa că asta este momeala pe care le-o oferiţi. Aşa 
stând lucrurile, de ce să nu aplicăm această lecţie şi atunci când Îl îm-
părtăşim pe Isus?

Data viitoare când vreţi să-i conduceţi pe oameni la Isus, faceţi 
ce a făcut Învăţătorul! Nu începeţi cu religia; mai degrabă, vorbiţi-le 
despre lucrurile care îi interesează. De exemplu, dacă vecinul de alături 
este fan fotbal, încercaţi să-i vorbiţi despre fotbal. Ştiind că sunteţi cre-
dincioşi, de fiecare dată când vă veţi apropia de el probabil se va pregăti 
pentru un „atac” religios, dar dacă vorbiţi cu el despre ce-l interesează, 
va fi plăcut surprins.
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Dacă vreţi să aduceţi pe cineva la Isus, încercaţi să-i deveniţi 
prieten. Nu uitaţi: cuvintele unei cunoştinţe apropiate sunt întotdeauna 
mai eficiente decât acelea ale unui străin. Aşadar, apropiaţi-vă de 
oameni, vorbiţi-le despre lucruri care prezintă interes pentru ei, aflaţi 
ce le place, familiarizaţi-vă cu subiectele lor de discuţie, astfel încât 
să aveţi cunoştinţe rezonabile despre ele. Nu veniţi de prima dată cu 
o invitaţie la studii biblice sau la biserică. Mai mult ca sigur că nu 
sunt pregătiţi pentru astfel de lucruri deocamdată. Luaţi-vă tot timpul 
necesar pentru a deveni prieteni. Acceptaţi invitaţii; petreceţi timp cu 
ei. Iată cum îi trata Isus pe oameni:

 Când era invitat la un ospăţ, Domnul Hristos, accepta invitaţia 
pentru ca, în timp ce şedea la masă, să poată semăna seminţele 
adevărului în inima celor prezenţi. El ştia că seminţele semănate 
în felul acesta aveau să răsară şi să aducă roade. Ştia că, mai 
târziu, unii dintre aceia care au stat la masă cu El vor răspunde 
la chemarea Sa de a-L urma. Noi avem privilegiul de a studia 
modalitatea de învăţare a Domnului Hristos, care mergea 
din loc în loc, semănând pretutindeni seminţele adevărului. 
(Evanghelizare, p. 58)

Iată un alt exemplu:

Isus vedea în orice persoană un om căruia să-i fie prezentată che-
marea la Împărăţia Lui. El câştiga inima oamenilor, trăind între ei ca 
Unul care le dorea binele. El îi căuta pe străzi, prin case, pe corăbii, 
în sinagogă, pe ţărmurile lacului şi la ospăţul de nuntă. Stătea de 
vorbă cu ei la ocupaţiile lor zilnice şi Se interesa de nevoile lor pă-
mânteşti. El aducea învăţătura Lui în familii, făcând în aşa fel încât 
în casa lor să simtă influenţa prezenţei Lui dumnezeieşti. Iubirea 
puternică pe care o arăta faţă de fiecare om ajuta la câştigarea inimi-
lor. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 151)

2. Le arăta simpatie. Acesta este cel de-al doilea pas. Iată ce spune 
Ellen G. White:
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Fraţi şi surori, vizitaţi-i pe cei care locuiesc în apropiere de voi 
şi, prin simpatie şi amabilitate, căutaţi să le influenţaţi inima. 
Asiguraţi-vă că lucraţi într-un mod care să le îndepărteze 
prejudecăţile, în loc să le stârnească. Aduceţi-vă aminte că aceia 
care cunosc adevărul pentru acest timp şi totuşi îşi limitează 
eforturile la propriile biserici, refuzând să lucreze pentru vecinii 
lor neconvertiţi, vor fi chemaţi să dea socoteală pentru datoria 
neîmplinită. (Mărturii, vol. 9, pp. 34–35)

Să ţinem minte acest sfat divin: (a) să-i vizităm pe aceia care 
locuiesc lângă noi; (b) să încercăm să le influenţăm inimile prin simpatie 
şi amabilitate; şi (c) să înlăturam prejudecăţile, în loc să le creăm.

Aceştia sunt trei paşi importanţi. Elimină concepţiile greşite, nu 
le genera. În schimb, dă dovadă de un spirit grijuliu şi amabil. Nimeni 
nu poate rezista amabilităţii pline de preocupare. Într-una dintre 
zilele trecute, am auzit pe cineva spunând: „Nu ştiu de ce îmi place să 
fiu în prejma acelui tânăr; poate doar pentru că este atât de amabil.” 
Aceasta este, de fapt, ideea: amabilitatea plină de grijă atrage. Dacă 
vrem să asculte cineva ce avem de spus cu privire la credinţa noastră 
în Isus, mai întâi trebuie să îi câştigăm aprecierea ca persoană, pentru 
că oamenii îi vor asculta doar pe aceia pe care îi plac sau pe care îi 
admiră. Cum devine plăcută o persoană? Arătând că îi pasă, fiind 
amabilă şi politicoasă. De exemplu, învăţându-le numele; încercând să 
ne amintim zilele lor de naştere şi ştiind cine sunt ceilalţi membri ai 
familiei lor. Până la urmă, sunt vecinii noştri apropiaţi. Dăruindu-le  
mici cadouri în zilele lor speciale. Va merita efortul. Spunându-i 
vecinului: „La mulţi ani pentru fetiţa ta! Azi împlineşte şase ani; nu 
este uimitor?” Cum credeţi că se vor simţi vecinul şi micuţa acestuia? 
Extraordinar, nu-i aşa? Nu aţi dat buzna cu doctrina despre Sabat, cu 
cât de nesănătos este să mănânci produse din carne de porc sau cu 
„judecata de cercetare”. V-aţi dus doar să vă vizitaţi vecinii arătându-le 
grijă şi afecţiune adevărată; nimic mai mult. Când facem astfel, aşezăm 
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temelia care i-ar putea conduce pe vecinii noştri minunaţi să-L accepte 
pe Isus ca Domn şi Mântuitor personal.

3. El Se îngrijea de nevoile lor. Acest al treilea pas este foarte 
important. Fiinţele omeneşti sunt fundamentate pe nevoi. Atunci când 
un comerciant vrea să genereze cerere pentru un produs, el apelează la 
o nevoie, fie ea reală sau fictivă. În secolul al XIX-lea, Ellen G. White a 
scris despre această abordare:

Aproape în orice comunitate există mulţi care nu ascultă 
predicarea Cuvântului lui Dumnezeu sau nu participă la niciun 
serviciu religios. Pentru ca Evanghelia să ajungă la ei, trebuie să 
fie dusă în familiile lor. Deseori, alinarea nevoilor lor fizice este 
singura cale prin care pot fi abordaţi. (Divina vindecare, p. 144)

Dar oamenii se confruntă cu mai mult decât nevoi fizice. Trebuie 
să fim pregătiţi să luăm în considerare şi nevoile lor emoţionale. Lumea 
este plină de tristeţe; există oameni nefericiţi, care se confruntă cu 
lucruri dureroase în căminul lor, în căsnicia lor, cu copiii lor etc. Mulţi 
oameni disperaţi nu pot dormi noaptea pentru că nu ştiu ce să facă sau 
încotro să se îndrepte pentru ajutor. Ei nu sunt conştienţi de soluţia 
care se găseşte în Hristos şi au nevoie de cineva care să se apropie de 
ei, să fie dispus să-i asculte, să le întindă o mână de ajutor. Ascultarea 
este soluţia. Nu sunt puţini cei care-i plătesc o grămadă de bani unui 
psihoterapeut pentru a le asculta suferinţele. Trebuie să-i asculţi şi, în 
acelaşi timp, să acorzi atenţie îngrijorărilor lor. Să le arăţi că le eşti un 
prieten adevărat, pe care pot conta.

 4. El le câştiga încrederea. Cuvântul-cheie este încrederea. Nu-ţi 
pui încrederea în cineva pe care nu-l cunoşti. Mult prea adesea eşuăm 
în încercările noastre de a-i conduce pe oameni la Isus pentru că nu le-
am câştigat încrederea înainte de a le prezenta invitaţia lui Isus de a-L 
urma. Odată ce le-am câştigat încrederea, vom vedea că inimile lor nu 
vor mai fi împietrite. Rareori se împotriveşte cineva iubirii reflectate de 
viaţa unui copil sincer al lui Dumnezeu.
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În acelaşi spirit şi cu aceeaşi iubire ca a Domnului Hristos, noi 
ar trebui să ne apropiem personal de cei păcătoşi, căutând să le 
trezim interesul pentru marile realităţi ale vieţii veşnice. Poate că 
inimile lor sunt tot atât de tari ca drumul bătătorit şi s-ar părea 
că este un efort inutil acela de a le prezenta pe Mântuitorul, dar, 
dacă logica ar putea să dea greş în a mişca inima, iar argumentul 
să fie lipsit de putere pentru a convinge, iubirea Domnului 
Hristos, manifestată în lucrarea personală, poate înmuia inima 
de piatră, aşa încât sămânţa adevărului să poată prinde rădăcină. 
(Parabolele Domnului Hristos, p. 5)

Pentru a înmuia o inimă de piatră, trebuie să investeşti timp în a 
dezvolta o prietenie sinceră cu acea persoană. În cele din urmă, îi vei 
câştiga încrederea.

4. El le spunea: „Vino după Mine!” Cum ar trebui făcută această 
invitaţie? În acest punct, avem nevoie de inspiraţia lui Dumnezeu ca 
răspuns la rugăciune. Aduceţi-vă aminte că ne-am început discuţia 
despre tehnici folosite în câştigarea de suflete cu menţiunea că trebuie 
să ne rugăm zilnic pentru persoana pe care sperăm să o conducem 
la Domnul Isus. Acest lucru este valabil chiar şi atunci când zilele 
se transformă în săptămâni, luni sau chiar ani. Nu vă descurajaţi. 
Sincronizarea lui Dumnezeu este perfectă. Chiar şi atunci când ni se 
pare că nu se întâmplă nimic, Dumnezeu este la lucru. Continuă să te 
rogi şi să cultivi prietenia cu acea persoană. Într-o zi, în mijlocul unei 
discuţii prieteneşti, îi spui:

 – Richard, aş vrea să-ţi spun un lucru de ceva timp.
– Ce este? întreabă el.
– În ultimele săptămâni, m-am rugat pentru tine. L-am rugat pe 

Dumnezeu să te apere şi să te binecuvânteze, dar nu numai pe tine, ci 
şi pe cei dragi ai tăi, îi destăinui tu.

– Şi de ce faci asta?
– Pentru că eşti un vecin deosebit şi mi-ar plăcea să te am ca vecin 

şi în Împărăţia cerurilor.
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Cum credeţi că se va simţi această persoană când îi vom spune 
aşa ceva? În timpurile noastre, oamenii rareori se gândesc la ceilalţi; 
şi atunci, dintr-odată, tu îi spui că te rogi pentru el. Mulţi dintre cei cu 
care am discutat, care au făcut exact cum am povestit, mi-au spus că 
prietenii lor au izbucnit în lacrimi de emoţie. S-au simţit impresionaţi 
până în adâncul fiinţei lor. 

Acum, că am făcut primul pas, mergem înainte: 
– Şi aş vrea să-ţi mai spun ceva, Richard. Nu ai ştiut până acum, 

însă eu m-am rugat pentru tine la întâlnirile de rugăciune din biserica 
mea, în fiecare miercuri seară. Cu toate că nu te cunosc, prietenii mei 
se roagă şi ei pentru tine.

– Poftim? răspunde Richard surprins. 
– În grupul nostru de rugăciune, ne rugăm pentru soţia şi pentru 

copiii tăi, precum şi pentru speranţele tale de viitor.
Cine ar putea rezista unei asemenea griji şi preocupări? Oricine, 

inclusiv cei necredincioşi, vor aprecia ce faci. Nu i-ai vorbit lui Richard 
despre religie. Pur şi simplu, te-ai bucurat de o prietenie bazată pe grijă 
sinceră pentru el şi familia lui. Din când în când, i-ai întins o mână de 
ajutor, i-ai arătat bunătate şi i-ai câştigat încrederea, iar acum, îi spui că 
l-ai inclus în rugăciunile tale ca pe un prieten deosebit.

Văzând cât de impresionat este, îi faci o invitaţie.
 – Spune-mi, ţi-ar plăcea să vii cu mine în această miercuri seară 

la întâlnirea de rugăciune? Vino să cunoşti câţiva prieteni cărora le-ar 
face plăcere să te cunoască.

Ce crezi că va face? Există o şansă destul de mare să accepte, 
chiar dacă doar pentru a-ţi face plăcere, deoarece prietenia ta este 
importantă pentru el. 

Imediat vei dori să suni comitetul de „bun venit” din biserica 
ta. Fiecare biserică ar trebui să aibă un comitet de întâmpinare bine 
organizat şi eficient. Persoanele care le spun „bun venit” oaspeţilor 
reprezintă imaginea bisericii. Ar trebui să fie atente şi prietenoase; ar 
trebui să zâmbească sincer şi cald; să nu fie prea insistente, dar nici să 
nu pară indiferente. 
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Sună persoana care se ocupă de întâmpinare şi spune-i: 
– Betty, miercuri seara voi veni împreună cu prietenul meu, 

Richard, la întâlnirea de rugăciune. Este prima dată când vizitează 
biserica noastră, aşa că te rog să-i pregăteşti o primire călduroasă. 

Miercuri seara, ia-l pe Richard la biserică împreună cu tine, cu 
maşina. Doar nu te aştepţi să vină singur acolo. Implicarea ta este 
foarte importantă acum. Poate nu ştii cum să oferi studii biblice sau 
să baţi la uşa unor străini şi poate nu ştii cum să predici în cadrul 
evanghelizărilor, însă cu siguranţă poţi lucra pentru această persoană 
pas cu pas, abordând-o cu iubire, rugându-te pentru el, iar la final, 
ducându-l la biserică. 

Pe măsură ce timpul trece, vei vedea cum interesul pentru lucrurile 
spirituale se va trezi în mod natural în inima lui Richard. Când începe 
să-ţi adreseze întrebări, atunci va fi momentul potrivit să-i oferi 
materiale creştine de citit. O carte sau o revistă poate avea un impact 
extrem de pozitiv. Publicaţiile religioase au reuşit să deschidă uşi de 
oţel. Uneori, o carte poate sta uitată într-un colţ întunecat pentru un 
timp, dar, la momentul potrivit, va fi citită.

Puţini oameni pot rezista în faţa iubirii. Iubirea generează iubire. 
Metoda elaborată de Isus nu poate da greş. Dacă în mod sincer Îi 
vom urma exemplul, vom avea parte de acelaşi succes pe care L-a 
avut El, chiar şi atunci când ne vom confrunta cu inimi de piatră şi cu 
minţi secularizate. Inspiraţia profetică afirmă că „numai metoda lui 
Hristos va aduce un adevărat succes în încercarea de a ajunge la inima 
oamenilor”. Fireşte că această declaraţie nu exclude alte activităţi din 
biserică pentru câştigarea de suflete, ci subliniază, pur şi simplu, cât de 
important este să lucrăm aşa cum a lucrat Isus.

* * * * *

Să ne întoarcem acum la Joao Apolinario. El era bogat şi locuia 
într-o zonă privilegiată din San Paolo, Brazilia, într-un zgârâie-nori 
deosebit, unde un apartament costă câteva milioane de dolari. Numai 
oamenii de succes din punct de vedere financiar şi-ar putea permite 
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să locuiască în acea clădire. Într-o zi, Arlete, scumpa soţie a lui Joao, a 
intrat în lift şi a găsit o femeie care se lupta să-şi reţină lacrimile. Era 
soţia unui alt milionar care locuia în aceeaşi clădire. Erau prieteni şi de 
ceva vreme familia Apolinario se ruga pentru acest cuplu. Nu vorbeau 
despre religie; cultivau o relaţie de prietenie şi într-o ocazie plăcută au 
ieşit împreună la un restaurant drăguţ. 

În acea zi, în lift, când a văzut cât de tristă era prietena ei, Arlete 
şi-a spus că a venit momentul să se îngrijească de nevoile emoţionale 
ale acestei persoane. Şi-a invitat prietena în apartament. Apoi, Arlete 
i-a sugerat cu bunătate că s-ar putea alătura grupului de prieteni care se 
întâlnesc regulat pentru a se sprijini reciproc şi pentru a căuta ajutorul 
lui Dumnezeu la problemele lor. Ce crezi că s-a hotărât prietena să 
facă? Trecea prin nişte probleme conjugale serioase şi nu ştia ce să facă. 
Îşi iubea soţul şi cu niciun chip nu dorea să eşueze căsnicia lor. Dacă 
ne gândim că oamenii bogaţi secularizaţi nu au nicio problemă, ne 
înşelăm. Şi copiii acestora se apucă de droguri; şi ei sunt copleşiţi de 
probleme.

În acea seară, prietena lui Arlete a conştientizat că avea nevoie de 
Dumnezeu în viaţa ei. În săptămâna următoare, ea l-a luat pe soţul ei 
la întâlnire; astăzi, se bucură amândoi de vestea bună a Evangheliei.

Dar povestea nu se termină aici. În ziua în care am fost invitat 
la prânz acasă la Apolinario, cel puţin şase familii erau prezente; una 
a adus-o pe alta; o alta L-a împărtăşit pe Isus altora; şi acum cu toţii 
făceau parte din biserica slăvită a lui Hristos.

Cum au ajuns să-L cunoască pe Isus acele familii bogate, sofisticate? 
Prin urmarea modelului de mărturisire oferit de Isus.

Numai metoda lui Hristos va aduce un adevărat succes în încer-
carea de a ajunge la inima oamenilor. (Divina vindecare, p. 143)
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ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Cum foloseşte Dumnezeu prieteniile noastre în predicarea 
Evangheliei?

2.  Cum ai aplica cei cinci paşi pe care i-a urmat Isus în a-i 
conduce pe oameni spre Împărăţia Sa?

3.  Cum poate fi organizată biserica ta în aşa fel încât  
prieteniile cultivate de membrii ei să se transforme  
în relaţii de frăţietate?

4.  Cum poate fi obţinută o hotărâre pentru Hristos de la  
aceia cu care te-ai împrietenit?

5.  Ai un prieten pe care ai vrea să-l conduci la Isus?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 7

DE CE SĂ ÎI CONDUCI  
PE OAMENI LA ISUS?

Cel mai mare erou al meu printre evanghelişti este Pavel, bineînţeles 
după Isus. I-am studiat metodele din nou şi din nou. Este uimitor să 
analizezi modul în care se apropia de oameni şi cum îşi pregătea predicile 
pentru a pătrunde adânc în inimile celor care îl ascultau. Capacitatea 
lui Pavel de a visa l-a ajutat să întemeieze multe biserici. Visul lui era 
visul lui Dumnezeu: să pregătească o biserică slăvită, glorioasă, gata să-L 
întâmpine pe Isus la revenirea Sa.

În cele din urmă a venit şi ziua când Pavel, prizonier la Roma, a 
înfruntat sabia călăului, dar predicarea lui continuă prin intermediul 
epistolelor pe care le-a scris. Îl admir foarte mult şi voi fi întotdeauna 
recunoscător pentru ceea ce am învăţat de la el. Ellen G. White scrie că 
Pavel căuta să construiască biserica slăvită a lui Dumnezeu, fără pată 
şi fără zbârcitură.

Apostolul simţea că, într-o mare măsură, asupra lui cădea 
răspunderea în ce priveşte buna stare spirituală a celor întorşi la 
credinţă prin lucrarea sa. Dorinţa lui pentru ei era aceea ca ei să 
crească în cunoştinţa singurului Dumnezeu adevărat şi a lui Isus 
Hristos, pe care Îl trimisese El. Deseori, în lucrarea sa, când se 
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întâlnea cu grupe mici de bărbaţi şi femei care Îl iubeau pe Isus, se 
pleca împreună cu ei la rugăciune, cerându-I lui Dumnezeu să-i 
înveţe cum să menţină o relaţie vie cu El. Deseori, el se sfătuia cu 
ei cu privire la cele mai bune metode de a le duce şi altora lumina 
adevărului Evangheliei. Şi adesea, când era despărţit de aceia 
pentru care lucrase în felul acesta, el Îi cerea în mod stăruitor lui 
Dumnezeu să-i ferească de rău şi să-i ajute să fie misionari plini 
de sârguinţă şi activi. (Faptele apostolilor, p. 262)

Să observăm grija lui Pavel cu privire la cei nou-convertiţi:

• „Apostolul simţea că, într-o mare măsură, asupra lui cădea 
răspunderea în ce priveşte buna stare spirituală a celor întorşi la 
credinţă prin lucrarea sa.”

• „Dorinţa lui pentru ei era aceea ca ei să crească în cunoştinţa 
singurului Dumnezeu adevărat şi a lui Isus Hristos, pe care Îl 
trimisese El.”

Aceste două preocupări au mult de a face cu construirea bisericii 
slăvite a lui Isus şi ele l-au determinat să îngenuncheze cu noii 
credincioşi în rugăciune, cerându-I lui Dumnezeu să îi înveţe cum să 
menţină o relaţie vie cu El.

Aşadar, cum au menţinut acea legătură vitală?

• „Deseori, el se sfătuia cu ei cu privire la cele mai bune metode 
de a le duce şi altora lumina adevărului Evangheliei.”

• „Şi adesea, când era despărţit de aceia pentru care lucrase în 
felul acesta, el Îi cerea în mod stăruitor lui Dumnezeu să-i 
ferească de rău şi să-i ajute să fie misionari plini de sârguinţă 
şi activi.”

Pavel ştia că niciun creştin care nu se roagă, nu studiază Biblia şi 
nu-L mărturiseşte pe Isus nu creşte. O astfel de neglijenţă ne aşază pe 
o cale periculoasă către autodistrugere.
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Ellen G. White, de asemenea, menţionează că a-L mărturisi pe 
Isus este secretul unei vieţi creştine fericite şi de succes. Să aruncăm o 
privire la motivele pentru care fiecare creştin ar trebui să se implice în 
lucrarea de răspândire a Evangheliei.

1. Un creştin care nu-L mărturiseşte pe Isus nu este transformat. 
Această declaraţie poate părea prea radicală, dar este concluzia adunată 
din scrierile lui Ellen G. White. Iată câteva dintre cuvintele ei legate de 
acest subiect:

Prima dorinţă a unei inimi renăscute este să-i aducă şi pe alţii la 
Mântuitorul. (Tragedia veacurilor, p. 70)

Dacă o persoană spune că a fost transformată de Isus şi totuşi nu-L 
mărturiseşte altora, atunci ceva lipseşte – nu se potriveşte. O astfel de 
persoană ar face bine să-şi revizuiască umblarea creştină pentru că… 

… nu poate exista o persoană cu adevărat convertită, şi totuşi 
să trăiască o viaţă lipsită de putere şi nefolositoare. (Parabolele 
Domnului Hristos, p. 280)

Observaţi expresia „cu adevărat convertită”. Este imposibil să 
corelezi convertirea adevărată cu inactivitatea. Inima unui creştin 
transformat cu adevărat va dori să caute un alt suflet pentru a-l conduce 
la picioarele lui Isus.

Aceasta nu este o activitate de grup, care să poată fi îndeplinită 
de biserică. Nu mă pot ascunde sub pretextul că biserica mea face 
evanghelizare, cu toate că eu sunt prea puţin implicat. Să-L mărturiseşti 
pe Isus este o cerinţă personală.

Dacă membrii bisericii nu se implică în această lucrare, ei arată 
prin aceasta că nu au o legătură vie cu Dumnezeu. (Mărturii, 
vol. 5, p. 462)

Ce se întâmplă cu membrii bisericii care nu au o legătură vie cu 
Dumnezeu? Răspunsul este evident. Este posibil ca, din punct de vedere 
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spiritual, să fie deja morţi. Ei pot fi membri ai bisericii care au o reputaţie 
bună, care respectă standardele, care au responsabilităţi în biserică, 
participă la agape, cântă în cor, dar, dacă nu Îl mărturisesc pe Isus, nu 
există au comuniune vie cu El. Acest lucru este descurajator, deoarece:

Fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăţia lui Dumnezeu 
ca misionar. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 195)

Poate să arate ca un ucenic, dar, dacă nu este dedicat misiunii 
de evanghelizare, atunci nu este ucenic. Nu este născut în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Este doar un bun membru al bisericii, dar fără să fi 
experimentat convertirea.

2. Un creştin care nu-L mărturiseşte pe Isus nu va reflecta niciodată 
caracterul Său. Cel mai urât rezultat al păcatului este deformarea ca-
racterului lui Dumnezeu în fiinţele umane. Astăzi purtăm o imitaţie 
grotească a caracterului lui Dumnezeu. Am devenit răi şi egoişti şi ne 
vine natural să mergem după ceea ce ne face rău. Am învăţat să ne 
prefacem şi să ne ascundem sub felurite deghizări. La suprafaţă putem 
părea calzi din punct de vedere spiritual, dar suntem reci în sufletul 
nostru. Suntem o „turtă care nu a fost întoarsă” (Osea 7:8), copţi pe o 
parte şi cruzi pe cealaltă. Isus a numit astfel de persoane „morminte 
văruite” (Matei 23:27). Frumoşi doar pe din afară – cu marmură şi  
flori –, dar înăuntru plini de putreziciune. Dar Isus a venit să repro-
ducă în viaţa noastră caracterul Său, să restaureze ce s-a deteriorat, să 
ne aducă din nou la asemănarea cu Tatăl ceresc. Acesta este motivul 
pentru care ne-a dat această misiune.

Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare 
a păcătoşilor şi fără ajutorul nostru; dar, pentru ca noi să ne 
formăm un caracter ca al lui Hristos, trebuie să fim părtaşi la 
lucrarea Lui. (Ibidem, p. 142)

Această declaraţie este clară. Dumnezeu ne-a încredinţat misiunea 
de a-L mărturisi pe Isus cu un singur scop: acela de a ne dezvolta 
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caractere asemenea celui al lui Hristos. Dacă nu participăm la Marea 
Trimitere, este imposibil să atingem acest ideal.

3. Un creştin care nu-L mărturiseşte pe Hristos nu creşte din 
punct de vedere spiritual. Nu există experienţă creştină sănătoasă 
atâta timp cât nu există creştere. Dintre toate etapele vieţii, naşterea 
este cea mai uşoară. De ce anume avem nevoie pentru a ne naşte 
din nou? Este doar o chestiune de credinţă. Te poţi afla în cea mai 
adâncă groapă a păcatului, dacă Îl strigi pe Dumnezeu şi Îl rogi să 
aibă milă de tine, Domnul Isus Îşi va întinde braţul puternic şi te 
va face copilul Lui. În acel moment, te-ai născut în viaţa creştină.  
Asta-i tot.

Dar pentru a fi mântuit trebuie să faci mai mult decât doar 
să te naşti; este necesar să rămâi mântuit şi să creşti. Ioan spune: 
„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a 
arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru 
că Îl vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3:2). „Şi ce vom fi, nu s-a arătat 
încă”, spune Ioan. În această expresie, ideea creşterii este implicită. 
Nu este suficient doar să te naşti în Împărăţia lui Dumnezeu. Viaţa 
înseamnă creştere; ziua în care încetezi să creşti, mori. Idealul final este 
să reflectăm asemănarea cu Creatorul. „Noi ştim că atunci când El este 
descoperit, noi vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este El.” 
Ellen G. White reiterează acest gând: 

Singura cale de a creşte în har este de a îndeplini cu 
conştiinciozitate tocmai lucrarea pe care Domnul Hristos ne-a 
poruncit să o facem. (Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, 
p. 101)

Începe să devină clar? Anumite lucruri se întâmplă fără să ne 
dăm seama, dar, dacă un creştin nu este dedicat misiunii de a conduce 
suflete la Hristos, atunci nu va creşte. Această expresie, „singura cale 
de a creşte în har”, trebuie accentuată – este esenţa. Să-i aduc pe alţii 
la Hristos nu este o datorie pe care o pot strecura în timpul meu liber. 



DE CE SĂ ÎI CONDUCI PE OAMENI LA ISUS?  71

Ori fac asta, ori mor. Dacă nu reuşesc să o fac, voi rămâne un pitic din 
punct de vedere religios, aşa cum se exprimă Ellen G. White: 

Mulţi, foarte mulţi, se apropie de ziua revenirii Domnului nefăcând 
nimic, ocolind responsabilităţile, iar ca rezultat ei sunt pitici din 
punct de vedere religios. (Review and Herald, 22 mai 1888)

4. Un creştin care nu-L mărturiseşte pe Isus este un creştin plăpând. 
Orice părinte doreşte să-şi vadă copiii crescând puternici şi sănătoşi. 
Şi Dumnezeu este un părinte iubitor, care doreşte fericirea copiilor 
Săi, creşterea lor în putere şi în vitalitate. În acest scop, El ne-a pus la 
dispoziţie un program pentru zidirea puterii noastre.

În biserică trebuie să se desfăşoare o lucrare bine organizată, 
pentru ca membrii să poată înţelege cum să le împartă altora 
lumina şi, în felul acesta, să-şi întărească propria credinţă şi 
să crească în cunoştinţă. Pe măsură ce dau mai departe ce au 
primit de la Dumnezeu, ei vor fi întăriţi în credinţă. O biserică 
lucrătoare, activă, este o biserică vie. (Mărturii, vol. 6, p. 435)

Observaţi etapele din aceste gânduri. Atunci când creştinii împart 
cu alţii lumina Evangheliei, ei îşi întăresc propria credinţă şi îşi sporesc 
cunoştinţele. De ce? Motivul este că „pe măsură ce dau mai departe 
ce au primit de la Dumnezeu, ei vor fi întăriţi în credinţă”. Remarcaţi 
avantajele care apar atunci când conduci pe cineva la picioarele lui 
Isus. Îţi vei spori cunoştinţele. De fiecare dată când le repetaţi altora 
adevărul, îl veţi afirma în voi înşivă, iar întrebările ridicate de cei cu 
care studiaţi vă vor conduce să studiaţi şi să săpaţi tot mai adânc. Dar 
beneficiile nu se încheie aici; cu adevărat credinţa ta va deveni mai 
puternică şi vei deveni adânc fundamentat în adevăr.

Ce se întâmplă dacă nu-ţi mărturiseşti credinţa?

Cei care fac doar puţin sau nu fac nimic pentru Hristos sunt 
în pericol. Harul lui Dumnezeu nu va mai locui multă vreme 
în sufletul celui care, deşi are privilegii şi ocazii, rămâne tăcut. 
(Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 89)
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Începem să înţelegem de ce unii oameni îşi încep experienţa 
creştină înflăcăraţi, dar, după un timp scurt, se întorc la a-şi trăi viaţa 
ca mai înainte? Nu a avut loc o schimbare pe termen lung în viaţa lor. 
Aceşti oameni au ales să păstreze liniştea, iar harul lui Hristos nu a rămas 
pentru mult timp cu ei pentru că nu şi-au împărtăşit credinţa cu alţii. 

Cei care, cu dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semeni, se 
străduiesc să-i ajute pe alţii devin statornici, tari şi bine întemeiaţi 
în adevăr. (Mărturii, vol. 5, p. 393)

5. O persoană care nu-L împărtăşeşte pe Isus este vulnerabilă în 
faţa apostaziei şi a ereziei. Este trist să vezi un creştin murind în primii 
lui ani de experienţă spirituală. La fel de trist este să vezi un membru 
al bisericii care, după ani de zile în biserică, este dus de vântul unei 
mişcări disidente, asemenea unei frunze uscate. Apostazia le provoacă 
mari dificultăţi liderilor bisericii. De-a lungul celor patruzeci de ani 
de slujire, am participat la multe comitete convocate pentru a rezolva 
problema apostaziei. În multe astfel de întâlniri, am ascultat discursuri 
emoţionale, argumentând că noii creştini abandonează biserica din 
cauza lipsei de pregătire. Însă nu acesta este motivul real. În 1998, 
s-a făcut un studiu de către Diviziunea America de Sud. Am vizitat 
328 de persoane care au abandonat biserica, în 63 de locuri diferite, 
şi le-am întrebat: „De ce ai părăsit biserica?” Răspunsurile au fost 
surprinzătoare:

• Nu sunt de acord cu doctrinele   1,30 %
• S-au alăturat mişcărilor disidente    3,90 %
• Nu au putut să respecte principiile bisericii 18,80 %
• Le lipseau prietenii în comunitate   76,62 %

Se poate vedea că motivul nu a fost lipsa cunoştinţelor biblice. 
Cunoştinţa este bună, dar nu aceasta îl păstrează pe creştin credincios. 
Problema de bază este lipsa de prietenii în biserică. Noii creştini sunt 
adăugaţi bisericii, dar nu sunt incluşi în micile cercuri de prieteni care 
există într-o comunitate. Noii credincioşi şi-au părăsit vechii prieteni, 
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dar nu au putut să-şi facă noi prieteni în cadrul bisericii. După un timp 
scurt, s-au descurajat şi au renunţat. Poate vă întrebați ce are de-a face 
aceasta cu mărturisirea credinţei în scopul de a-i conduce pe oameni 
la picioarele lui Isus. Are mult de-a face cu asta. Observaţi următoarea 
declaraţie a lui Ellen G. White: 

Creştinii care cresc fără încetare în ce priveşte zelul, seriozitatea 
şi iubirea nu vor aluneca niciodată. […] Cei care nu sunt angajaţi 
în această lucrare neegoistă şi care au o experienţă bolnavă, 
ajung să fie epuizaţi de luptă, de îndoială, murmurări, păcat şi 
căinţă, până când îşi pierd orice înţelegere cu privire la ce anume 
constituie religia adevărată. (Sfaturi pentru o slujire creştină 
eficientă, p. 107)

Aici, scriitoarea inspirată prezintă secretul pentru a nu abandona 
rândurile armatei Domnului ca fiind lucrarea de mărturisire a credinţei 
în Isus Hristos. Oricine face eforturi pentru a-L mărturisi pe Isus nu 
va apostazia niciodată, spune ea. Dar este mai mult decât atât. Ellen G. 
White continuă spunând despre creştinii care trăiesc o viaţă inactivă şi 
care nu se implică în a-i conduce pe alţii la Isus, că nu doar că se vor 
descuraja, ci mult mai rău:

Ei simt că nu se pot întoarce în lume şi, ca urmare, umblă prin 
periferiile Sionului, nutrind gelozii mărunte, invidii, dezamăgiri 
şi remuşcări. Ei sunt căutători de greşeli şi se hrănesc cu greşelile 
şi erorile fraţilor lor. În viaţa religioasă, ei au doar o experienţă 
tristă, lipsită de speranţă şi de credinţă. (Ibidem, p. 107)

Ați văzut astfel de lucruri? Cunoaşteți pe cineva care trăieşte 
pentru a critica biserica şi pe liderii acesteia? Întrebați-i cât de multe 
suflete au condus la Isus în ultimul an şi veți descoperi motivul din 
spatele comportamentului lor negativ.

Adesea intrăm în contact cu membri sinceri care sunt foarte 
preocupaţi să-şi păstreze o bună imagine exterioară. Din nefericire, 
dacă toate eforturile lor sunt canalizate în această direcţie şi uită că a 
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da mărturie reprezintă cheia pentru o viaţă creştină, ei se supun unui 
risc teribil.

Mulţi mărturisesc numele lui Hristos, dar inima lor nu este 
angajată în slujba Sa. Ei pretind pur şi simplu că sunt evlavioşi şi 
tocmai prin acest fapt se fac vrednici de o condamnare mai mare 
şi devin nişte slujitori ai lui Satana, mai înşelători şi mai plini de 
succes în ce priveşte ruina sufletelor. (Ibidem, p. 95)

Atunci când un creştin doreşte să facă o mărturisire de credinţă 
doar prin „afişarea” evlaviei, fără a deveni activ în a-i conduce pe alţii 
la Hristos, riscă să decadă până acolo încât să devină un agent eficient 
al lui Satana pentru distrugerea sufletelor. Acest lucru este de-a dreptul 
şocant!

6. Un creştin care nu-L mărturiseşte pe Isus nu va lua parte la 
redeşteptarea promisă. Dumnezeu are un vis glorios pentru biserica 
Sa. Îşi doreşte ca ea să fie vie, sănătoasă şi sfântă pentru întâlnirea 
cu Răscumpărătorul. Din acest motiv, El foloseşte, printre altele, 
mărturisirea de credinţă.

Dacă vrea să fie o biserică vie, trebuie să fie o biserică lucrătoare. 
Să nu se mulţumească doar să-şi apere poziţia împotriva 
puterilor păcatului şi ale erorii, să nu se mulţumească doar să 
înainteze cu paşi lenţi, ci să poarte jugul lui Hristos şi să ţină 
pasul cu Conducătorul, câştigând noi membri pe parcursul 
înaintării. (Ibidem, pp. 83–84)

Redeşteptarea nu înseamnă să obţii o biserică în care să se 
susţină un standard comportamental înalt. Mulţi oameni sinceri se 
îngrijorează cu privire la lumescul care intră pe uşile bisericii. După 
cum deja am observant, biserica „nu ar trebui să se mulţumească 
doar să-şi apere poziţia împotriva puterilor păcatului şi ale erorii”. 
În schimb, ea „trebuie să ţină pasul cu Conducătorul, câştigând noi 
membri pe parcursul înaintării”.
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Acest lucru este esenţial, dacă ne dorim o redeşteptare autentică. 
Aşa cum explică Ellen G. White:

Prin nimic nu vei aduce putere şi vigoare evlaviei tale aşa cum 
o poţi face lucrând pentru înaintarea cauzei pe care mărturiseşti 
că o iubeşti, în loc să o împiedici. (Ibidem, p. 98) 

7. Un creştin care nu-L mărturiseşte pe Isus nu se pregăteşte pentru 
venirea Împăratului împăraţilor. Care este calea cea bună de a te pregăti 
pentru revenirea lui Isus Hristos? Să te îngrijorezi cu privire la temuta 
„lege duminicală” sau cu privire la începutul persecuţiei? Să mergi în 
pustie ca să studiezi Biblia şi să te rogi ca niciodată mai înainte? Citeşte 
ce scrie sfatul inspirat:

În acest timp, credinţa noastră nu trebuie să se limiteze la a fi 
de acord cu sau a crede în teoria soliei celui de-al treilea înger. 
Noi trebuie să avem untdelemnul harului lui Hristos, care 
să alimenteze candela şi să facă lumina vieţii să strălucească, 
arătând calea pentru cei care sunt în întuneric. (Mărturii, vol. 9,  
p. 155)

Rugăciunea şi studiul biblic din Cuvântul lui Dumnezeu sunt 
indispensabile, dar acestea trebuie să fie însoţite de lucrarea de a le 
arăta cărarea celor care sunt în întuneric. Altfel, viaţa devoţională 
devine goală şi fără sens. 

Noi suntem în timpul aşteptării. Dar perioada aceasta nu trebuie 
cheltuită într-o închinare abstractă. Aşteptând, veghind şi 
lucrând în mod vigilent, toate acestea trebuie să fie combinate. 
(Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 85)

Închinarea abstractă se limitează la studiu biblic şi rugăciune. 
Trebuie să includem mărturisirea în viaţa devoţională, iar aceas-
ta înseamnă, pur şi simplu, să căutăm să-i conducem pe alţii la  
Hristos.
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8. Un creştin care nu-L mărturiseşte pe Isus Hristos va avea nevoie 
de atenţie şi de îngrijire. Există mulţi creştini nemulţumiţi care au o 
credinţă slabă. Ellen G. White ne sugerează din nou antidotul:

Aceasta este reţeta pe care a prescris-o Hristos pentru sufletul 
slăbit, plin de îndoială, tremurând. Cei mâhniţi, cei care umblă 
trişti înaintea Domnului, să se ridice şi să ajute pe cineva care are 
nevoie de ajutor. (Mărturii, vol. 6, p. 266)

O viaţă fără o misiune este o viaţă plină de îndoieli. Vă amintiţi ce 
a făcut Isus când a văzut că ucenicii erau împovăraţi de îndoială?

Pentru lenevia spirituală nu există decât un singur leac adevărat, 
şi acesta este lucrarea pentru sufletele care au nevoie de ajutorul 
vostru. (Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 107)

Ellen G. White ne relatează o situaţie care ilustrează cum ajutându-i 
pe alţii te ajuţi, de fapt, pe tine:

Am citit despre un om care, călătorind într-o zi de iarnă prin 
nămeţi mari de zăpadă, a amorţit din cauza frigului care, aproape 
imperceptibil, îi îngheţa funcţiile vitale. Omul era aproape să 
moară îngheţat şi, tocmai când se afla pe punctul de a renunţa 
să lupte pentru a rămâne în viaţă, a auzit gemetele unui tovarăş 
de călătorie care, de asemenea, murea de frig. Simpatia lui a fost 
stârnită şi s-a hotărât să-l salveze. El i-a fricţionat nefericitului 
om membrele îngheţate şi, după un efort considerabil, l-a ridicat 
în picioare. Deoarece suferindul nu putea să stea în picioare, l-a 
purtat în braţele lui miloase chiar prin nămeţii pe care crezuse că 
nu-i va putea trece niciodată singur. 

După ce şi-a dus tovarăşul de călătorie într-un loc sigur, deoda-
tă şi-a dat seama că, salvându-şi semenul, s-a salvat şi pe sine. 
Eforturile lui stăruitoare de a-l ajuta pe altul îi încălziseră sân-
gele care îi îngheţa în vene şi trimiseseră o căldură sănătoasă în 
membrele trupului său. (Slujitorii Evangheliei, pp. 198–199) 
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L-am cunoscut pe Andy într-unul dintre cele mai violente oraşe 
din lume. Avea o reputaţie înfricoşătoare şi petrecuse câţiva ani în 
închisoare, plătind pentru crimele sale. În timp ce se afla în închisoare, 
Andy L-a cunoscut pe Domnul Isus Hristos. Într-o noapte întunecoasă 
de iarnă, Andy a simţit că nu va mai apuca ziua de mâine – celula lui de 
închisoare era îngheţată. În acele condiţii, m-a auzit vorbind la radioul 
colegului său de celulă. Chiar în acea noapte, Duhul lui Dumnezeu i-a 
atins inima. Ascultase de multe ori oameni vorbind despre Isus, dar 
întotdeauna considerase că religia era pentru oamenii slabi şi fricoşi. 
Se mândrea cu faptul că era un dur şi că era mereu bine înarmat. 
Mulţi oameni sufereau din pricina activităţii sale criminale, pe care o 
începuse încă de când era minor. El învinuia societatea pentru că nu îi 
oferise o cale mai bună în viaţă. 

În acea noapte, Andy credea că era pe moarte şi acest gând l-a 
speriat. Când lucrurile au ajuns la cel mai de jos nivel, el a ajuns să 
înţeleagă că Dumnezeu îl iubeşte şi că doreşte să-i dea o inimă nouă. 
Imediat L-a implorat pe Dumnezeu să facă exact acest lucru pentru 
el – să-i mai idea o şansă. Apoi, şi-a pierdut cunoştinţa. A doua zi 
dimineaţa, Andy a văzut razele soarelui coborând prin fereastră. A 
realizat că se afla la infirmerie. „Eram în viaţă”, mi-a spus, neputând 
să-şi ascundă emoţiile. „Nu murisem în acea noapte. Dumnezeu îmi 
oferea cu adevărat a doua şansă.”

Aproximativ treizeci de ani au trecut de la acea noapte memorabilă 
din celula îngheţată a închisorii. Astăzi, Andy este mărturia vie a puterii 
transformatoare a lui Hristos. Este liber şi face un lucru extraordinar 
cu o organizaţie angajată în reabilitarea minorilor delincvenţi. Ultima 
data când ne-am întâlnit, m-a prezentat unui mare grup de oameni pe 
care îi condusese la picioarele Mântuitorului. „Cum aş putea să păstrez 
tăcerea după tot ce a făcut Domnul Isus pentru mine?” a fost răspunsul 
său plin de zâmbet atunci când l-am întrebat dacă s-a plictisit să-L tot 
mărturisească pe Isus.

În timp ce Andy se îndepărta, îndreptându-se spre auditorium, 
stăteam şi-l priveam în tăcere. El a descoperit secretul creşterii în 
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Hristos. El face parte din biserica slăvită pe care Isus Se aşteaptă să o 
găsească atunci când Se va întoarce.

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Ezit eu la ideea de a-i conduce pe alţii la Isus? Sunt temător  
şi nu ştiu de unde să încep? Cum pot învăţa?

2.  Enumeră motivele pentru care este necesar să-i conducem  
pe oameni la Isus.

3.  Dacă nu de teamă sau din simţul datoriei, ce alt motiv ar  
trebui să-mi însufleţească dorinţa de a-i vedea pe alţii  
mântuiţi în Împărăţia lui Hristos?

4.  Ce relaţie există între dragostea lui Dumnezeu şi mântuirea 
mea, respectiv a celorlalţi?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 8

CARE ESTE SCOPUL BISERICII?

Cartea Apocalipsa conţine multe viziuni. Acolo aflăm, printre alte 
lucruri, visul lui Dumnezeu cu privire la viitorul predicării Evangheliei. 
Iată cum I-a prezentat Domnul acest vis lui Ioan: „După aceea, am văzut 
coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul 
s-a luminat de slava lui” (Apocalipsa 18:1).

Ce scenă extraordinară! Pământul este luminat de slava îngerului. 
Bărbaţi şi femei, umpluţi cu puterea Duhului Sfânt şi transformaţi de 
dragostea lui Isus, luminează lumea cu slava lui Dumnezeu. Caracterul 
lui Isus este reflectat în vieţile credincioşilor; ei sunt lumina lumii. 
Forţele întunericului se clatină în prezenţa unei asemenea străluciri. 
Slava lui Dumnezeu este reflectată de creştini dedicaţi şi luminează 
orice colţ al pământului, înainte de venirea lui Hristos: 

Aşadar, conţinutul soliei celui de-al doilea înger îi este vestit 
lumii din nou de celălalt înger care luminează pământul cu 
slava lui. Soliile acestea sunt reunite în una singură, care să le 
fie prezentată oamenilor în zilele finale ale istoriei pământului. 
(Solii alese, vol. 2, p. 116)

Pentru a trăi această experienţă, biserica trebuie să treacă printr-un  
proces de creştere; şi pentru a atinge acest ideal, Dumnezeu ne-a 
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adresat Marea Trimitere. Biserica trebuie să înţeleagă că Dumnezeu 
doreşte reflectarea caracterului Său către lume prin membrii ei. De 
asemenea, ei au nevoie să înţeleagă că misiunea mărturisirii lui Isus nu 
este nimic altceva decât un instrument divin conceput pentru a realiza 
această revelaţie. 

În biserică trebuie să se desfăşoare o lucrare bine organizată, 
pentru ca membrii să poată înţelege cum să le împartă şi altora 
lumina şi, în felul acesta, să-şi întărească propria credinţă şi 
crească în cunoştinţă. Pe măsură ce dau mai departe ce au 
primit de la Dumnezeu, ei vor fi întăriţi în credinţă. O biserică 
lucrătoare, activă, este o biserică vie. Noi suntem zidiţi ca nişte 
pietre vii şi fiecare piatră trebuie să emită lumină. Fiecare creştin 
este comparat cu o piatră preţioasă care captează slava de la 
Dumnezeu şi o reflectă. (Mărturii, vol. 6, p. 435)

Ce spune acest citat despre importanţa misiunii în viaţa bisericii?

• „O biserică… activă este o biserică vie.” Viaţa unei biserici este 
în strânsă legătură cu activitatea sa.

• Atunci când membrii împart lumina cu alţii, ei „îşi întăresc 
propria credinţă şi cresc în cunoştinţă”.

• În timp ce împărtăşesc ceea ce au primit, membrii „vor fi întăriţi 
în credinţă”.

• „Fiecare creştin este comparat cu o piatră preţioasă care 
captează slava de la Dumnezeu şi o reflectă.”

Încă o dată găsim ciclul benefic al mărturisirii lui Isus ca stil de 
viaţă. Membrii dau mărturie şi, astfel, îi aduc pe alţii la picioarele lui 
Hristos; în acelaşi timp, mărturisirea le întăreşte propria credinţă şi 
relaţia cu Isus. 

Dumnezeu are un scop pentru biserică, iar biserica are o raţiune 
de a fi. Aceste două scopuri sunt complementare. Împlinirea scopului 
său ajută biserica să atingă idealul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest 
scop divin? Ellen G. White răspunde la această întrebare:
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Biserica lui Hristos de pe pământ a fost organizată în scopuri 
misionare, iar Domnul doreşte să vadă întreaga biserică găsind 
căi şi mijloace prin care toţi oamenii, de sus şi de jos, bogaţi şi 
săraci, să poată auzi mesajul adevărului. (Mărturii, vol. 6, p. 29)

Energiile bisericii ar trebui să fie direcţionate către acest obiectiv. 
Lucrarea ei este indispensabilă, dacă va reflecta caracterul lui 
Dumnezeu şi va deveni comunitatea slăvită, glorioasă, pe care Isus 
aşteaptă să o găsească la revenirea Sa.

Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea 
oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei 
este aceea de a duce lumii Evanghelia. (Faptele apostolilor, p. 9)

În primii ani ai mişcării advente, misiunea era clară. În 1893, când 
biserica era la începutul existenţei sale, mesagerul Domnului declara:

Lucrarea noastră este clar stabilită în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Creştinii trebuie să fie uniţi, bisericile trebuie să fie unite, factorul 
uman trebuie să coopereze cu cel divin, fiecare agenţie să se 
subordoneze Duhului Sfânt, iar toate să fie combinate pentru a 
oferi lumii vestea bună a harului lui Dumnezeu. (Buletinul zilnic 
al Conferinţei Generale, 28 februarie 1893)

Istoria ne arată că mişcării advente i-a fost dată o viziune clară 
cu privire la misiunea şi rolul fiecărui credincios de a da mărturie. 
Din nefericire, viziunea s-a schimbat de-a lungul timpului. Multe 
congregaţii de astăzi par să creadă că biserica este o creşă pentru 
copii neajutoraţi care au rămas fără îngrijire şi protecţie. La primul lor 
scâncet, pastorul se apropie de ei, cu biberonul în mână. Mulţi preoţi 
lucrează pe post de baby-sitter. Principala lor sarcină este să liniştească 
„bebeluşul” ca acesta să nu mai plângă. Uităm că noi – ca popor, ne-am 
născut cu un scop şi, de asemenea, uităm că cea mai bună modalitate 
de a păstra sănătatea spirituală a membrilor este de a-i implica în 
lucrarea de a-L mărturisi pe Hristos. 



82  A-L MĂRTURISI PE ISUS ESTE TOTUL

Puterea vine prin exerciţiu. Toţi cei care îşi pun la lucru abilităţile 
pe care li le-a dat Dumnezeu vor fi din ce în ce mai capabili să 
se dedice lucrării de a-I sluji. Cei care nu fac nimic în lucrarea 
lui Dumnezeu nu vor creşte în harul şi în cunoştinţa adevărului. 
Un om care zace întins şi refuză să-şi mişte membrele va pierde 
în curând orice putere de a le folosi. Tot la fel, creştinul care nu 
foloseşte puterile pe care i le-a dat Dumnezeu nu numai că nu 
creşte în Hristos, dar îşi pierde şi puterea pe care o are şi devine 
un paralitic din punct de vedere spiritual. Iar cei care, din 
dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semeni, se străduiesc să-i 
ajute pe alţii devin statornici, tari şi bine întemeiaţi în adevăr. 
(Mărturii, vol. 5, p. 393)

Un paralitic din punct de vedere spiritual! Ilustraţia folosită de 
Ellen G. White este dură. Un creştin inactiv într-o asemenea măsură va 
găsi că-i este la îndemână să se plângă cu privire la orice.

Aceasta este reţeta pe care a prescris-o Hristos pentru sufletul 
slăbit, plin de îndoială, tremurând. Cei mâhniţi, cei care umblă 
trişti înaintea Domnului, să se ridice şi să ajute pe cineva care are 
nevoie de ajutor. (Mărturii, vol. 6, p. 266)

Misiunea de a-i căuta pe păcătoşi şi de a-i conduce la Hristos nu 
este o sarcină de lăsat câtorva voluntari. Cel puţin, nu aşa ar trebui să 
se întâmple.

Secretul succesului nostru în ce priveşte lucrarea Domnului se 
găseşte în lucrarea plină de armonie a poporului nostru. Trebuie 
să existe o acţiune concentrată. Fiecare membru al trupului 
lui Hristos trebuie să-şi facă partea în ce priveşte cauza lui 
Dumnezeu, potrivit cu capacitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. 
(Review and Herald, 2 decembrie 1890)

Observaţi folosirea repetată a cuvântului „fiecare”. Mandatul îi 
aparţine bisericii, dar biserica este compusă din fiecare membru în 
parte.
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Fiecare om urmează să-şi ocupe locul lui şi să-şi îndeplinească 
partea lui, gândind, vorbind şi acţionând în armonie cu Duhul 
lui Dumnezeu. Atunci şi numai atunci lucrarea va fi un tot 
întreg, simetric. (Mărturii, vol. 6, p. 293)

În biserică este de lucru pentru toţi. Pe de o parte, misiunea de 
a-i conduce pe oameni la Isus este datoria fiecăruia, dar, pe de altă 
parte, este datoria tuturor. Membrul care doreşte să Îl mărturisească 
pe Isus va avea de înfruntat multe dificultăţi, dacă nu se poate baza pe 
susţinerea întregii biserici.

În acest context, misiunea bisericii de evanghelizare nu poate fi 
îndeplinită prin campanii izolate de evanghelizare publică, ci printr-o 
activitate permanentă; aceasta trebuie să fie viaţa normală a bisericii. 
Programul misionar al bisericii nu poate depinde doar de o persoană. 
Acest lucru trebuie dus la îndeplinire în fiecare zi. Uşile bisericii sunt 
deschise pentru a primi persoanele aduse de fiecare membru în parte. 
Fiecare trebuie să vadă aceste persoane ca pe nişte pietre preţioase 
aduse în familia lui Dumnezeu, copii spirituali care se nasc în Împărăţia 
lui Dumnezeu. 

Antenele misionare ale bisericii trebuie întotdeauna reglate pentru 
a observa persoanele care vizitează biserica pentru prima dată. Braţele 
şi inimile tuturor ar trebui să fie deschise pentru a-i primi pe aceşti 
oameni şi pentru a le acorda îngrijirea de care au nevoie ca să crească 
şi să ajungă la maturitate spirituală.

Fiecare biserică, dacă este conştientă de scopul său misionar, ar 
trebui să aibă anumite programe în desfăşurare. 

1. Un excelent comitet de primire. Cei care îi întâmpină pe oameni 
reprezintă imaginea bisericii. Rolul lor este să primească oaspeţii şi 
să-i facă să se simtă bine-veniţi. Cel care îşi aduce pentru prima dată 
un prieten la biserică ar trebui să le spună dinainte numele acestuia 
persoanelor din comitetul de primire. În acest fel, atunci când persoa-
na vine, responsabilul cu întâmpinarea oaspeţilor i se poate adresa pe 
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nume. Nu există vreun sunet mai dulce decât să-ţi auzi numele ros-
tit. Oaspetele ar trebui condus către un loc bun în biserică şi ar tre-
bui să i se ofere şi o Biblie. Acest mod de a trata pe cineva transmite 
un mesaj nerostit: „Noi ne adunăm aici pentru a studia Cuvântul lui  
Dumnezeu.” 

 2. Acceptare şi prietenie. Biserica, prin toţi membrii săi, ar tre-
bui educată să cultive o atmosferă de acceptare şi de prietenie. Res-
ponsabilitatea de a-i face pe oaspeţi să se simtă iubiţi şi bine primiţi 
nu-i revine exclusiv comitetului de primire, ci include întreaga fa-
milie a bisericii. Fiecare creştin născut în Împărăţia lui Dumnezeu 
ar trebui educat să întâmpine oaspeţii cu zâmbete prietenoase. Dacă 
se întâmplă totutuşi să fie omis cineva de la salutul de „bun venit”, 
atunci să fie doar un prieten sau o persoană care este familiarizată 
cu biserica, dar vizitatorilor să li se dea toate motivele să simtă că se 
află într-un loc cald, prietenos. Atunci când oaspeţii pleacă, ar trebui 
să poarte cu ei dorinţa arzătoare de a se întoarce. Acest lucru se în-
tâmplă în mod natural când caracterul lui Isus este reflectat în viaţa  
bisericii. 

Trebuie să reflectăm caracterul lui Isus. Oriunde, fie în biserică, 
în casele noastre sau în relaţiile sociale cu vecinii noştri, să lăsăm 
să se vadă chipul drag al Domnului Isus. (Signs of the Times,  
18 august 1887)

Fiecare persoană care intră în biserică pentru prima dată ar trebui 
să vadă chipul frumos al Domnului Isus pe faţa fiecărui membru al 
bisericii.

3. Mese de părtăşie. Vizitatorii să fie invitaţi să se alăture familiei 
bisericii pentru prânz. În asemenea situaţii, toţi membrii bisericii să-i 
salute călduros pe cei nou-veniţi şi să li se alăture la masă. Atunci 
când oaspeţii sunt singuri, membrii bisericii să stea cu ei la masă şi 
să-i includă în conversaţia lor. Ajutaţi-i să se integreze şi să se simtă 
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confortabil. De multe ori, atitudinile sunt influenţate mai degrabă de 
emoţii decât de raţiune. Unii dintre cei care vizitează o biserică poate 
nu înţeleg imediat punctele de doctrină, dar vor dori să se întoarcă 
datorită dragostei pe care au simţit-o acolo. Pentru acest motiv, 
biserica trebuie să practice dragostea de oameni. Ca să atingă această 
ţintă, fiecare creştin trebuie să se roage zilnic, să studieze Biblia în mod 
regulat şi să-L mărturisească pe Isus. 

4. O întâlnire de rugăciune interesantă. Întâlnirile de rugăciune 
trebuie să se transforme în ocazii de mijlocire. Întreaga biserică trebuie 
să se roage pentru persoanele cu care lucrează fiecare membru. În 
momentul în care biserica lui Dumnezeu se roagă, se întâmplă lucruri 
extraordinare. Când biserica s-a rugat, soţi care nu doreau să aibă 
nimic de-a face cu Isus, care îşi băteau nevestele din cauza credinţei 
acestora, au fost atinşi de Duhul Sfânt. Atunci când biserica s-a rugat 
fără încetare, copii răzvrătiţi s-au întors acasă la părinţii lor şi şi-au 
cerut iertare. 

Dacă fiecare membru al bisericii se roagă pentru o persoană pe 
care încearcă să o abordeze şi dacă biserica i se alătură în rugăciune 
de mijlocire pentru acea persoană, fiţi siguri că ceva extraordinar se 
va întâmpla.

Întâlnirile de miercuri seara ar trebui să includă timp pentru 
mărturie personală. Membrii vor avea mărturii de împărtăşit, po-
vestind ce lucruri minunate face Dumnezeu în vieţile prietenilor lor. 
Acestea ar trebui să fie ocazii de închinare pline de înflăcărare şi de  
dragoste. 

5. O clasă biblică de botez. Aceasta este o altă resursă permanentă 
oferită de o biserică orientată spre misiune. Atunci când adventiştii 
credincioşi îi conduc pe oameni la Hristos, iar aceştia încep să pună 
întrebări cu privire la Biblie, biserica ar trebui să ofere suport, pentru 
ca aceia care nu ştiu cum să prezinte studii biblice să aibă unde să-i 
aducă pe prietenii lor. Singura lucrare a membrilor în această etapă 
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este să-şi însoţească prietenii şi să-i ajute să găsească versetele biblice. 
Acolo va fi prezent un instructor bine pregătit, care îi va îndruma şi îi 
va face să înţeleagă acele puncte pe care, probabil, unii membrii nu le 
pot explica. 

Bisericile care-şi uită menirea sfârşesc prin a deveni societăţi 
religioase. Se întâlnesc o dată sau de două ori pe săptămână pentru a 
desfăşura un program şi nimic mai mult. Gândiţi-vă la rutina unei astfel 
de biserici. În timpul săptămânii, liderii de departamente îşi pregătesc 
materialul pentru programul din Sabat. Ei distribuie responsabilităţile, 
organizează programul în sine, găsesc persoane care asigură o muzică 
deosebită, aleg câteva imnuri etc.

În fiecare zi dau telefoane pentru a le aminti participanţilor de 
partea lor din program. Când vine Sabatul, acolo sunt şi ei, nerăbdători 
ca totul să iasă bine, şi de regulă aşa se întâmplă. 

Programul şi Sabatul ajung la sfârşit şi ei respiră adânc a uşurare 
şi Îi mulţumesc Domnului că totul a mers bine. Însă imediat trebuie 
să reînceapă aceeaşi rutină săptămânală: este timpul să planifice 
programul pentru Sabatul următor. Aţi înţeles ideea? Viaţa unei biserici 
care şi-a pierdut scopul nu devine altceva decât o serie de programe. 
Numai câţiva se implică, în timp ce majoritatea membrilor stau şi se 
uită. Dacă le place ceea ce văd, îi felicită pe conducători şi revin şi 
săptămâna următoare. Dacă nu le place, critică şi probabil caută o altă 
biserică, unde li se oferă programe mai bune. Aceasta este o biserică 
orientată spre divertisment. 

Cât despre pastor? Fără să realizeze, el cade în capcana de a pregăti 
predici cu substanţă pentru ca biserica să fie bine hrănită. Nu este 
nimic rău cu prezentarea unor predici bune. Pastorul este chemat să 
predice cu iscusinţă. Dar trebuie să ştie că predicarea reprezintă doar 
o parte din îndatorirea lui pastorală. Misiunea lui este să pregătească o 
biserică slăvită pentru întâlnirea cu Isus. Totuşi, prea adesea, pastorul 
este mult prea ocupat să pregătească predici elaborate pentru o biserică 
mult prea pretenţioasă. Astfel, nu îi mai rămâne timp pentru nimic 
altceva. 
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Mesagerul Domnului oferă sfaturi pentru asemenea situaţii:

Dacă pastorii noştri ar predica scurt, direct la subiect, iar apoi 
i-ar învăţa pe fraţi şi pe surori cum să lucreze, punând povara 
asupra lor, atunci pastorii ar fi scutiţi de epuizare, oamenii ar 
câştiga putere spirituală prin efortul depus, iar rezultatul ar 
fi de zece ori mai mare decât este acum. (Signs of the Times,  
17 mai 1883)

Să analizăm aceste idei:

• Pastorul ar trebui să predice scurt şi la subiect.
• În plus faţă de predicare, ar trebui să-i înveţe pe membri cum 

să lucreze.
• Rezultatul va fi triplu: În primul rând, pastorul va fi scutit 

de epuizare. În al doilea rând, membrii vor câştiga putere 
spirituală. În al treilea rând, rezultatele vor fi de zece ori mai 
mari decât sunt în prezent.

Avem nevoie de biserici care ştiu clar care este menirea lor. Aceasta 
este cea mai mare nevoie a lumii: un popor care este conştient de 
scopul existenţei sale şi care înţelege motivul pentru care Dumnezeu 
l-a chemat pe scena istoriei profetice. Astfel de oameni formează o 
biserică slăvită, care are un scop şi şi-l cunoaşte. 

Domnul Isus spune clar ce se va întâmpla cu acele biserici care îşi 
pierd din vedere menirea. Cu o anumită ocazie, El a spus: „Voi sunteţi 
sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta 
iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie 
lepădată afară şi călcată în picioare de oameni” (Matei 5:13). 

Aceste cuvinte ilustrează motivul existenţei unei biserici. Fiecare 
lucru are un motiv pentru a exista, dar numai dacă îşi împlineşte 
misiunea. Scopul sării este să dea gust mâncării, dar dacă sarea îşi 
pierde gustul, după cuvintele lui Isus, „atunci nu mai este bună la nimic, 
decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni”.  Şi, care 
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este scopul bisericii? Să transmită Evanghelia. Care este destinul unei 
biserici care nu transmite Evanghelia? Poate părea dur, dar Domnul 
Isus ne spune fără echivoc ce se va întâmpla. 

Cineva m-a întrebat: „Cum putem şti dacă ne îndeplinim 
misiunea?” Ellen G. White răspunde la această întrebare: 

Credincioşii tesaloniceni erau adevăraţi misionari. Inimile lor 
ardeau de zel pentru Mântuitorul. [...] Inimile erau câştigate 
prin adevărurile prezentate şi suflete se adăugau la numărul 
credincioşilor. (Faptele apostolilor, p. 256)

Cum ştim că tesalonicenii erau adevăraţi misionari? Ştim pentru 
că „suflete se adăugau la numărul credincioşilor”. Subliniaţi cuvântul 
„adăugau”. Aceasta face referire la numere. Nu există o cale mai bună 
de a măsura ceva decât prin a-l contabiliza. Dacă îmi vei spune că ai 
pierdut în greutate, în mod natural te voi întreba: „Câte kilograme?” 
Dacă îmi vei spune că îmbătrâneşti, mă voi întreba câţi ani ai. Poate că 
cifrele nu sunt cele mai bune măsurători, dar, până în prezent, nimeni 
nu a găsit o variantă mai bună.

În primii ani de istorie adventă, mesagerul Domnului scria 
următoarele: 

Adventiştii de ziua a şaptea fac progrese, dublându-şi numărul, 
înfiinţând misiuni şi înfigând steagul adevărului în locurile 
întunecate ale pământului, şi totuşi lucrarea înaintează mult mai 
lent decât ar dori Dumnezeu. (Review and Herald, 12 octombrie 
1886)

Cum era posibil să se ştie că primii adventişti făceau progrese? 
Deducem că, într-adevăr, pe baza faptului că „îşi dublaseră numărul”. 
Cu o altă ocazie, Ellen G. White afirma:

Dacă fiecare adventist de ziua a şaptea ar fi îndeplinit lucrarea 
care i-a fost încredinţată, numărul credincioşilor ar fi acum mult 
mai mare decât este. (Mărturii, vol. 9, p. 25) 
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Ei bine, observaţi cum cifrele erau folosite pentru a urmări istoria 
bisericii? Dacă biserica îşi îndeplineşte misiunea, rezultatul natural 
este creşterea numerică. Pericolul constă în a deveni prea preocupaţi 
de creşterea numărului de membri şi a uita că acesta are valoare doar 
dacă indică în mod natural rezultatele unei adevărate creşteri spiri-
tuale. Aşa cum am afirmat deja într-un capitol anterior, este posibil să 
creşti numeric fără să creşti şi spiritual, dar este imposibil să creşti din 
punct de vedere spiritual fără să creşti numeric. 

Prioritatea noastră trebuie să fie creşterea spirituală a Împărăţiei 
lui Dumnezeu şi pregătirea bisericii slăvite pe care Domnul Isus vine 
să Şi-o revendice. 

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Cum descrie Apocalipsa visul lui Dumnezeu despre cum  
va fi predicată Evanghelia în viitor? 

2.  Cât de importantă este misiunea Evangheliei pentru viaţa 
bisericii?

3.  Cum avansa răspândirea Evangheliei când Biserica  
Adventistă de Ziua a Şaptea a luat fiinţă?

4.  Ce activităţi ale bisericii ajută la împlinirea misiunii?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 9

METODELE OMENEŞTI  
SAU PLANUL MAESTRULUI?

Nu întotdeauna este clar pentru membrii bisericii ce înseamnă evan-
ghelizare. Se pare că mulţi confundă misiunea cu metoda. Misiunea este 
să reflectăm caracterul lui Isus Hristos în mijlocul unei lumi învăluite în 
întuneric. Astăzi, datoria oamenilor de a-I aduce slavă lui Dumnezeu în 
mod umil a fost înlocuită de dorinţa de a se slăvi pe ei înşişi. Toţi credin-
cioşii ar trebui să acorde atenţie invitaţiei divine:

Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului 
răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul şi 
negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava 
Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi 
împăraţi, în strălucirea razelor tale (Isaia 60:1-3).

Trăim într-un timp de întuneric spiritual. Umanismul a pătruns în 
gândirea modernă şi a influenţat profund domeniul spiritual. Astăzi, 
unele biserici slăvesc în mod deschis fiinţele umane, dar se ascund sub 
pretextul închinării la Dumnezeu. Slăvirea oamenilor are prioritate 
în faţa glorificării lui Dumnezeu. Li se acordă prioritate metodelor 
omeneşti, iar planul principal al lui Isus pentru evanghelizarea lumii 
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este considerat învechit. În acest cadru de umbre spirituale, oamenii 
lui Dumnezeu sunt chemaţi să lumineze lumea cu slava Domnului.

Primul înger apare pe scena timpului anunţându-şi mesajul: 
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui” 
(Apocalipsa 14:7). Slava lui Dumnezeu trebuie să acopere pământul 
înainte de revenirea lui Hristos. Întregul univers trebuie să ştie că slava 
lui Isus, care a fost uzurpată de duşman, încă Îi aparţine exclusiv Fiului 
lui Dumnezeu. Îi aparţine de drept şi exclusiv Împăratului împăraţilor şi 
Domnului domnilor. Dumnezeul nostru are pe acest pământ un popor 
chemat să proclame mesajul slavei lui Dumnezeu atât în teorie, cât şi 
în practică – în teorie, pe baza Cuvântului, şi în practică, exprimată 
printr-un caracter sfinţit. 

Cunoscând aceste lucruri, trebuie să ne amintim că scopul măreţ 
al lui Dumnezeu care se află în spatele Marii Trimiteri este ca urmaşii 
Săi să reflecte mai bine slava lui Dumnezeu. Pentru a îndeplini acest 
scop, este esenţial ca fiecare creştin să devină o lumină strălucitoare. Pe 
măsură ce se apropie tot mai mult de Isus, creştinii sunt transformaţi 
în lumini tot mai strălucitoare. Acest proces de apropiere de Isus nu 
este doar teoretic; este o experienţă de viaţă reală. Nu poate exista 
comuniune cu Isus fără rugăciune zilnică, fără un studiu biblic 
constant şi fără a-L mărturisi pe Isus. Este necesar să repetăm acest 
lucru iar şi iar. Misiunea le-a fost încredinţată oamenilor nu pentru 
că Dumnezeu nu ar fi putut predica Evanghelia fără ajutorul agenţilor 
umani, ci pentru a le permite bărbaţilor şi femeilor să crească spiritual 
şi să ajungă să reflecte slava lui Dumnezeu.

Aceasta ne conduce din nou la principiul beneficiului reciproc: 
atât al persoanei care mărturiseşte, cât şi al celei pe care o conduce la 
Domnul. A reflecta slava lui Dumnezeu este în acelaşi timp cauză şi 
efect. Cu cât un creştin se apropie mai mult de Isus, cu atât mai mulţi 
oameni vor fi conduşi la Isus; şi cu cât sunt mai mulţi oameni conduşi 
într-o relaţie salvatoare cu Isus, cu atât mai mare va fi reflectarea slavei 
lui Isus în vieţile acelora care-L mărturisesc. O acţiune conduce la o 
alta; o experienţă face posibilă o alta.
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Pe măsură ce dau mai departe ce au primit de la Dumnezeu, ei 
vor fi întăriţi în credinţă. (Mărturii, vol. 6, p. 435)

Provocarea cu care noi, liderii, ne confruntăm este să îndrumăm 
fiecare creştin să fie parte a Împărăţiei lui Dumnezeu, să reflecte 
caracterul lui Isus şi să lumineze în mijlocul întunericului. Strălucind, 
noi conducem suflete la Isus. Mesagerul Domnului spune că…

… viaţa Domnului Hristos este un exemplu pentru toţi urmaşii 
Săi, arătând care este datoria acelora care au aflat calea vieţii: 
aceea de a-i învăţa şi pe alţii ce înseamnă să crezi în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Sunt mulţi acum în umbra morţii care au nevoie 
să fie instruiţi în privinţa adevărurilor Evangheliei. Aproape 
întreaga lume zace în nelegiuire. Fiecărui credincios i-au fost 
date cuvinte de speranţă pentru cei ce zac în întuneric. „Ţara 
lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare şi dincolo de Iordan, 
Galileea neamurilor, norodul acesta, care zăcea în întuneric, a 
văzut o mare lumină şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra 
morţii a răsărit lumina” (Matei 4:15,16). (Sfaturi pentru sănătate, 
p. 387)

Observaţi aceste două fraze care apar în profeţia lui Isaia:

• „Poporul care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină.”
• „Peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit 

lumina.”

Potrivit Bibliei, a predica Evanghelia înseamnă a le arăta slava 
lui Dumnezeu acelora care trăiesc în întuneric spiritual. Aceasta era 
modalitatea prin care Domnul Isus a evanghelizat lumea în timpul Său. 
La aceasta S-a gândit Tatăl când L-a trimis pe Isus, iar acum, Domnul 
nostru ne spune: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu 
pe voi” (Ioan 20:21).

A face ca fiecare creştin să reflecte caracterul lui Isus şi să-i 
conducă pe alţii la Hristos nu este o simplă chestiune de metodologie; 
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este piatra de temelie a evanghelizării. Este baza adevăratei mărturisiri. 
Toate abordările practice şi toate metodele inovative trebuie să derive 
din acea experienţă. Evident, orice metodă care exclude implicarea 
membrilor bisericii trebuie considerată ca o falsă invenţie umană.

De fiecare dată când uităm sau respingem instrucţiunile cuprinse 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi în sfaturile din scrierile lui Ellen G. 
White noi bem din fântânile înţelepciunii umane limitate. Când uităm 
instrucţiunile divine şi încercăm să imităm acele metode contemporane 
pe care alte biserici le folosesc pentru a obţine creştere numerică, noi 
rătăcim pe căi străine. 

Nu este nimic greşit în a analiza strategiile de creştere a numărului 
de membri urmate de alte biserici. Domnul ne-a oferit suficiente 
instrucţiuni pentru a finaliza misiunea; există un pericol în a aplica 
metode umane ca soluţie, atunci când lucrăm în zone aride.

Lumea a devenit o leprozerie a păcatului, o grămadă de strică-
ciune. [...] Noi nu trebuie să urmăm practicile şi obiceiurile ei. 
[...] Domnul Hristos le-a spus urmaşilor Săi: „Tot aşa să lumi-
neze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele 
voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” 
(Matei 5:16). (Sfaturi pentru sănătate, p. 592)

Este trist să vezi câţi bani şi cât timp se cheltuiesc pe cercetări şi 
pentru a obţine sfatul experţilor seculari în dezvoltarea afacerilor. Toate 
aceste resurse pot fi mai degrabă canalizate pentru a studia modul în 
care Isus doreşte să terminăm lucrarea. Acesta să fie motivul pentru 
care suferim o constantă frustrare şi ajungem la concluzia greşită că 
anumite regiuni sunt prea greu de evanghelizat?

Dacă doriţi să întraţi în legătură cu oamenii într-o modalitate 
în care să fiţi acceptaţi, umiliţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu 
şi învăţaţi metodele Sale. Din studierea metodelor de lucru ale 
Domnului Hristos şi a modului Său de a intra în legătură cu 
oamenii, vom obţine multe învăţături pentru lucrarea noastră. 
(Evanghelizare, p. 53)
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Cum îi aborda Domnul Isus pe oameni? De ce avea atât de mult 
succes în evanghelizare? Cum ar trebui să conducem sufletele la 
Hristos fără să facem din această lucrare o povară imposibilă? Acesta 
este subiectul pe care îl vom discuta în următorul capitol.

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1. Care este diferenţa dintre misiune şi o simplă metodă de 
evanghelizare? 

2. Este biserica mea doar o altă comunitate care înalţă fiinţele 
omeneşti?

3. Care este mesajul primului înger din Apocalipsa 14:6?
4. Cum este slava lui Dumnezeu exprimată în vieţile 

credincioşilor adventişti?
5. Ce înseamnă pentru biserică cele două verbe la imperativ  

din Isaia 60:1?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 9

O PROVOCARE PENTRU PASTORI

După ce câteva ore bune s-a tot uitat la suprafaţa lacului, regele, 
frustrat, s-a întors la palat şi şi-a certat sfetnicul cel bătrân şi înţelept. 

– Nu am văzut nimic în apă. Termină cu prostiile şi spune-mi pe 
cine crezi că aş fi descoperit ca fiind cel mai mare duşman al meu.

– Dar, Maiestate, este greu de crezut că nu l-ai recunoscut, 
răspunse înţeleptul. Era acolo, chiar în faţa ta. Cum de n-ai putut 
realiza că în reflexia propriei feţe stă răspunsul? Tu eşti cel mai mare 
duşman al tău. Tu eşti un conducător care doreşte doar să conducă, 
nu şi să înţeleagă, şi cu toate acestea nici măcar nu ştii în ce direcţie 
să-ţi conduci poporul. Deţii o armată imensă, dar nu-ţi va fi de mare 
folos pentru că, asemenea ţie, ofiţerii armatei tale sunt mândri, iar 
aceasta nu le permite să-şi vadă propriile greşeli. Îţi faci ţie şi poporului 
tău rău, iar aceasta vă va duce spre ruină. Tu eşti cel mai mare  
duşman al tău.

Această poveste cunoaşte multe variaţii. Apostolul Pavel a făcut 
referire la mesajul său atunci când a scris: „Luaţi seama deci să umblaţi 
cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. [...] 
De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului” 
(Efeseni 5:15-17).
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„Umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte 
înţelepţi.” Aceasta da provocare – în special pentru lideri. Pentru Pavel, 
înţelepciunea unui slujitor al Domnului este legată de înţelegerea voii 
Sale sfinte. Am înţeles noi voia lui Dumnezeu în legătură cu Marea 
Trimitere? Cum îmi pot păstori oile dacă nu ştiu încotro mergem? 
Cum pot să-mi fac lucrarea de pastor sau să împlinesc o misiune, dacă 
nu înţeleg voia lui Dumnezeu?

Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, misiunea de a-L mărturisi 
pe Isus a fost încredinţată fiecărui membru al bisericii.

Credinciosul umil şi consacrat, asupra căruia Stăpânul viei a pus 
o sarcină pentru suflete, trebuie să fie încurajat de aceia asupra 
cărora Domnul a aşezat răspunderi mai mari. Cei care sunt 
conducători în biserica lui Dumnezeu trebuie să-şi dea seama 
că însărcinarea Mântuitorului este dată tuturor celor care cred în 
Numele Său. (Faptele apostolilor, p. 110)

Cine este „credinciosul umil şi consacrat”? Se referă la orice 
membru din biserică. Dumnezeu plasează această preocupare pentru 
câştigarea de suflete asupra lui. De ce? Deoarece creştinii au nevoie 
să crească din punct de vedere spiritual, pentru ca, în cele din urmă, 
să facă parte din biserica slăvită pe care Isus doreşte să o revendice 
la a doua Sa venire. Dacă eu, ca pastor, îi las pe dinafară pe membrii 
bisericii când vine vorba de misiunea bisericii, voi demonstra că nu 
înţeleg voia Domnului în ce priveşte răspândirea Evangheliei. Dacă, 
în dorinţa mea de a atinge scopurile şi ţintele organizaţionale, sfârşesc 
prin a urma metode care nu-i implică şi pe membri, lăsându-i să stea 
pe margine, atunci eu nesocotesc instrucţiunile lui Dumnezeu şi îmi 
condamn oile la pierzare. Cu siguranţă, Dumnezeu mă va judeca 
pentru acest eşec. Poate că am fost sincer în ce am făcut, dar am făcut 
ceva ce Dumnezeu nu mi-a cerut să fac şi am uitat să pregătesc biserica 
Lui slăvită, sfântă, fără pată sau zbârcitură. 

 „Credinciosul umil şi consacrat”, spune citatul, trebuie să fie 
încurajat de „aceia asupra cărora Domnul a aşezat răspunderi mai 
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mari”. Cine sunt aceşti oameni? Sunt pastorii. Lucrarea unui pastor 
nu este de a conduce suflete la Hristos de unul singur. Este planul lui 
Dumnezeu ca această lucrare să fie realizată de membrii bisericii. 

Când se lucrează acolo unde deja există câţiva credincioşi, 
la început, pastorul nu ar trebui să caute atât de mult să-i 
convertească pe cei necredincioşi, ci să-i instruiască pe membrii 
bisericii în vederea unei bune colaborări. Să lucreze pentru ei 
în mod individual, străduindu-se să le stârnească interesul faţă 
de căutarea unei experienţe personale mai profunde şi faţă de 
lucrarea pentru alţii. (Slujitorii Evangheliei, p. 196)

Pastorul nu trebuie să facă niciodată lucrarea pe care Dumnezeu 
le-a încredinţat-o membrilor bisericii:

Predicarea este doar o mică parte a lucrării care trebuie să fie 
făcută pentru salvarea sufletelor. Spiritul lui Dumnezeu îi 
convinge pe păcătoşi de adevăr şi îi aşază în braţele bisericii. 
Pastorii pot să-şi facă partea lor, dar nu pot să îndeplinească 
niciodată lucrarea care îi revine bisericii. (Mărturii, vol. 4, p. 69)

Acest mesaj către pastori se referă la predicarea de la amvon. El 
afirmă că predicarea este doar „o mică parte din lucrarea care trebuie 
făcută pentru salvarea de suflete”. Dumnezeu este Cel care face lucrarea. 
Cum? Atunci când El aşază sufletele în braţele bisericii. Pasajul se 
încheie astfel: „Pastorii [...] nu pot să îndeplinească niciodată lucrarea 
care îi revine bisericii.” Nu este necesar să explic faptul că „biserica” nu 
se referă la instituţie, ci la comunitatea formată din credincioşi.

Ideea că pastorul trebuie să poarte toate poverile şi să facă 
toată lucrarea este o mare greşeală. [...] Pentru ca poverile să fie 
împărţite, biserica trebuie să fie educată. (Mărturii, vol. 6, p. 435)

Lucrarea pastorului este de a pregăti, educa, învăţa, trezi, organiza, 
inspira şi echipa membrii bisericii pentru ca ei să-şi îndeplinească 
datoria. Ei trebuie să facă această lucrare pentru că acesta este mijlocul 
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stabilit de Dumnezeu pentru a reproduce în ei caracterul lui Isus 
Hristos şi pentru a-i face să reflecte slava Sa. Pastorul nu trebuie să 
considere niciodată că misiunea lui constă doar în a predica Evanghelia 
în orice mod doreşte. 

Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare 
a păcătoşilor şi fără ajutorul nostru; dar, pentru ca noi să ne 
formăm un caracter ca al lui Hristos, trebuie să fim părtaşi la 
lucrarea Lui. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 142)

Este clar atunci că…

… cel mai bun ajutor pe care pastorii îl pot da membrilor 
bisericilor noastre nu este predicarea, ci planificarea lucrării 
pentru ei. Daţi fiecărui membru ceva de făcut pentru alţii. 
Ajutaţi-i pe toţi să vadă că, fiind beneficiarii harului lui Hristos, 
ei au obligaţia de a lucra pentru El. Toţi trebuie să fie învăţaţi 
cum să lucreze. [...] Dacă este pus la lucru, cel descurajat va 
uita curând de descurajarea lui; cel slab va deveni puternic; cel 
ignorant va ajunge cunoscător, şi toţi vor fi pregătiţi să prezinte 
adevărul aşa cum este el în Isus. (Mărturii, vol. 6, pp. 49–50) 

Înţelegeţi cum se va forma biserica slăvită a lui Dumnezeu? Nu 
vor mai exista membri obosiţi şi descurajaţi. De ce? Pentru că, în 
sfârşit, pastorul şi-a înţeles responsabilitatea, iar acum se concentrează 
asupra misiunii. Pastorul a înţeles că Isus nu a pus lucrarea Evangheliei 
asupra membrilor bisericii pentru că avea nevoie de ajutor, ci El le-a 
încredinţat fiinţelor omeneşti misiunea pentru ca ele să crească şi să 
reflecte caracterul lui Dumnezeu. 

Ellen G. White este categorică în declaraţia ei cu privire la acest 
principiu:

Pastorii nu ar trebui să facă lucrarea care le aparţine laicilor, 
în felul acesta epuizându-se şi împiedicându-i pe alţii să-şi 
facă datoria. Ar trebui să-i înveţe pe membri cum să lucreze în 
biserică şi în societate. (Review and Herald, 12 octombrie 1886)
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În niciun caz Dumnezeu nu a vrut ca pastorii să preia lucrarea pe 
care El în mod intenţionat le-a dat-o membrilor bisericii. Biserica are 
nevoie de creştere, dar, dacă nu-şi îndeplineşte misiunea, va stagna.

Pastorii să-i înveţe pe membrii bisericii că, pentru a creşte din 
punct de vedere spiritual, ei trebuie să-şi aducă la îndeplinire 
responsabilitatea pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu, aceea 
de a-i conduce pe oameni la adevăr. Cei care nu-şi împlinesc 
responsabilitatea ar trebui să fie vizitaţi, iar cei care îi vizitează 
să se roage împreună cu ei şi să lucreze pentru ei. Nu-i faceţi 
pe oameni să depindă de voi, în calitate de pastori, ci învăţaţi-i 
mai degrabă că ei trebuie să-şi folosească talentele pentru a le 
prezenta celor din jurul lor adevărul. Lucrând în felul acesta, ei 
vor coopera cu îngerii cerului şi vor dobândi o experienţă care le 
va mări credinţa şi îi va lega cu putere de Dumnezeu. (Slujitorii 
Evangheliei, p. 200)

Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, responsabilităţile cu 
privire la îndeplinirea misiunii sunt bine definite. Membrul bisericii 
se roagă, studiază Biblia în fiecare zi şi Îl mărturiseşte pe Isus. Atunci 
când aduce pe cineva la Hristos, va dori să aducă încă unul şi apoi încă 
unul. Dacă nu aduce pe nimeni, până la urmă va muri. Seamănă cu o 
persoană care mănâncă, dar neglijează exerciţiul fizic; mai devreme 
sau mai târziu, sănătatea ei va avea de suferit. 

Lucrarea pastorului constă în a-i învăţa, a-i educa, a-i inspira, 
a-i provoca, a-i împuternici şi a-i echipa pe membrii bisericii. Cu alte 
cuvinte, el trebuie să ajute biserica să se pregătească pentru întâlnirea 
cu Isus – să construiască biserica visului lui Dumnezeu, o biserică 
sfântă, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau orice altceva. Şi acest fel 
de lucrare nu se poate face de la amvon. Unii pastori consideră în mod 
greşit că a susţine un seminar în Sabat după-amiază pentru instructorii 
biblici sau a ţine prelegeri trei weekenduri la rând, pentru a-i instrui 
pe oameni să meargă în misiune, doi câte doi, este suficient pentru 
întregul an. Nu este aşa!
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Creşterea spirituală este un proces spiritual şi poate dura ani. Nu 
este ceva ce poate fi realizat în grabă, într-o după-amiază sau chiar 
într-o lună. Lucrarea pe care Cerul o aşteaptă în această direcţie de 
slujire se întinde de-a lungul întregii vieţi. Pe măsură ce continuăm să 
învăţăm, continuăm să creştem. Misiunea nu este doar pentru un grup 
select; ea trebuie să includă fiecare membru al bisericii. Fiecare are 
nevoie de mântuire. Implicarea în misiune este cheia pentru creştere 
creştină individuală; nu este ceva opţional. Nu este o activitate doar 
pentru cei care au timp liber sau simt că au un dar în acest sens. Vizează 
fiecare membru. Din această cauză a subliniat Ellen G. White că…

 … cei care nu-şi împlinesc responsabilitatea ar trebui să fie 
vizitaţi, iar cei care îi vizitează să se roage împreună cu ei şi să 
lucreze pentru ei. (Slujitorii Evangheliei, p. 200)

Aceasta este lucrarea pastorului. El trebuie să-i viziteze pe aceia 
care nu sunt implicaţi în răspândirea Evangheliei să petreacă timp cu ei 
şi să-i înveţe cum să aleagă o persoană cunoscută şi cum să o conducă 
la Hristos. Aceasta este modalitatea de a dezvolta o biserică puternică, 
tare, care nu va cădea uşor pradă atacurilor duşmanului.

Dacă pastorii noştri ar [...] educa pe fraţi şi pe surori cum să 
lucreze, punând povara asupra lor, […] oamenii ar câştiga putere 
spirituală prin efortul depus, iar rezultatul ar fi de zece ori mai 
mare decât este acum. (Signs of the Times, 17 mai 1883)

„Rezultatul ar fi de zece ori mai mare.” Nu este aceasta ce-şi 
doreşte fiecare pastor să vadă? Acest lucru nu se va întâmpla decât dacă 
pastorii vor înţelege planul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii 
şi apoi vor arăta disponibilitate de a urma poruncile Domnului.

Ştiu că sarcina nu este uşoară. Acesta este motivul pentru care: 

Mulţi pastori dau greş prin faptul că nu ştiu cum sau nu încearcă 
să-i implice pe toţi membrii într-o lucrare activă. (Slujitorii 
Evangheliei, p. 198)
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Din paragraful pe care tocmai l-am citat, vedem că pastorii pot 
greşi în lucrarea lor din două motive: primul, deoarece îşi înţeleg 
greşit principalul rol; al doilea, deoarece chiar şi atunci când îşi cunosc 
responsabilitatea, ei pur şi simplu nu încearcă s-o îndeplinească. În 
care dintre aceste grupuri mă aflu? Sunt printre cei care n-au înţeles 
niciodată sau printre aceia care nu vor să accepte? Vă aduceţi aminte 
ce i-a spus regelui sfetnicul înţelept? „Tu eşti cel mai mare duşman al 
tău.” Nu este o chestiune care să ţină de circumstanţe, de teritoriu sau 
de viziunea seculară a multora. Nu este o problemă legată de bani sau 
de alte dificultăţi locale specifice. Problema se află în mine. Fie pentru 
că nu ştiu, fie pentru că, înţelegând, nu am încercat.

Ba, mai mult. Citatul anterior continuă să insiste:

Dacă ar acorda mai multă atenţie implicării şi menţinerii turmei 
lor într-o lucrare activă, pastorii ar realiza mai mult bine, ar 
avea mai mult timp pentru studiu şi pentru vizitele religioase şi, 
de asemenea, ar evita multe cauze ale neînţelegerilor. (Ibidem,  
p. 198)

Dacă pastorii ar acorda „mai multă atenţie...”. Expresia pare să 
indice că un al treilea grup se formează din aceia care îşi înţeleg datoria, 
doresc s-o ducă la îndeplinire, dar nu reuşesc să-i acorde atenţie. Se 
pare că o consideră doar o altă metodă, printre celelalte. Dar această 
presupunere pur şi simplu nu este adevărată. Să faci ca fiecare membru 
din biserică să aibă parte de binecuvântarea de a conduce pe cineva 
la Hristos nu are de-a face cu o metodă. Acest proces este decisiv 
pentru toate celelalte. Indiferent de metodă, indiferent de acţiunea de 
evanghelizare aleasă, dacă aceasta lasă membrii pe margine, nu este 
nimic altceva decât o strategie omenească. Cu siguranţă, unele dintre 
aceste eforturi pot avea ca rezultat un număr mare de botezuri, pot 
chiar să crească încasările de zecime, dar în niciun caz aceste strategii 
nu vor împlini scopul pe care Dumnezeu îl avea în minte atunci când 
i-a încredinţat bisericii misiunea evanghelizării ca pe o unealtă pentru 
creşterea spirituală. 
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„Dar, pastore”, mi-a spus mai deunăzi unul dintre colegii mei de 
breaslă, „dacă aştept ca membrii bisericii să se apuce de treabă, anul va 
trece fără vreun botez sau doar cu câteva. Şi apoi, ce aş putea să le spun 
conducătorilor de la Conferinţă?”

Această problemă este mai importantă decât ar părea la prima 
vedere. Poate să fie legată şi de calităţile celor aleşi în poziţiile de 
conducere ale bisercii. Iată o altă declaraţie a lui Ellen G. White:

Cei care sunt conducători în biserica lui Dumnezeu trebuie să 
îşi dea seama că însărcinarea Mântuitorului le este dată tuturor 
celor care cred în Numele Său. (Faptele apostolilor, p. 110)

Înţelegi ce spune Dumnezeu prin Ellen G. White? Practic, spune 
că înainte de a alege pe cineva într-o funcţie de conducere, indiferent 
de nivel, trebuie să ne întrebăm dacă această persoană înţelege faptul 
că „însărcinarea Mântuitorului le este dată tuturor celor care cred 
în Numele Său”. Alegerea în funcţie nu are legătură cu talentele 
administrative, nu se referă la calificările academice, nici măcar nu 
priveşte CV-ul care îi evidenţiază cariera, ci, mai degrabă, are de-a face 
doar cu această întrebare: Înţelege sau nu planul divin pentru biserică? 

Ellen G. White spune lucrul acesta în mod repetat, în mai multe 
moduri:

„Mă voi bucura de Ierusalim, mă voi bucura de poporul Meu”, 
spune Domnul prin slujitorul Său Isaia (Isaia 65:19). Aceste 
cuvinte se vor dovedi adevărate atunci când cei care sunt în stare 
să stea în poziţie de răspundere vor face ca lumina să strălucească. 
[...] Metodele de lucru ale Domnului Hristos trebuie să devină 
metodele lor şi ei trebuie să înveţe să pună în practică învăţăturile 
din Cuvântul Său. (Sfaturi pentru sănătate, p. 338)

Cu toate că aceste cuvinte au fost iniţial scrise pentru lucrătorii 
medicali, este trist să citim această observaţie din partea mesagerului 
Domnului. Ea afirmă că, atâta timp cât sunt capabil să ocup o poziţie 
de responsabilitate, nu trebuie să fac doar ca lumina să strălucească, ci 
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şi, lider fiind, sunt obligat să urmez metodele lui Hristos şi să pun în 
practică învăţăturile din Cuvântul Său.

Prezbiterii şi aceia care ocupă poziţii de conducere în biserică 
ar trebui să se gândească mai mult la planurile lor cu privire la 
conducerea lucrării. Ar trebui să aranjeze lucrurile astfel încât 
fiecare membru al bisericii să aibă ceva de făcut, ca niciunul 
să nu ducă o viaţă fără sens, ci fiecare să ducă la îndeplinire ce 
poate, în funcţie de capacităţi. (Review and Herald, 2 septembrie 
1890) 

Biserica nu va înainta dincolo de unde eu, ca pastor, mă găsesc. 
Este datoria mea să preiau visul lui Dumnezeu şi să mi-l însuşesc. 
Trebuie să închid ochii şi să îmi imaginez revenirea Domnului nostru 
Isus Hristos pe norii cerului, căutându-Şi biserica slăvită, fără pată şi 
fără zbârcitură. 

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Cine ar putea fi cel mai teribil duşman al nostru?
2.  Potrivit scrierilor lui Ellen G. White, cine este „credinciosul 

umil şi consacrat”?
3.  Care este lucrarea pastorului?
4.  Potrivit cărţii Slujitorii Evangheliei, pagina 198, care sunt cele 

două aspecte din cauza cărora pastorii pot da greş?
5.  Ce impact are asupra vieţii mele citatul din cartea Faptele 

apostolilor, pagina 110?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 11

CARE ESTE LOCUL EVANGHELIZĂRII 
PUBLICE?

Rămăşiţa a luat fiinţă având un certificat de naştere înregistrat în 
ceruri. Daniel 8:14 şi Apocalipsa 14:6-12 sunt textele biblice care prezic 
apariţia pe scena profetică a unui popor credincios, însărcinat să predice 
Evanghelia veşnică. 

Atunci când s-a întâmplat acest lucru, nu existau biserici sau 
membri. Cum a putut o mână de pionieri să ducă la îndeplinire însăr-
cinarea evanghelică de a merge la întreaga lume şi de a reflecta slava lui 
Dumnezeu? Atunci când a privit la marile oraşe unde nu exista nicio 
biserică adventistă, Ellen G. White a început să sublinieze nevoia de a-i 
aborda pe acei oameni:

Domnul are un mesaj pentru oraşele noastre, pe care noi trebuie 
să-l vestim în adunări de tabără şi prin alte eforturi publice, 
precum şi prin publicaţiile noastre. (Mărturii, vol. 7, p. 115) 

Într-o altă ocazie, Ellen G. White a afirmat:

Domnul doreşte să vestim cu putere solia îngerului a treilea în 
oraşele acestea. Noi nu avem puterea aceasta. Tot ce suntem în 
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stare să facem este să alegem oameni capabili şi să-i îndemnăm 
să meargă în locurile unde sunt aceste ocazii favorabile, ca să 
propovăduiască solia cu puterea Duhului Sfânt. (Evanghelizare, 
p. 40) 

Acei „oameni capabili” erau evangheliştii. Evanghelizările publice 
constau într-o serie de întâlniri conduse de pastori cu experienţă. 
Adunările erau ţinute în săli publice, teatre, corturi sau alte locuri 
publice. Evanghelistul ajungea în oraşul-ţintă împreună cu o echipă 
de instructori biblici; aceştia rămâneau acolo pentru câteva săptămâni, 
până când se forma o comunitate. Acest mod de lucru era necesar în 
acele timpuri pentru că nu exista o altă variantă de a instala o prezenţă 
adventistă în acele oraşe. Însă imediat ce lua fiinţă o comunitate a 
bisericii, indiferent cât de mică era, Ellen G. White propunea o metodă 
diferită de evanghelizare:

Când se lucrează acolo unde deja există câţiva credincioşi, 
la început pastorul nu ar trebui să caute atât de mult să-i 
convertească pe cei necredincioşi, ci să-i instruiască pe membrii 
bisericii în vederea unei bune colaborări. Să lucreze pentru ei 
în mod individual, străduindu-se să le stârnească interesul faţă 
de căutarea unei experienţe personale mai profunde şi faţă de 
lucrarea pentru alţii. (Slujitorii Evangheliei, p. 196)

În aceste timpuri, lucrarea de evanghelizare publică – aşa cum 
numim seria de întâlniri care durează adesea până la două luni şi 
care este condusă de un evanghelist şi o echipă de lucrători biblici – 
continuă să fie necesară în regiunile în care Evanghelia nu a fost încă 
auzită. Dar în locurile în care există membri adventişti, ar fi greşit să-i 
lăsăm pe aceştia pe margine, ca observatori; aceasta ar putea atrage 
mustrarea divină. 

În schimb, evanghelizarea publică trebuie să meargă mână în 
mână cu lucrarea realizată de creştini în mod personal. Să-l luăm ca 
exemplu pe apostolul Pavel:
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În ce îl priveşte pe Pavel, lucrarea personală nu a luat locul 
evanghelizării publice, ci i-a fost un tovarăş indispensabil. 
(Comentariul Biblic AZS, vol. 6, p. 390)

În ce sens eforturile personale şi evanghelizarea publică lucrea-
ză împreună? Misiunea creştinilor este de a-i conduce pe oameni la  
Hristos. Isus Hristos îi va transforma, iar Duhul Sfânt va inspira în ei 
decizia cea importantă. Dar rolul pastorului, ca evanghelist şi instru-
ment în mâinile Duhului Sfânt, este de a-i îndruma să ia acea decizie. 
Acest lucru se realizează prin predicare.

Poate că putem compara evanghelistul de astăzi cu o moaşă. El 
vine să asiste biserica locală cu scopul de a se naşte noi convertiţi. Ceea 
ce numim „săptămâna secerişului” este, în realitate, evanghelizare 
publică cu participarea membrilor bisericii. Este săptămâna multor 
„naşteri”. Dar, pentru ca aceasta să devină realitate, biserica trebuie 
să fi fost în prealabil „însărcinată” cu oameni cărora membrii le-au 
dat mărturie. Să fi lucrat individual cu prieteni, vecini şi rude, de-a 
lungul a câteva luni. Apoi, membrii le conduc pe aceste persoane la 
acea săptămână specială de evanghelizare pentru ca evanghelistul să 
le ajute să-L aleagă pe Mântuitorul. În felul acesta, efortul personal 
şi evanghelizarea publică merg mână în mână, la fel ca în vremurile 
apostolice. Aceasta nu constituie o nouă metodă de lucru; este acelaşi 
plan principal întemeiat de Isus Hristos cu scopul de a pregăti biserica 
visului lui Dumnezeu. 

Dacă ascultăm sfatul divin de a îndeplini misiunea, nu vom da 
greş niciodată. Rezultatele vor fi pozitive. Biserica va fi o biserică vie; 
acest lucru se va vedea prin creşterea sa, oglindită în cifre şi în statistici. 
Problema oraşelor mari nu constă în provocările impuse de condiţiile 
din ele, ci în împietrirea inimilor acelora care refuză să urmeze 
instrucţiunile divine. 

Din cauză că încearcă să ia lucrarea lui Dumnezeu din mâinile 
Sale şi să o treacă în mâinile lor limitate, unii oameni fac 
înaintarea adevărului să fie de zece ori mai grea decât este în 
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realitate. Ei cred că trebuie să inventeze continuu ceva nou 
pentru a-i determina pe oameni să facă lucrurile pe care ei 
presupun că aceştia ar trebui să le facă. (Evanghelizare, p. 117)

În ce priveşte evanghelizarea, nimic nu mai trebuie inventat. 
Isus Hristos ar fi fost nedrept dacă ne-ar fi încredinţat însărcinarea 
Evangheliei fără a ne oferi şi metoda prin care să o ducem la îndeplinire. 

Am auzit spunându-se că, prima dată când au fost date spre folo-
sinţă publicului maşinile automate de vândut timbre, oamenii îşi intro-
duceau banii fără să citească instrucţiunile. Când vedeau că timbrele 
nu ieşeau, ei începeau să lovească aparatul. În scurt timp, unele maşini 
nu mai funcţionau. Oficiile poştale trebuiau să le repare şi să le pună 
din nou în funcţiune. Unii dintre şefii de poştă adăugau un indicator 
scris cu litere mari: „Când te plictiseşti să mai încerci orice altceva, iar 
timbrele tot nu apar, încearcă să citeşti instrucţiunile. Poate asta te va 
ajuta!”

Această poveste poate fi o aprocrifă. Totuşi, având în vedere 
misiunea bisericii, poate ar fi ajutat dacă Domnul ar fi pus un astfel de 
indicator la începutul Bibliei. 

În 1898, Ellen G. White întreba:

Oare suntem noi mai mari ca Domnul nostru? A fost corectă 
metoda Sa? […] Încă nu ne-am învăţat lecţiile aşa cum ar fi tre-
buit. Domnul Hristos declară: „Luaţi jugul Meu” de cumpătare 
şi de ascultare „asupra voastră şi învăţaţi de la Mine […] şi veţi 
găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi 
sarcina Mea este uşoară.” (Ibidem, p. 58)

Despre ce jug vorbeşte Domnul Isus? Cu privire la ce trebuie să 
fim ascultători? În context este clar că Ellen G. White vorbeşte despre 
cum doreşte Dumnezeu să ne înveţe să ducem la îndeplinire lucrarea 
de evanghelizare, pregătind biserica slăvită a lui Dumnezeu.

Când închei acest capitol, este noapte în Durham. Scriu sub lu-
mina blândă din camera mea de hotel. Devreme, în această seară, am 
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urmărit ochii plini de strălucire ai multor oameni care au venit în faţă 
în timpul apelului final. Douăzeci, treizeci, poate mai mulţi au răspuns 
invitaţiei de a-L accepta pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ceea 
ce mi-a atins inima a fost să-i văd pe membrii bisericii venind în faţă 
şi îmbrăţişând acele persoane pe care ei le aduseseră la seria de evan-
ghelizare. Acesta era poporul minunat al lui Dumnezeu, pregătindu-se 
să-L întâlnească pe Isus; aceasta este biserica cea slăvită, fără pată şi 
fără zbârcitură. Aceasta este, fără niciun dubiu, biserica visului lui  
Dumnezeu. 

Apoi am închis ochii şi mi-am imaginat emoţia îngerilor, în timp 
ce se bucurau. Ellen G. White descrie răspunsul îngerilor:

Noi trebuie să fim împreună-lucrători cu îngerii cereşti pentru 
a-L prezenta lumii pe Isus. Cu o ardoare aproape nerăbdătoare, 
îngerii ne aşteaptă să conlucrăm cu ei, deoarece omul trebuie să 
fie mijlocul prin care să se comunice cu omul. Şi atunci când ne 
predăm lui Hristos cu devotament, din toată inima, îngerii se 
bucură că pot să vorbească prin glasul nostru, pentru a descoperi 
iubirea lui Dumnezeu. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus,  
p. 297)

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Ce rol joacă evanghelizarea publică în predicarea  
Evangheliei?

2.  În ce sens merg mână în mână lucrarea pastorului şi cea a 
evanghelistului? 

3.  Ce termen foloseşte autorul acestei cărţi atunci când se referă 
la un evanghelist?

4.  Despre ce jug vorbeşte Isus şi ce însemnătate are?
5.  Este potrivit să încercăm noi metode de evanghelizare?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 12

DOI CÂTE DOI ŞI ÎN GRUPE MICI

În prima zi de vineri a istoriei acestui pământ, Adam stătea trist şi 
singur în grădina minunată a Edenului. A terminat de dat nume animale-
lor şi a observat perechile: cerbii şi căprioarele, cocoşii şi găinile, berbecii 
şi oile. De ce nu sunt şi eu parte a unei perechi? se întreba. Dumnezeu era 
prin apropiere, aşteptând ca Adam să vorbească. Atunci când Creatorul a 
văzut că Adam realiza că era singur, El a declarat: „Nu este bine ca omul să 
fie singur” (Geneza 2:18). Aşa că l-a adormit pe Adam şi a creat-o pe Eva. 

Atunci când Dumnezeu spune că ceva „nu este bine/bun”, putem 
fi siguri că aşa stau lucrurile. Dumnezeu nu Se înşală niciodată. Planul 
iniţial al lui Dumnezeu de a-i oferi o pereche lui Adam nu se referea 
doar la compatibilitatea fizică. Au fost luate în considerare şi nevoile sale 
sociale şi emoţionale. Să te aperi de duşman este mai uşor alături de un 
partener. Atâta timp cât Adam şi Eva erau împreună, vrăjmaşului îi era 
greu să-i ademenească spre păcat. Pe de altă parte, dacă se despărţeau, 
şansele erau mai mari pentru adversar să-i amăgească să nu-L asculte 
pe Dumnezeu. 

Idealul lui Dumnezeu pentru oameni este ca ei să trăiască în 
legătură unii cu alţii. În acest fel, ei se pot sprijini unul pe celălalt, pot 
să ia hotărâri împreună şi să-şi ofere unul altuia suport emoţional în 
momentele dificile. 
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Un model asemănător a fost gândit atunci când a fost vorba despre 
însărcinarea Evangheliei. Isus Hristos avea în minte acest mod de 
lucru, când i-a trimis pe ucenici doi câte doi: 

Chemându-i pe cei doisprezece în jurul Său, i-a trimis să meargă 
doi câte doi prin oraşe şi prin sate. Niciunul nu a fost trimis 
singur, ci frate a fost asociat cu frate şi prieten cu prieten. În 
felul acesta, se puteau ajuta şi încuraja unul pe altul, se puteau 
sfătui şi ruga împreună, tăria unuia venea în ajutorul slăbiciunii 
celuilalt. În acelaşi fel i-a trimis mai târziu pe cei şaptezeci. Ţinta 
Mântuitorului a fost ca solii Evangheliei să fie asociaţi în felul 
acesta. Chiar în zilele noastre, lucrarea de evanghelizare ar avea 
mult mai mare succes dacă acest exemplu ar fi urmat mai de 
aproape. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 350)

Să revedem aceste puncte subliniate de mesagerul Domnului:

• Chemându-i pe cei doisprezece în jurul Său, i-a trimis să meargă 
doi câte doi. Nu era o sugestie sau o invitaţie, era o poruncă.

• Niciunul nu a fost trimis singur, ci frate a fost asociat cu frate şi 
prieten cu prieten. 

• Scopul acestui aranjament era ca ei să se poată „ajuta şi încuraja 
unul pe altul, să se sfătuiască şi să se roage împreună, tăria unuia 
venind în ajutorul slăbiciunii celuilalt”. 

• Atunci când au fost trimişi cei şaptezeci, a repetat formula, 
trimiţându-i doi câte doi.

• Planul lui Hristos a fost întotdeauna „ca solii Evangheliei să fie 
asociaţi în felul acesta”.

• În zilele noastre, lucrarea de evanghelizare „ar avea mult mai 
mare succes dacă acest exemplu ar fi urmat mai de aproape”.

De-a lungul istoriei, acest exemplu a servit adesea ca un ghid 
în alcătuirea perechilor misionare. Fraţi şi surori din biserică merg 
adesea doi câte doi pentru a face misiune în Sabat după-amiază. Dar 
idealul imaginat de Domnul Isus era mai mare decât o după-amiază 
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de colaborare. Da, echipele misionare de câte doi au sens atunci când 
îşi îndeplinesc lucrarea doar pentru anumite perioade de timp. Dar 
ideea de misiune a lui Dumnezeu pentru copiii Săi nu este atât de mult 
o sarcină de lucru sau o metodă specială pe cât este un stil de viaţă. 
Predicarea Evangheliei nu a fost pur şi simplu ceva de făcut dacă şi 
când o persoană avea puţin timp disponibil. Ucenicii au fost trimişi să 
predice pentru tot restul vieţii lor. A trăi însemna a da mărturie; a da 
mărturie despre Dumnezeu însemna a trăi. Ei şi-au imaginat întreaga 
viaţă total implicată în proclamarea Evangheliei; în timp ce mergeau la 
treburile lor zilnice, ei predicau.

Dacă analizăm stilul de viaţă al ucenicilor şi al creştinilor din 
biserica primară, vom observa că au trecut prin viaţă mergând doi 
câte doi nu doar ca să predice mesajul, ci întotdeauna. Doi ucenici 
au fost trimişi să caute o măgăriţă şi măgăruşul ei pentru intrarea 
triumfală a lui Isus în Ierusalim (Matei 21:1). Petru şi Ioan s-au ocupat 
de pregătirile pentru Paşte (Luca 22:8). Aceiaşi doi oameni au mers 
împreună la templu pentru a se închina (Faptele apostolilor 3:1). Este 
atât de clar, alcătuirea perechilor nu a avut ca singur scop îndeplinirea 
unor sarcini misionare specifice, ci implica întreaga vieţuire creştină, 
pentru a se ajuta reciproc să crească spiritual. 

 Este nevoie ca doi să lucreze împreună, deoarece unul poate să-l 
încurajeze pe celălalt şi amândoi pot să se sfătuiască, să se roage 
şi să studieze Biblia împreună. (Evanghelizare, p. 74)

Un creştin are nevoie de încurajare şi de sfat doar atunci când face 
lucrare misionară? Avem nevoie de încurajare şi de sfat nu doar pentru 
predicarea mesajului, ci şi pentru a înfrunta multele provocări ale vieţii. 
Aşadar, orice biserică ce speră să aibă membri puternici spiritual are 
nevoie să se organizeze în echipe de câte doi. Şi aceasta nu doar pentru 
a-i conduce pe oameni la Hristos, ci se aplică la trăirea vieţii de zi cu zi.

Poate că nu va fi necesar să fie împreună la fiecare adunare, dar 
ar putea să lucreze în locuri aflate la zece, cincisprezece sau chiar 
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treizeci de mile depărtare, totuşi suficient de aproape pentru a 
fi împreună, pentru ca, dacă unul ajunge într-o situaţie de criză 
în lucrarea lui, să-i poată cere ajutorul celuilalt. De asemenea, ar 
trebui să fie împreună cât mai des cu putinţă pentru rugăciune şi 
consfătuire. (Ibidem, p. 73)

Atunci când privim stilul de viaţă al membrilor noştri de astăzi, 
recunoaştem că suntem departe de stilul de viaţă şi de slujirea pe care 
Şi-a imaginat-o Dumnezeu pentru copiii Săi.

Un alt aspect de importanţă majoră îl reprezintă organizarea de 
grupe mici la nivelul bisericii. Ellen G. White declară:

Organizarea de grupe mici ca temelie a efortului misionar 
creştin este un plan care mi-a fost înfăţişat de Acela care nu poate 
greşi. Dacă în biserică se află un număr mare de membri, să fie 
organizaţi în grupe mici, spre a lucra nu numai pentru membrii 
bisericii, ci şi pentru necredincioşi. (Ibidem, p. 115)

Adesea, în bisericile mari, oamenii nu se cunosc unii pe alţii. Cam 
aşa se întâmplă în familiile mari, extinse – ştii că X este verişorul tău, 
dar asta nu înseamnă mare lucru pentru tine. Este o realitate tristă, dar, 
într-o biserică de şapte sute de membri, deseori un membru ajunge 
să fie doar o simplă statistică. Dacă într-un Sabat cineva nu vine la 
biserică, nimeni nu observă şi doar câtorva pare să le pese.

Nu a fost niciodată planul lui Dumnezeu ca toţi copiii Săi să 
locuiască adunaţi într-o singură zonă. De regulă, bisericile mari se 
transformă în biserici stil club. Membrii sunt simpli spectatori ai unui 
program. Cum poţi susţine implicarea activă a şapte sute de membri 
în acelaşi timp? Răspunsul stă în grupe mici. Acesta este un răspuns 
inspirat. Ne-a fost arătat de „Acela care nu poate greşi”.

Şi acum, întrebarea dificilă: Cum pot fi organizaţi membrii în 
grupe mici, dacă biserica nu-i poate organiza nici măcar în echipe de 
câte doi? Doi este cel mai mic grup. Pentru ca grupele mici să poată 
funcţiona bine, mai întâi perechile trebuie să funcţioneze bine. O 
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biserică organizată în echipe de câte doi va alcătui uşor şi grupele mici. 
Dacă aceste grupe funcţionează bine, atunci mai mult ca sigur întreaga 
biserică va funcţiona fără probleme. Şi dacă biserica locală are succes 
în misiunea sa, lucrul acesta va avea un impact pozitiv şi la nivel de 
Conferinţă, Uniune, Diviziune şi Conferinţa Generală.

Nimeni nu s-a născut să trăiască în singurătate. De ce să fie 
lucrurile altfel în Împărăţia lui Dumnezeu? Organizează biserica în 
echipe de câte doi. Nu permite ca vreun membru să-şi trăiască viaţa 
spirituală singur. Este mult mai uşor să trăieşti viaţa de creştin atunci 
când ai pe cineva care se interesează de tine şi se roagă pentru tine – 
şi când există cineva pentru care să te rogi şi cu care să faci echipă. 
Biserica slăvită a lui Dumnezeu trăieşte în acest mod! 

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Cum au fost grupaţi ucenicii atunci când au fost trimişi în 
misiune?

2.  Care a fost motivul pentru care i-a trimis Domnul doi câte 
doi? 

3.  Porunca dată de Isus, ca ei să meargă doi câte doi, are o 
semnificaţie mai largă pentru viaţă?

4.  Ce relaţie există între porunca dată de Isus şi declaraţia lui 
Solomon că este mai bine să fie doi decât unul?

5.  Care este responsabilitatea mea faţă de acele persoane care 
sunt singure în biserică?



 
 
 
 
 

CAPITOLUL 13

CARE ESTE ROLUL PUBLICAŢIILOR?

Nu vreau să închei această carte fără să menţionez importanţa pu-
blicaţiilor în lucrarea bisericii slăvite care reflectă caracterul lui Isus 
Hristos. Materialul tipărit este de o importanţă vitală atunci când cre-
dincioşii pornesc pe drumurile vieţii pentru a-L împărtăşi pe Isus.

În anul 1857, Ellen G. White a avut un vis:

Am visat că un tânăr cu o înfăţişare nobilă a intrat în camera în 
care eu mă aflam, imediat după ce terminasem de vorbit. Aceeaşi 
persoană mi-a apărut în vise importante pentru a mă instrui din 
când în când, de-a lungul ultimilor 26 de ani. El a spus: Tiparul 
este o metodă puternică pentru a schimba minţile şi inimile 
oamenilor. Oamenii acestei lumi folosesc tiparul şi profită de 
orice ocazie de a le oferi oamenilor literatură otrăvitoare. Dacă 
oamenii aflaţi sub influenţa spiritului lumesc şi al lui Satana 
sunt zeloşi în a face să circule cărţi, broşuri şi hârtii de natură 
coruptă, voi ar trebui să fiţi şi mai sârguincioşi în a-i oferi lumii 
literatură de un caracter înălţător şi mântuitor. (Review and 
Herald, 4 noiembrie 1875)

Cu mulţi ani în urmă, această declaraţie mi-a atras atenţia şi 
mi-a servit drept consolare şi încurajare în timpurile când îmi lipsea 
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motivaţia de a continua să scriu. Recunosc că nu sunt un scriitor 
talentat; sunt un pastor care depune efort pentru a scrie. Dar înţeleg 
că…

… publicaţiile noastre pot ajunge în locuri în care nu se pot 
ţine adunări. În asemenea locuri, colportorul evanghelist ţine 
credincios locul predicatorului. Prin lucrarea de colportaj, 
adevărul este prezentat la mii de oameni care, altfel, nu l-ar auzi 
niciodată. (Review and Herald, 7 octombrie 1902)

Este o încântare de fiecare dată când oamenii vin la mine şi-mi 
spun că au ajuns să cunoască Evanghelia în urma unei cărţi sau a unui 
articol scris de mine. Ştiu că, într-o zi, mergând pe străzile de aur ale 
Noului Pământ, voi întâlni mulţi oameni care nu m-au auzit niciodată 
predicând, dar care au citit una dintre cărţile pe care le-am scris.

Evident, publicaţiile ar avea un impact minim dacă nu ar exista 
oameni minunaţi care să le distribuie printre prietenii, vecinii, colegii 
de lucru şi rudele lor. În primii ani ai istoriei bisericii noastre, aceşti 
oameni erau cunoscuţi sub numele de colportori. Aproape fiecare 
creştin era, pe atunci, colportor. Astăzi, evanghelizarea prin literatură 
este o slujbă cu normă întreagă – o lucrare de o viaţă. Mii de evanghelişti 
cu literatură acceptă provocarea divină de a sluji ca purtători de lumină 
prin intermediul literaturii.

Trebuie să ţinem minte totuşi că lucrarea de publicare înseamnă 
mai mult decât evanghelişti cu normă întreagă. O persoană nu trebuie 
să fie oficial evanghelist cu literatură pentru a distribui publicaţii 
creştine. Dacă fiecare membru al bisericii ar distribui publicaţiile 
noastre acolo unde trăieşte, Evanghelia ar fi predicată cu o mai mare 
eficienţă şi promptitudine. 

Există multe locuri în care glasul pastorului nu poate fi auzit, 
locuri în care doar publicaţiile noastre pot ajunge – cărţi, ziare şi 
broşuri pline de adevărurile Bibliei, de care oamenii au nevoie. 
Literatura noastră trebuie răspândită pretutindeni. Adevărul 
trebuie semănat de-a lungul tuturor apelor; căci noi nu ştim 
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care va aduce rod, aceasta sau aceea. Cu judecata noastră greşită, 
am putea gândi că nu este înţelept să le dăm literatură tocmai 
acelora care ar accepta de îndată adevărul. Noi nu ştim care 
pot fi urmările atunci când oferim broşuri care conţin adevărul 
prezent. (Evanghelizare prin literatură, pp. 4–5)

Nu ştim care va fi rezultatul în urma citirii unei reviste sau a unei 
cărţi. Poate părea că mesajul acesteia este uitat. Poate o carte este lăsată 
pe vreun raft, prăfuită, mesajul ei este ignorat şi totul pare inutil. Dar 
acea carte poate, la fel de bine, să fie o bombă cu ceas care îşi aşteaptă 
momentul providenţial de impact! Numai eternitatea ne va descoperi 
rezultatele.

În lucrarea pe care o faci, odată ce ai câştigat încrederea persoanei 
cu care te-ai împrietenit, preia iniţiativa şi dăruieşte cărţi sau reviste. 
Cuvântul scris îşi va îndeplini lucrarea discret, în interesul persoanei, 
răspunzând la întrebări pe care prietenul tău nu s-ar fi simţit confortabil 
să ţi le adreseze personal.

Mai există o posibilitate. Nu trebuie să te ocupi full-time cu 
evanghelizarea prin literatură. Cunosc mulţi creştini care lucrează 
program normal în afaceri, în fabrici sau în alte ocupaţii, dar care, în 
timpul liber, iubesc să meargă şi să distribuie cărţi şi reviste. Rezultatul 
este foarte încurajator; ei stabilesc legături minunate cu persoane care 
în curând ar putea fi aduse la Isus; ei lasă în casele primitoare mesaje 
binefăcătoare şi, în plus, pot câştiga un venit necesar pentru a împlini 
nevoile familiei, dacă aleg să fie colportori cu normă parţială. 

Când vor deveni conştienţi de importanţa punerii în circulaţie 
a literaturii noastre, membrii bisericii vor consacra mai mult 
timp acestei lucrări. Ziare, broşuri, cărţi vor fi duse în casele 
oamenilor, pentru a predica ele însele Evanghelia... Biserica 
trebuie să acorde atenţie lucrării de colportaj. Acesta este un 
mod prin care ea poate să lumineze în lume. Atunci, ea va putea 
porni „frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte 
oşti sub steagurile lor”. (Ibidem, p. 7)
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Lumea se află în agonie. Semne apar peste tot indicând că a doua 
venire a Domnului Hristos este aproape. Este timpul să ne întoarcem 
în căminul nostru veşnic, de care păcatul ne-a separat cu mult timp în 
urmă. Este vremea să privim spre ceruri şi să-L vedem pe Isus venind 
să-Şi primească Biserica cea slăvită. Eşti pregătit să mergi acasă cu El?

* * * * *

Închei această carte într-o cameră de hotel din Durham. Este 
noapte. Privind din nou pe fereastră, văd sute de oameni îndreptân-
du-se spre casă pentru a se odihni după o zi de lucru. Am această cer-
titudine: Cel care a început această lucrare o va termina. Mă consolez 
la gândul că Duhul Sfânt poate face ceea ce fiinţele umane nu sunt în 
stare. Am această speranţă: că El va continua să lucreze în dreptul fie-
cărei fiinţe de pe această planetă. 

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

1.  Care este rolul publicaţiilor în lucrarea Domnului?
2.  Cum pot predica Evanghelia prin intermediul unei reviste  

sau al unei cărţi? 
3.  Ce avantaj are textul scris faţă de cuvântul vorbit?
4.  Te-ai gândit să trimiţi un abonament la o revistă a bisericii 

unui prieten sau unei persoane dragi?
5.  Te-a inspirat această carte să-ţi dedici viaţa lucrării misionare 

a lui Dumnezeu? Dacă da, când vei începe să-L mărturiseşti  
pe Isus unui prieten sau unei rude?








