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DESCOPERIREA MISIUNII
CURSUL 401

În aten ia profesorului: Numerele paginilor din paranteze se refer la Ghidul de studiu.
Exemplu: (Pagina 2)
(pag. 103) Acesta este ultimul din cele patru cursuri de baz . Felicit ri pentru parcurgerea
celorlalte trei. La cursul 101 te-ai angajat s fii membru în familia lui Dumnezeu. La cursul
202 te-ai angajat s deprinzi obiceiurile maturit ii spirituale. La cursul 301 te-ai angajat i ai
înv at despre descoperirea FORMEI tale în vederea lucr rii prin familia bisericii. Iar la acest
curs vei începe s descoperi care este misiunea ta în aceast lume.
Vei descoperi c multe lucruri sunt completate deja în Ghidul de studiu, datorit volumului de
material care va fi parcurs.
FUNDAMENTUL CURSULUI:
* AM FOST CREAT PENTRU A ÎMPLINI SCOPUL LUI DUMNEZEU. Proverbe 16:4
(LB) spune: „Domnul a f cut toate lucrurile pentru un scop tiut de El.” Dumnezeu a avut un
scop cu tine atunci când te-a adus aici. El vrea s în elegi mai bine care este scopul S u cu
via a ta.
* DUMNEZEU A PLANIFICAT MISIUNEA MEA ÎNAINTE S M FI N SCUT.
Efeseni 2:10 (GN): „Dumnezeu este Creatorul nostru i împreun cu Cristos ne-a creat
pentru o via de fapte bune, pe care El le-a preg tit deja ca noi s le facem.” Dumnezeu a
planificat misiunea vie ii tale înainte ca tu s te fi n scut. Misiunea ta are atât elemente
universale, cât i elemente unice. Exist aspecte ale misiunii tale ce se aplic fiec rui cre tin,
pe când altele i se aplic în mod unic doar ie. Dumnezeu te-a proiectat în mod special pentru
a face anumite lucruri. Atunci când ai devenit credincios, ai primit o nou misiune pentru
via a ta. Iar aceast misiunea este unic . Dar exist o latur a misiunii tale pe care o avem cu
to ii. În cadrul acestui curs ne vom concentra aten ia asupra laturii universale a misiuni vie ii
tale.
* ÎMPLINIREA MISIUNII MELE ÎI ADUCE SLAV LUI DUMNEZEU. Isus a spus
în Ioan 17:4: „ i-am adus slav pe p mânt prin faptul c am încheiat lucrarea pe care Mi-ai
dat-o s-o înf ptuiesc.” Nu cunosc un subiect mai important decât descoperirea i dezvoltarea
misiunii tale, a scopului vie ii tale în lume.
* SARCINA MEA PRIMAR ESTE DE A DUCE LA ÎNDEPLINIRE MISIUNEA
VIE II MELE. A a ne înva Biblia. Fapte 20:24 (NCV): „Cel mai important lucru e s -mi
duc la îndeplinire misiunea, lucrarea pe care Domnul Isus mi-a dat-o, i anume s le spun
oamenilor despre Vestea Bun a harului lui Dumnezeu.” Indiferent de ceea ce Dumnezeu mai
vrea s faci cu via a ta, dac e ti credincios, El are o misiune pentru tine.
OBIECTIVUL ACESTUI CURS:
S m angajez ca tot restul vie ii mele s fiu un mesager al Ve tii Bune a lui Dumnezeu
c tre ceilal i oameni i s -mi folosesc timpul, talentul i comoara pentru Împ r ia Sa,
indiferent de locul în care m c l uze te Dumnezeu i de pre ul pe care trebuie s -l
pl tesc. Pavel spune în 2 Corinteni 5:9 (NIV), „Scopul nostru este de a-I fi pl cu i Lui.” Care
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este scopul nostru? Acela de a ne ridica la în l imea planului lui Dumnezeu pentru vie ile
noastre.
(pag. 104) SCHI A CURSULUI
În Sesiunea 1 vom discuta despre descoperirea misiunii, despre scopul pentru care
ne-a creat Dumnezeu, despre misiunea lui Isus de pe p mânt i vom încerca s vedem de ce
trebuie s conteze misiunea lui Isus pentru noi.
În Sesiunea 2 vom discuta despre r spândirea mesajului. Nu numai c ai o misiune,
dar ai i un mesaj. În prima parte vom discuta despre m rturia ta, despre modul cum te-ai
întors la Dumnezeu i cum ai început s ai o rela ie cu Isus. În partea a doua vom explica
modul în care trebuie acceptat Cristos. Apoi vom prezenta câteva sugestii privitor la o mai
eficient m rturisire a lui Cristos.
Apoi, în Sesiunea 3, vom discuta cum s pescuie ti în lacul misiunii tale: cinci
secrete ale pescuitului spiritual. Vom discuta cum se întorc oamenii la Cristos i cum putem
construi o punte a prieteniei spre necredincio ii din via a noastr , astfel încât ei s mearg în
rai.
În cele din urm , în Sesiunea 4, vom discuta cum s devii un cre tin de clas
mondial . Ne vom pune întrebarea: „Oare ce face Dumnezeu?” Vom discuta, de asemenea,
despre viziunea global , despre pa aportul t u în lume, despre cum s te implici în ce face
Dumnezeu i despre câteva ocazii de lucrare prezentate în Fapte 1:8. Vom încheia cu
întrebarea: „Ce înseamn s fii în misiune cu Dumnezeu?”
(pag. 105) DESCOPERIREA MISIUNII

SESIUNEA 1
Mai întâi, s recapitul m pu in: Pentru a în elege misiunea unic a vie ii tale trebuie în primul
rând s în elegi dou lucruri: scopul general pe care l-a avut Dumnezeu atunci când a creat
fiin ele umane i, în al doilea rând, misiunea lui Isus de pe p mânt.

I. SCOPUL PENTRU CARE NE-A CREAT DUMNEZEU
El nu face niciodat nimic f r s aib un scop anume. Dumnezeu are întotdeauna o motiva ie,
un scop atunci când face un anumit lucru. Biblia spune c noi am fost crea i din patru motive:
1. Am fost crea i s avem o rela ie cu Dumnezeu. În Geneza 1:27 (NIV) citim: „S
facem om dup asem narea Noastr .” De ce a creat Dumnezeu omul dup asem narea Lui?
Suntem diferi i de celelalte fiin e create. Nu suntem ca animalele. Fiin ele umane sunt unice
prin faptul c au fost create dup chipul lui Dumnezeu. Ce înseamn acest lucru? C avem un
duh i ca urmare, putem comunica cu Dumnezeu care este Duh. Niciodat nu vei vedea un
câine rugându-se sau o vac mul umind pentru mâncare. Noi avem capacitatea de a vorbi cu
Dumnezeu pentru c suntem f cu i dup chipul lui Dumnezeu. Prin urmare, avem o con tiin
moral , avem libertatea de a alege cum s ne comport m i, mai mult, avem posibilitatea de a
vorbi cu Dumnezeu.
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Biblia ne spune în Efeseni 1:4-5 (LB): „Cu mult timp în urm , cu mult timp înainte de
crearea lumii, Dumnezeu ne-a ales s fim ai Lui prin ceea ce va face Cristos pentru noi.
Planul S u neschimbat a fost mereu acela de a ne adopta în familia Sa, prin faptul c L-a
trimis pe Isus Cristos s moar pentru noi.” Înc înainte de a te fi n scut, Dumnezeu te-a avut
în vedere i a pl nuit s te adopte în familia Sa. El vrea s aib cu tine o rela ie pe termen
lung. Tu ai fost creat s ai rela ii. Tocmai de aceea, când oamenii nu au o rela ie cu
Dumnezeu, ei rateaz scopul pentru care au fost crea i. Planul lui Dumnezeu pentru tine e mai
vechi decât planul S u pentru p mânt. Înc înainte de a crea p mântul, El S-a gândit la tine.
Atât de mult contezi tu pentru Dumnezeu!
2. Am fost crea i s devenim asemenea lui Cristos. Romani 8:29 (NIV): „C ci pe
aceia pe care Dumnezeu i-a tiut mai dinainte, i-a i predestinat s fie asemenea chipului
Fiului S u, ca El s fie primul n scut în mijlocul multor fra i.” Dup ce Dumnezeu i-a creat
pe Adam i Eva, ispita cu care a venit Satan la oameni a fost: „Dac mânca i fructul, ve i fi ca
Dumnezeu.” De fapt, el a spus: „Ve i fi dumnezei.” Aceast ispit s-a perpetuat pân în zilele
noastre. Satan nu te ispite te niciodat s fii ca el. Satan te ispite te s crezi c e ti Dumnezeu.
Aceasta e cea mai veche ispit . Îns niciodat nu vei fi un dumnezeu i niciodat nu vei fi
Dumnezeu. Dar Biblia ne înva c putem deveni evlavio i. Ce înseamn aceasta? Înseamn
s ai un caracter plin de dragostea lui Dumnezeu, de bucuria lui Dumnezeu, de pacea lui
Dumnezeu, de r bdarea lui Dumnezeu. Niciodat nu vei putea fi Dumnezeu, nici m car un
dumnezeu. Dar caracterul t u poate deveni ca cel al lui Dumnezeu; i tocmai acesta spune
Dumnezeu c este scopul Lui. De la bun început, El ne-a predestinat s fim asemenea chipului
Fiului S u.
Parafrazarea textului din Romani 8:29 spune: „Dumnezeu tia ce face înc de la început. A
hot rât dintru început s modeleze vie ile celor care Îl iubesc potrivit aceluia i tipar ca via a
Fiului S u... Noi vedem în El înf i area originar pl nuit de Dumnezeu pentru vie ile
noastre.” Biblia ne spune în 1 Corinteni 15:49 (NLT): „Dup cum acum suntem ca Adam,
omul p mântului, într-o zi vom fi ca Isus Cristos...”
Cum va fi atunci? Isus ne-a ar tat un crâmpei din ce va fi, i aceasta atunci când a revenit pe
p mânt dup învierea Sa, în trupul S u înviat. Dup înviere, Isus a avut un trup. Dar era diferit
de al nostru, pentru c Isus putea s treac prin pere i. Ucenicii I-au recunoscut trupul, dar era
mai mult decât un trup fizic.
Aici pe p mânt, s ai maturitate spiritual înseamn s devii tot mai asemenea lui Cristos. Nu
vom fi niciodat întru totul asemenea Lui, decât atunci când vom ajunge în cer. Dar Biblia
spune c într-o zi, Dumnezeu va pune punct maturiz rii spirituale din via a noastr i va
finaliza lucrarea pentru noi. 1 Ioan 3:2b (NCV): „ tim c atunci când va reveni Cristos, vom
fi ca El pentru c Îl vom vedea întocmai a a cum este.” În clipa în care Îl vei vedea pe Cristos
fa în fa , te vei transforma instantaneu, pentru a fi asemenea caracterului lui Cristos.
Deci primele dou obiective pe care le are Dumnezeu cu via a ta sunt: s po i avea o rela ie cu
El i, în al doilea rând, s devii ca El – în mod specific, asemenea lui Isus Cristos.
3. Am fost crea i s slujim scopului lui Dumnezeu. Efeseni 2:10 (NCV):
„Dumnezeu ne-a creat s fim ceea ce suntem i, în Cristos Isus, Dumnezeu ne-a creat s
facem faptele bune pe care le-a pl nuit mai dinainte pentru noi, s le facem în timp ce ne
tr im via a.” Asta însemn s ai o via condus de un scop bine definit, s tr ie ti o via
cl dit pe obiectivele pentru care ne-a creat Dumnezeu.
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4. Am fost crea i s d inuim ve nic. Într-o zi, trupul t u va îmb trâni i inima va
înceta s mai bat . Dar acesta nu va fi sfâr itul t u. Vei continua s tr ie ti. Via a ta are un
termen de valabilitate ve nic. Fiin ele umane au fost create s d inuiasc ve nic. Vei d inui
ve nic într-unul din cele dou locuri posibile – în rai sau în iad. Pentru c tu Îl cuno ti pe
Cristos, vei merge în rai. A a am fost crea i. Biblia ne spune în Eclesiastul 3:11 (NIV): „El a
s dit ve nicia în inima omului.”
Biblia ne spune în Efeseni 1:10 (LB): „Scopul Lui e ca atunci când va sosi timpul potrivit, s
ne strâng pe to i împreun ca s fim pentru totdeauna cu El în Cristos.” Dac vrei s afli
cum va fi la sfâr itul lumii, ai r spunsul chiar aici. Dumnezeu î i spune foarte clar cum va fi
atunci. Îi va aduna pe to i copiii Lui împreun , ca s fie pentru totdeauna cu El în Cristos.
Am fost crea i pentru a avea o rela ie cu Dumnezeu, am fost crea i pentru a deveni ca
Dumnezeu, ca Isus Cristos, am fost crea i pentru a sluji scopul lui Dumnezeu atâta timp cât
suntem aici pe p mânt; am fost crea i s d inuim ve nic.
Nu trebuie s uit m urm torul lucru: ACEAST VIA
ESTE O PREG TIRE PENTRU
VE NICIE. Este partea de înc lzire, repeti ia general , gr dini a care dureaz 60, 70, 80 de
ani înainte de a p i cu adev rat în via .
Desigur, dac ai în eles pe deplin tot ce am discutat pân acum, aceste lucruri î i vor afecta în
mod hot râtor felul în care î i vei tr i via a. O mul ime de lucruri î i pierd valoarea atunci
când le prive ti din perspectiva eternit ii. Pe cine-l va mai interesa, peste o sut de ani, cine a
câ tigat campionatul de fotbal din anul acesta? În lumina eternit ii, acest lucru nu mai
conteaz . Noi suntem crea i s d inuim ve nic.
(pag. 106) II. MISIUNEA LUI ISUS DE PE P MÂNT
Al doilea lucru la care trebuie s ne uit m, atunci când discut m despre misiunea ta în lume,
este misiunea lui Isus de pe p mânt. Biblia ne spune c Dumnezeu L-a trimis pe Isus pe
p mânt, deoarece ne-am pierdut direc ia i nu mai puteam g si drumul cel bun. Cu to ii am
fost crea i s avem o rela ie cu Dumnezeu, îns prin alegerile noastre egoiste am rupt aceast
rela ie. Biblia spune c , din cauza p catului, rela ia s-a rupt i astfel, între Dumnezeu i om s-a
a ternut un climat de neîn elegere, o lips de armonie.
Problema: P catul nostru a rupt rela ia noastr cu Dumnezeu. Dup cum citim în Isaia
59:2 (NIV): „Nelegiuirile voastre v-au desp r it de Dumnezeul vostru, iar p catele voastre
I-au ascuns fa a de voi.” Dumnezeu a planificat toate lucrurile din timp, pentru c tia ce avea
s urmeze. i a gândit totul foarte bine. Înainte ca vreunul dintre noi s p c tuiasc , El tia c
vom p c tui, a a c a conceput un plan pentru a Se îngriji i de acest aspect. tia c dându- i
libertatea de a alege, vei face o alegere gre it . A adar, chiar înainte ca tu s fi f cut alegerea
gre it , El a avut deja solu ia.
Solu ia lui Dumnezeu: A luat ini iativa de a ne aduce înapoi la Sine. L-a trimis pe
propriul S u Fiu ca s ne aduc înapoi la Sine. Ioan 3:16 (LB): „Fiindc atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul S u Fiu, pentru ca oricine crede în El s nu
piar , ci s aib via ve nic .” 2 Corinteni 5:19: „Dumnezeu a fost în Cristos, împ când
lumea cu Sine.” Pentru aceasta a venit Isus Cristos pe p mânt. Aceasta a fost misiunea Lui.
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CARE A FOST MISIUNEA LUI ISUS?
S fim mai specifici. Pentru ce a venit Isus pe p mânt? Vestea Bun este c nu trebuie s ne
îndoim. Nu trebuie s avem în minte nici o întrebare, deoarece Isus i-a clarificat în
nenum rate rânduri i împrejur ri scopul misiunii Sale.
„Fiul omului a venit s caute i s mântuiasc ce era pierdut.” Luca 19:10 (NIV)
Isus a spus: „Iat de ce M-am n scut i am venit Eu în lume: s le spun oamenilor
adev rul.”
Ioan 18:37b (NCV)
El a spus: „Am venit s dau via , via

din bel ug.”

Ioan 10:10 (NCV)

El a spus: „Am venit s str lucesc ca o lumin în aceast lume întunecat , pentru
ca to i cei care i-au pus încrederea în Mine s nu mai umble în întuneric.”
Ioan 12:46 (LB)
El a spus: „Trebuie s spun Vestea Bun despre Împ r ia lui Dumnezeu. Pentru
aceasta am fost trimis.”
Luca 4:43 (ICB)
Este foarte limpede motivul pentru care a venit Isus: s -i caute i s -i mântuiasc pe cei
pierdu i, s le spun oamenilor adev rul, s le dea via a, s str luceasc în lumea întunecat ,
s le spun oamenilor Vestea Bun despre Împ r ie.
S-ar putea s spui: „Foarte bine, dar ce are asta a face cu mine i cu misiunea mea?”

III. DE CE TREBUIE S CONTEZE PENTRU MINE
MISIUNEA LUI ISUS?
Misiunea ta i misiunea lui Isus încep s se întrep trund o dat ce devii cre tin. D -mi voie
s - i dau zece motive ca s în elegi de ce trebuie s conteze pentru tine misiunea lui Isus.
1. DAC VREAU S FIU CA ISUS, MISIUNEA MEA TREBUIE S INCLUD
MISIUNEA SA. Dac vreau s fiu ca Isus (ceea ce face parte din scopul vie ii tale), atunci
misiunea mea trebuie s includ misiunea Sa. Isus S-a rugat Tat lui în Ioan 17:18 (MES) i a
spus: „A a cum Tu Mi-ai dat o misiune în lume, Eu le dau lor o misiune în lume.”
2. ISUS A TEAPT DE LA MINE S -I CONTINUU MISIUNEA în lume. De fapt,
aceasta nu e op iune, nici o sugestie. E o porunc . Dac e ti cre tin, i se porunce te s
împline ti misiunea lui Cristos (cele cinci mari trimiteri ale Lui).
Când Isus Cristos a fost aici, pe p mânt, El a avut un trup fizic. Tot ce a f cut Dumnezeu pe
p mânt, a f cut prin trupul fizic al lui Isus. Ast zi, Isus nu e prezent în mod fizic al turi de
noi. Îns El Se afl aici într-un trup spiritual. Cum se nume te trupul spiritual al lui Cristos?
Biserica. Unde este ast zi Biserica? Acolo unde se afl i credincio ii. Deci, Isus Cristos,
atunci când S-a aflat pe p mânt, nu a putut fi decât într-un singur loc o dat . Ast zi, Isus
Cristos Se afl aici într-un trup spiritual, fiind literalmente în întreaga lume. De fapt, El poate
fi în mai multe locuri deodat , întrucât nu este limitat de un trup fizic. El Se afl aici într-un
trup spiritual. Tu i cu mine suntem trupul lui Cristos.
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Când Isus a fost aici, pe p mânt, a spus un lucru atât de important, încât l-a repetat de cinci
ori, în cinci situa ii diferite, în cinci moduri diferite. De fapt, g sim aceasta câte o dat în
fiecare din cele patru Evanghelii i o dat în cartea Faptele Apostolilor. Este vorba de
MareaTrimitere. S-ar putea s crezi c exist doar o singur trimitere. În realitate, sunt cinci.
Una în Matei, una în Marcu, una în Luca, una în Ioan i una în Fapte. A dori s citim
împreun aceste cinci Mari Trimiteri. De ce sunt numite Mari Trimiteri? Pentru c sunt cele
mai mari lucruri în jurul c rora î i po i zidi via a.
Matei 28:19-20 (NIV): „Duce i-v i face i ucenici din toate neamurile, botezându-i în
numele Tat lui i al Fiului i al Duhului Sfânt i înv a i-i s asculte tot ce v-am
poruncit. i iat c Eu sunt cu voi totdeauna, pân la sfâr itul veacului.”
(pag. 107) Marcu 16:15 (LB): „Trebuie s merge i în toat lumea i s predica i Vestea
Bun oricui, oriunde.”
Luca 24:47 (NLT): „Având autoritatea Mea, duce i acest mesaj al poc in ei tuturor
na iunilor, începând din Ierusalim. Este iertare de p cat pentru to i cei care se întorc la
Mine.”
Ioan 20:21 (NIV): „A a cum Tat l M-a trimis pe Mine, Eu v trimit pe voi.”
Fapte 1:8 (NIV) – printre ultimele cuvinte ale Sale înainte de în l area la cer – „Ve i
primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi i-Mi ve i fi martori în Ierusalim, în
toat Iudeea, în Samaria i pân la marginile p mântului.”
Isus declar acest lucru de cinci ori, în cinci modalit i, în cinci împrejur ri. De parc ar
spune: „În elege i?” Mi-a fi dorit s avem timp s discut m mai în am nun ime aceste cinci
mari trimiteri. Dar nu avem. Dac în studiul t u personal vei reveni asupra lor i le vei studia
cu aten ie, vei observa c ele î i arat unde trebuie s împline ti Marea Trimitere, când trebuie
s-o faci, de ce trebuie s-o faci i cum trebuie s-o faci. În aceste cinci trimiteri vei g si
mandatul pentru via , mesajul pentru via , metoda pentru via i motiva ia pentru via . Dar
ideea pe care vrea s o sublinieze Isus este: „Misiunea Mea trebuie s fie important pentru
voi.” i se porunce te acest lucru. Dac sunt cre tin, misiunea mea nu este op ional : fie
ascult, fie sunt neascult tor.
3. Exist un al treilea motiv pentru care misiunea lui Isus trebuie s conteze pentru mine.
ÎMP RT IREA VE TII BUNE ESTE RESPONSABILITATEA MEA. Ezechiel 3:18
(NCV): „Trebuie s îi avertizezi ca s nu moar . Dac nu le spui celor r i s se opreasc din
c ile lor nelegiuite, vor muri în p catele lor, dar te voi face r spunz tor de moartea lor.”
Dumnezeu Se refer la oamenii din jurul meu care se îndreapt spre iad. Dac îi las s mearg
în iad i nu îi avertizez, m fac r spunz tor de moartea lor. Oamenii din jurul meu care se
îndrept spre iad intr în responsabilitatea mea. Nu pot s fac pe altcineva responsabil de
oamenii cei mai apropia i mie. Nu po i face responsabil pe altcineva de oamenii cei mai
apropia i ie. Ei au fost pu i în via a ta pentru un motiv anume.
Biblia spune în 1 Corinteni 9:16 (NCV): „Datoria mea este de a spune Vestea Bun , este
ceva ce trebuie s fac. Vai de mine dac nu spun Vestea Bun .”
Dac sunt cre tin, misiunea mea nu este op ional .
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Dar mai mult decât atât...
4. ÎMP RT IREA VE TII BUNE ESTE UN PRIVILEGIU. În 2 Corinteni 5:18b (LB)
ni se spune: „ i Dumnezeu ne-a dat privilegiul de a-i îndemna pe to i oamenii s accepte
bun voin a Sa i s se împace cu El. Acesta este mesajul minunat pe care ni l-a încredin at,
ca s -l spunem altora. Suntem ambasadorii lui Cristos.” i a a este. Suntem ambasadori ai
Regelui Regilor i ai Domnului Domnilor, Isus Cristos. Este un privilegiu s -L putem
reprezenta. Pavel spune în Romani 1:16 (NCV), „Sunt mândru de Vestea Bun , pentru c ea
este puterea de care Se folose te Dumnezeu pentru mântuirea fiec ruia care crede.” Nu
exist alt cale.
5. Misiunea lui Isus trebuie s devin misiunea mea, deoarece SUNT RECUNOSC TOR
PENTRU CEEA CE A F CUT ISUS PENTRU MINE. Prea de multe ori uit m cât este de
bun , de fapt, Vestea Bun . În Efeseni 2:12 (NCV), Pavel spune: „Aduce i-v aminte c în
trecut era i f r Cristos i nu avea i nici o speran i nu-L cuno tea i pe Dumnezeu.” Era o
via nefericit , nenorocit i mizer . Nu aveam nici o speran i nu-L aveam pe Dumnezeu.
Ast zi, pentru c Îl avem pe Dumnezeu, avem speran i Îl avem pe Cristos în vie ile noastre.
Îi suntem recunosc tori lui Dumnezeu pentru acest lucru. Pavel spune în Romani 1:14 (NLT):
„M simt extrem de îndatorat fa de oamenii din cultura noastr i fa de oamenii din alte
culturi." Ce înseamn s fiu îndatorat? Înseamn c -I sunt recunosc tor lui Dumnezeu pentru
ce a f cut pentru mine. Dac a avea remediul pentru cancer i nu l-a da i altora, a fi un
criminal. Dac a avea remediul pentru SIDA i nu l-a da i altora, a fi un criminal. Dac am
singura cale de a-L cunoa te pe Isus Cristos i pe Dumnezeu i de a merge în rai, i nu le spun
oamenilor care tr iesc lâng mine, sunt un criminal. Biblia spune în 2 Corinteni 5:14 (NIV):
„Dragostea lui Cristos ne constrânge, pentru c suntem convin i c Unul singur a murit
pentru to i.” Dumnezeu n-a creat niciodat vreun om pe care s nu-l iubeasc . Fiecare
persoan e important în ochii lui Dumnezeu. i pentru c lui Dumnezeu Îi pas de oameni, i
nou trebuie s ne pese. A adar, îi suntem recunosc tori lui Dumnezeu pentru ce a f cut
pentru noi.
6. OAMENII SUNT DEZN D JDUIT DE PIERDU I F R CRISTOS. Fapte 4:12
(NCV): „Isus este singurul care poate mântui oamenii. Numele Lui e singura putere din lume
care a fost dat pentru mântuirea oamenilor. Trebuie s fim mântui i prin El.” Este singura
cale spre cer; f r Cristos, oamenii sunt pierdu i. A a c trebuie s vestim Vestea Bun . Prin
urmare, ce facem?
(pag. 108) Dup cum citim în Romani 10:13-14 (NCV): „Oricine cheam Numele Domnului
va fi mântuit, dar înainte ca oamenii s -I cear ajutorul, ei trebuie s cread în El, i înainte
s cread în El, trebuie s aud despre El, iar ca s aud despre El, trebuie s le spun
cineva despre El.” Cineva trebuie s le spun . Dumnezeu ar fi putut scrie pe cer Vestea Bun ,
dar a ales s te foloseasc pe tine, s m foloseasc pe mine. Acesta este un privilegiu.
Dumnezeu vrea ca noi s vestim Vestea Bun , pentru c f r Cristos, oamenii sunt
dezn d jduit de pierdu i.
7. DUMNEZEU VREA CA TO I OAMENII S FIE MÂNTUI I! 1 Timotei 2:4 (NIV):
„Dumnezeu vrea ca to i oamenii s fie mântui i i s vin la cuno tin a adev rului.” El vrea
ca to i, fiecare fiin uman , s -L cunoasc . În 2 Petru 2:9 (NCV) citim: „Dumnezeu nu vrea
s piar nimeni, ci El vrea ca to i oamenii s - i schimbe inimile i vie ile.” Dumnezeu vrea ca
to i s -L cunoa tem într-un mod personal.
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8. VOI FI R SPL TIT PENTRU VE NICIE. Coloseni 3:24 (ICV): „Nu uita i c v ve i
primi r splata de la Domnul, r splat pe care a promis-o poporului S u.” Exist o r splat
pentru faptul c îi conduci pe oameni la Cristos.
9. PROGRAMUL DUP CARE DUMNEZEU CONDUCE ISTORIA DEPINDE DE
MODUL ÎN CARE NOI NE ÎNDEPLINIM MISIUNEA.
Este interesant c Isus vorbe te foarte limpede despre momentul în care Se va întoarce i, de
asemenea, despre perioada în care înc nu Se va întoarce. Mai întâi, s privim la urm toarele
versete.
Matei 24:14 (NCV): „Vestea Bun despre Împ r ia lui Dumnezeu va fi predicat în toat
lumea i fiec rei na iuni.” Cuvântul „na iune” nu se refer la un stat politic, cum avem în
prezent – cum ar fi, de exemplu, na iunea egiptean . În vremurile acelea nu exista o asemenea
delimitare. Existau doar grupuri de oameni. De pild , în na iunea egiptean exist probabil
peste o sut de grupuri etnice diferite. În na iunea american exist zeci de grupuri etnice.
Numai în Los Angeles se vorbesc 187 de limbi diferite. A a c acest „fiec rei na iuni” se
refer la fiecare grup etnic. Isus Cristos nu Se va întoarce pân când Vestea Bun nu va fi
vestit fiec rui grup etnic, fiec rui trib, în fiecare limb din lume.
Chiar înainte de în l area Sa la cer, Isus Cristos S-a întâlnit cu cei mai apropia i ucenici ai Lui.
Ei aveau în minte urm toarea întrebare: „Doamne când Te vei întoarce?” Bineîn eles c ei
doreau s tie când Se va întoarce Domnul. El spune în Fapte 1:6-11 (NIV): „Atunci ei L-au
întrebat: «Doamne, în vremea aceasta ai de gând s restaurezi Împ r ia lui Israel?» Isus
le-a r spuns: «Nu este treaba voastr s ti i vremurile sau datele; pe acestea Tat l le-a
stabilit prin autoritatea Sa. Ci voi ve i primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi, i-Mi ve i fi martori în Ierusalim, în toat Iudeea, în Samaria i pân la marginile
p mântului.» Dup ce a spus aceste lucruri, S-a în l at la cer chiar sub privirile lor i un nor
L-a ascuns din ochii lor. i cum st teau ei cu ochii pironi i spre cer, în timp ce Se suia El,
dintr-odat li s-au ar tat doi b rba i îmbr ca i în alb, care au zis: «De ce sta i i v uita i
spre cer? Acest Isus, care S-a în l at la cer din mijlocul vostru va veni în acela i fel cum L-a i
v zut mergând la cer.»”
Acest pasaj din Scriptur este extrem de profund. Observ urm torul fapt: când ucenicii I-au
pus o întrebare profetic – „Când te vei întoarce? Când va fi a doua venire?”, Isus n-a vrut s
vorbeasc despre acest lucru. De fapt, El a spus: „Nu v prive te.” Când ei au vrut s discute
despre profe ie, Isus a vrut s discute despre misiune i evanghelizare. Iat cât de important
este misiunea! Ei L-au întrebat: „Doamne, când Te vei întoarce înapoi?” El Se preg tea s
plece, a a c aceasta era o întrebare normal . Dar El le-a r spuns: „Nu e treaba voastr s
cunoa te i vremurile sau soroacele, ci merge i i m rturisi i în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria
i pân la marginile p mântului.” Cu alte cuvinte, El le-a spus: „Nu e treaba voastr , a a c nu
v mai gândi i la acest lucru. În loc s v preocupa i de momentul în care M voi întoarce,
mai bine preocupa i-v s duce i mesajul Meu în toat lumea, pentru c atunci va veni
sfâr itul lumii.”
El ne spune s nu ne preocup m de profe ie. Concentra i-v aten ia asupra scopului pentru
care v-am l sat aici pe p mânt. i care este acesta? Misiunea noastr .
D -mi voie s anticipez câteva specula ii f r rost – Când Se va întoarce Isus?
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În primul rând, ori de câte ori cineva stabile te o dat fix , s tii c se în eal . Deoarece Isus
a spus în Matei 24 (KJV): „Despre ziua aceea i despre ceasul acela nu tie nimeni: nici
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat l care este în ceruri.” Cu alte cuvinte, Isus a spus:
„Atâta timp cât sunt pe p mânt, nici m car Eu nu tiu când M voi reîntoarce.” Dac nici Isus
n-a reu it s afle, nici tu n-o s afli niciodat . Dac cineva spune: „Se va întoarce în data
de...”, po i spune cu toat încrederea: „În ziua aceea, pot sta lini tit.” Nu Se va întoarce în data
respectiv , pentru c nimeni nu tie nici ziua, nici ceasul. Dar tim ce trebuie s se întâmple
mai întâi. „Vestea Bun despre Împ r ia lui Dumnezeu va fi predicat în toat lumea,
fiec rui grup etnic, i atunci va veni sfâr itul.” Dac vrei ca Isus Cristos s Se întoarc , du-te
i începe s -L m rturise ti. În momentul în care ultimul om Îl va primi pe Cristos, totul se va
termina. i nimeni nu tie cine va fi persoana respectiv , nici când se va întâmpla.
10. VOI FI FERICIT CÂND VOI VEDEA OAMENI ÎN CER. În Luca 15:7 (ICB) citim:
„V spun c este mult bucurie în cer, când un singur p c tos î i schimb inima.” tiai c ori
de câte ori un om trece pragul i Îl prime te pe Cristos, cerul este în s rb toare? La botez
oamenii spun întregii lumi: „Nu mi-e ru ine s spun c sunt un credincios al lui Isus Cristos.”
Exist mul i oameni care L-au invitat pe Isus în inimile lor datorit faptului c cineva le-a
vestit Evanghelia. În momentul în care cineva I-a spus „Da” lui Isus, tot cerul a s rb torit
evenimentul.
Când vei ajunge în cer i vei vedea oameni pe care i-ai ajutat s ajung acolo, vei fi nespus de
fericit c ai f cut-o. Vei fi fericit c i-ai f cut timp pentru ei, c ai ac ionat în pofida temerilor
tale i c ai împ rt it plin de dragoste Vestea Bun tat lui t u, mamei tale, fratelui t u, surorii
tale, prietenului t u, rudeniei tale, vecinului t u, colegului t u de la locul de munc sau de la
coal , vecinului de palier i chiar str inului pe care Dumnezeu l-a adus din întâmplare în
via a ta. Când îi vei vedea în cer, vei fi bucuros c le-ai m rturisit Evanghelia. i, la rândul
lor, i ei vor fi ferici i.
Cunoscând aceste lucruri, care ar trebui s fie r spunsul meu fa
vie ii mele?

de misiunea

Ar trebui s fac tot ce-mi st în putin pentru a o duce la îndeplinire. Pavel spune în Fapte
20:24 (NCV): „Vreau s duc la bun sfâr it misiunea pe care am primit-o de la Domnul Isus,
misiunea de a m rturisi Vestea Bun a dragostei lui Dumnezeu.”
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(pag. 109) R SPÂNDIREA MESAJULUI

SESIUNEA 2
Dup ce ai în eles c ai o misiune, trebuie s mergem mai departe i s vedem ce cuprinde
mesajul acestei misiuni. A adar, în Sesiunea 2 vom discuta despre r spândirea mesajului.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale misiunii vie ii tale este mesajul vie ii tale. Acesta
nu cuprinde întreaga misiune, ci este doar o parte a ei. Mesajul vie ii tale se refer la ceea ce
vrea Dumnezeu s spun prin tine. În parte, mesajul vie ii tale este unic. Dumnezeu te-a
proiectat pentru a transmite un mesaj unic lumii, iar dac nu transmi i acest mesaj, nu va fi
transmis de nimeni altcineva. La acest curs ne vom concentra mai mult asupra laturii
universale a mesajului, acea parte din el pe care to i suntem chema i s o transmitem altora.
Dumnezeu ne spune cât se poate de clar c are pentru noi un mesaj pe care trebuie s -l
transmitem altora. 1 Petru 2:9 (MES): „Voi sunte i cei ale i de Dumnezeu, instrumentele lui
Dumnezeu pentru a face lucrarea Lui, a vorbi în Numele Lui i a le spune celorlal i c între
ceea ce a i fost i sunte i acum exis o diferen ca între zi i noapte.” A f cut Isus Cristos în
via a ta aceast diferen ca între zi i noapte? Da, ca de altfel în via a fiec ruia dintre noi.
Biblia spune în 2 Corinteni 5:19b-20 (GWT): „El ne-a dat acest mesaj al rela iilor ref cute
[între noi i Dumnezeu] pe care s -l spunem i altora. A adar, suntem reprezentan ii lui
Cristos.”
În cadrul acestui curs vom analiza DOU ASPECTE ALE MESAJULUI T U.
•
Primul aspect este m rturia personal , relatarea modului în care ai început s ai o
rela ie cu Isus. Aceast parte – m rturia ta – este unic , î i apar ine numai ie.
•
Al doilea aspect cuprinde mesajul universal pe care to i suntem chema i s -l
r spândim.
S privim în detaliu la aceste dou p r i ale mesajului vie ii tale i s începem ast zi s
discut m m car în mare despre alc tuirea mesajului t u.

I. DEPUNEREA M RTURIEI PERSONALE
Pân în prezent, m rturia personal a r mas cea mai puternic
comunicare, cea mai puternic form de convingere.

i conving toare form de

Biblia abund în exemple de oameni care i-au depus m rturia:
• DAVID, Psalmul 66:16: „Veni i i asculta i, i v voi spune ce a f cut Dumnezeu
pentru mine.”
• FEMEIA DE LA FÂNTÂN , Ioan 4:39 (NIV): „Mul i dintre samaritenii din ora
au crezut în El, datorit m rturiei femeii.”
• ORBUL DIN NA TERE, Ioan 9:25 (LB): „Nu tiu dac e bun sau r u, dar tiu un
singur lucru: am fost orb, i acum v d.” A a ar putea suna i m rturia ta: „Nu am
în eles înc totul. Nu cunosc toate dedesubturile. Nu mi-am pus înc la punct teologia.
Tot ce tiu este c Isus Cristos mi-a schimbat via a.” Asta este deja o m rturie. Nu
trebuie s în elegi totul. Nu trebuie s fii doctor în teologie. Tot ce trebuie s faci e s
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spui: „Isus Cristos mi-a schimbat via a.” Spune-le oamenilor în ce const diferen a din
via a ta!
• PETRU I IOAN, Fapte 4:10 (NLT): Ei au spus: „Nu putem s nu vorbim despre
lucrurile minunate pe care le-am v zut i le-am auzit.”
• PAVEL i-a folosit m rturia în ase rânduri diferite. În Fapte 22-26, el î i folose te
m rturia personal pentru a împ rt i Vestea Bun necredincio ilor.
• ISUS a vorbit prin m rturia personal . Urm re te ce spune El în Ioan 3:11 (MES):
„Asculta i cu aten ie, v spun adev rul i doar ceea ce cunosc din experien .
M rturisesc doar ceea ce am v zut cu ochii Mei.” Nu e vorba de nici un intermediar,
Isus nu spune lucruri auzite de la al ii, ci El vorbe te din proprie experien , iar noi
numim lucrul acesta m rturie personal .
(pag. 110) Ni se porunce te foarte clar s împ rt im lumii m rturia noastr .
Psalmul 105:1 (LB): „S tie toat lumea ce a f cut El pentru tine.” Psalmul 96:2-3 (NCV):
„Spune i în fiecare zi cum ne mântuie te El. Spune i na iunilor despre gloria Sa. Spune i
tuturor popoarelor despre minunile Sale.”
Nu în eleg? De ce ar trebui s spun cuiva povestea vie ii mele? De ce s nu-i l s m pe
oamenii care s-au preg tit special în direc ia asta? De ce trebuie s spun eu cum mi-a
schimbat Isus via a?
Exist

ASE ASPECTE ALE M RTURIEI TALE care o fac s fie unic .

1. Nu exist altele asemenea ei. Este întru totul unic . Tu e ti singurul în m sur s - i
depui m rturia. Dac nu le spui i altora ce s-a întâmplat în via a ta, aceast m rturie nu va fi
auzit niciodat pe suprafa a acestei planete. Dac nu le spui oamenilor povestea unic a
modului în care L-ai cunoscut pe Cristos, n-o va auzi nimeni niciodat .
2. E personal i e u or de în eles. Întotdeauna e mai u or s în elegi m rturia cuiva,
povestea cuiva, decât anumite principii, date i informa ii.
3. Tu de ii autoritatea asupra ei. E greu s contrazici o m rturie. Când spui ce i s-a
întâmplat, e greu ca cineva s te contrazic . i s-a întâmplat ie i tii c s-a întâmplat.
4. Oamenilor le place s asculte întâmpl ri personale i le in minte mai u or. Se pot
raporta mai bine fa de ele.
5. Oamenii se raporteaz la povestiri. Ele construiesc o punte rela ional . Când spui:
„A a am fost înainte s m întorc la Dumnezeu i asta s-a întâmplat dup aceea. Iat lucrul cu
care înc m mai lupt”, oamenii se pot raporta mai u or i mai rapid la m rturia ta, decât la
altceva.
6. În lumea noastr postmodern , m rturia personal poate fi cel mai eficient martor.
Mul i oameni din zilele noastre nu mai sunt dispu i s asculte de Biblie. Pur i simplu nu o
accept , nu cred c Biblia e totalmente adev rat . Ei spun c e adev rat dac vrei s crezi,
dar dac nu vrei s crezi, nu e adev rat . Exist mul i oameni în zilele noastre care nu mai
cred în existen a adev rului absolut. Nici m car nu accept Biblia. Îns de i nu o accept , ei
sunt totu i dispu i s asculte m rturia ta. i astfel ai ocazia s o împ rt e ti.
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Tu e ti mult mai eficient în m rturisire decât sunt eu ca pastor. Când proclam Evanghelia în
calitate de pastor, sunt considerat un profesionist pl tit care î i face meseria. Oamenii spun:
„E normal s ne vorbeasc despre Dumnezeu, doar e pastor.”
Dar când necredincio ii te aud pe tine vorbind despre Isus, te consider „un client mul umit".
Cine are credibilitate mai mare? E foarte clar. Tu ai o m rturie mai puternic decât un pastor,
pentru c omul de rând se poate identifica mai u or cu tine.
Biblia spune c m rturia ta e un instrument puternic. Nimeni nu poate comenta c ceva nu e
bine, pentru c e povestea vie ii tale. Nu exist conceptul de m rturie slab . Tu e ti un martor,
fie c - i place, fie c nu.
Biblia spune în 1 Petru 3:15, „Întotdeauna s fi i preg ti i s r spunde i oricui v cere s
spune i care este motivul pentru speran a pe care o ave i.” Încercuie te „pentru speran a pe
care o ave i". Noi trebuie s spunem altora despre speran a noastr . tiai c Biblia nu spune
niciodat s - i împ rt e ti credin a? Spune s - i împ rt e ti speran a. De ce? Pentru c
credin a este ceea ce crezi. Speran a este rezultatul credin ei. Trebuie s vorbe ti despre ce s-a
schimbat în via a ta. Oamenilor nu le pas dac e ti cre tin sau nu. Ei vor s tie de ce ai
devenit cre tin. Înainte s afle cum te-ai întors la Dumnezeu, ei vor s tie de ce ai f cut-o.
Vor s tie ce s-a schimbat. Exist vreo solu ie la vreo problem care i-ar putea ajuta? Exist
vreun avantaj dac devii cre tin? Exist beneficii dac te întorci la Dumnezeu? Ce rost are?
Vorbe te-le despre speran .
În aceast sesiune, î i voi spune cum s - i redactezi m rturia personal , bazat pe trei modele
diferite. Unii dintre voi L-a i cunoscut pe Cristos ca adul i. Al ii L-a i cunoscut pe Cristos de
mici copii, dar v-a i îndep rtat de Dumnezeu i apoi v-a i întors din nou. Al ii L-a i cunoscut
în copil rie sau în tinere e i, practic, tr i i pentru Domnul de când v ti i. În func ie de
contextul din care provii, vei avea o m rturie diferit .
A. DAC TE-AI ÎNTORS LA DUMNEZEU CA ADULT
CELE PATRU P R I ALE M RTURIEI PERSONALE
1. CUM A FOST VIA A MEA ÎNAINTE DE A-L CUNOA TE PE CRISTOS?
• Care au fost împrejur rile obi nuite din via a ta ce l-ar putea determina pe un
necredincios s se identifice cu tine?
• Care au fost atitudinile tale cu care s-ar putea identifica un necredincios?
• Care a fost lucrul cel mai important pentru tine înainte de a deveni cre tin?
• Cu ce L-ai înlocuit pe Dumnezeu pentru a g si un rost în via : cu sportul,
gimnastica de între inere, succesul la locul de munc , c snicia, sexul, banii, drogurile,
alcoolul, distrac iile, petrecerile, hobby-urile? Care a fost dumnezeul t u înainte ca
Dumnezeu s devin Dumnezeu în via a ta?
2. CUM MI-AM DAT SEAMA C AM NEVOIE DE CRISTOS?
• Care au fost principalii pa i care te-au condus spre aceast decizie? A fost un
moment de criz care i-a atras aten ia? Sau s-a întâmplat treptat i ai fost atras pas cu
pas spre El? Sau poate ai fost zdrobit la p mânt?
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• Ce nevoi, dureri sau probleme te-au f cut s te sim i neîmplinit în modul t u de
via f r Dumnezeu i te-au determinat s spui: „Via a trebuie s însemne mai mult
de-atât”?
• Cum i-a atras Dumnezeu aten ia asupra Sa? i acest lucru trebuie s fie inclus în
m rturia ta. Ce te-a motivat s te întorci la Dumnezeu?
3. CUM MI-AM D RUIT VIA A LUI CRISTOS?
• Ce ai f cut în mod specific? Unde s-a întâmplat?
• Ce ai spus în rug ciunea ta? Fii specific.
Nu cred c imediat ce te-ai trezit, într-o diminea , ai i devenit cre tin. Când ai trecut pragul?
Gânde te-te la o femeie îns rcinat – a existat un moment al concep iei. A existat un moment
în care ea a trecut pragul. Dup momentul respectiv a fost îns rcinat . Nu a fost i nu a fost
îns rcinat ! La fel cum tu nu e ti i în acela i timp nu e ti cre tin. E ti cre tin i te po i
apropia tot mai mult de Domnul, dar a existat o zi în care ai trecut pragul. S-ar putea s nu tii
cu exactitate când a fost acea zi. Nici o problem . Am s - i spun cum s - i depui m rturia. Dar
a existat un moment în care în mintea ta „s-a aprins becule ul", indiferent dac î i aminte ti
sau nu acea clip . Nu conteaz prea mult dac o tii sau nu.
(pag. 111) 4. SCHIMBAREA PRODUS ÎN VIA A MEA. Aceasta e partea cea mai
important .
• Ce ai câ tigat, ce avantaje i-a adus decizia luat ?
• Ce probleme s-au rezolvat?
• Cum te-a ajutat Isus s te schimbi în bine?
• Cum te-a ajutat în rela iile tale?
• D -ne un exemplu din prezent.

Piramida m rturiei (vezi figura de la pag. 111, din Ghidul de studiu)
Am s te înv cum s - i depui m rturia în 90 de secunde pân la 3 minute. Nu trebuie s fie
lung pentru a fi eficient .
•

•
•
•

În prima parte, aloc cel mai pu in timp relatând cum ai fost înainte de a
deveni cre tin. Unele din m rturiile pe care le auzim sunt alc tuite în procent de
90% din p catele îngrozitoare pe care le-a f cut omul înainte de a se converti, iar
apoi se încheie cu „Acum sunt mântuit! Mul umesc!” Asta nu se poate numi
m rturie, ci mai degrab l ud ro enie. Scopul primei p r i e s spui c ai fost la fel
ca ceilal i oameni. Trebuie s încerci s spui c te afli pe un teren comun, s te
identifici cu ceilal i necredincio i.
Apoi aloci ceva mai mult timp celei de-a doua p r i – Cum mi-am dat seama c
am nevoie de Cristos.
Apoi aloci mai mult timp p r ii a treia – Cum mi-am dedicat via a lui Isus.
În cele din urm , în cea de-a patra parte, aloci cel mai mult timp pentru a
vorbi despre schimb rile din via a ta. Acesta e modul în care trebuie s - i
concepi m rturia.
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B. DAC AI DEVENIT CRE TIN ÎN COPIL RIE, DAR TE-AI ÎNDEP RTAT DE
DUMNEZEU SAU N-AI CRESCUT NICIODAT , PÂN NU I-AI REDEDICAT
VIA A LA MATURITATE, iat ce trebuie s faci.
•
•
•
•

Folose te aceia i patru pa i, dar începe cu perioada de dinaintea rededic rii. Cum a
fost via a ta pe când tr iai desp r it de Dumnezeu?
D câteva exemple despre cum ai încercat s - i împline ti nevoile f r Cristos, dar
n-ai reu it.
Descrie ce te-a determinat s în elegi c ai nevoie de Cristos pentru a- i conduce
via a i cum i-ai predat via a Lui.
Apoi, aloc cel mai mult timp pentru a explica modul în care Isus satisface cele mai
profunde nevoi din via a ta. Cum i-a schimbat El via a?

C. Ce faci DAC AI DEVENIT CRE TIN LA O VÂRST TIMPURIE I NU TE-AI
AB TUT NICIODAT DE PE CALE?
• Parcurge aceia i patru pa i, cu urm toarea modificare: Eviden iaz o nevoie
profund sau o problem comun pe care ai observat-o în via a altor oameni i pe
care ace tia încearc s o rezolve singuri. Apoi subliniaz cât de nereu ite sunt
încerc rile lor de a veni în întâmpinarea nevoii respective. Dup care explic faptul
c tu nu te-ai confruntat niciodat cu problema respectiv , pentru c te-ai încrezut
în Cristos de timpuriu. Exist foarte multe probleme pe care al i oameni le au i prin
care tu probabil c n-ai fost nevoit s treci, i aceasta pentru c ai încercat s -L
urmezi pe Cristos.
Nu trebuie s specifici vârsta exact la care te-ai convertit. Dac spui: „L-am acceptat pe
Cristos la 21 de ani”, s-ar putea ca un pu ti de 17 ani s spun : „Super! Mai am înc patru
ani!” Pe de alt parte, dac spui: „L-am primit pe Cristos la 9 ani”, s-ar putea ca unii s spun :
„Erai prea tân r i nu tiai ce faci.” Nu spune vârsta exact , pentru c asta nu are prea mare
importan . Ceea ce conteaz este modul în care via a ta s-a schimbat.
SUGESTII PENTRU PREG TIREA M RTURIEI
•
•

Roag -te i cere-I lui Dumnezeu s - i dea cuvintele potrivite.
Apoi scrie- i m rturia pe o coal de hârtie, pentru c Dumnezeu onoreaz
preg tirea.

•

N-o lungi prea mult i încearc s fii la subiect. Nu pierde din vedere scopul pe care
îl ai. Unii oameni, când încep s - i depun m rturia, intr în tot felul de detalii:
„Îmi amintesc c s-a întâmplat în urm cu vreo 8 ani, sau poate chiar 9. Nu, în urm
cu 8, pentru c îmi amintesc c Judy a mers la coafor în ziua aceea. Era august sau
iulie. Era cald – 39 sau 40 de grade.” N-o lungi prea mult i r mâi la subiect. Nu
trebuie s fugi dup mai mul i iepuri o dat .
Fii succint. Evit detaliile excesive i nesemnificative.
Încearc s nu dep e ti 3 minute.

•
•
•
•

F referire la experien e pe care majoritatea oamenilor le au în comun. Dac ai fost
luat ostatic de un terorist, nu relata acest lucru. Foarte pu ini oameni au fost lua i
ostatici de c tre terori ti.
Împ rt e te-le oamenilor o secven din via a ta cu care ei s se poat identifica.
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•
•

Fii sincer cu privire la luptele tale din prezent. Via a ta nu e perfect .
Nu încerca s sugerezi c din momentul convertirii tale n-ai mai avut nici o
problem . „Acum c m-am întors la Dumnezeu, via a mea e perfect . Toat lumea
m iube te i m simt excelent.” Nimeni n-o s te cread i tii foarte bine c nu e
adev rat.

•

Aloc cel mai mult timp p r ii a patra – schimbarea pe care a f cut-o Isus în via a
ta.
Accentueaz MOTIVELE pentru care L-ai primit pe Cristos i ce ai câ tigat prin
asta.
Men ioneaz întotdeauna avantajul faptului de a fi sigur de destinul t u de dup
moarte. De ce? De i avem parte de avantaje diverse i ne-am întors la Cristos din
motive diverse, to i oamenii vor s tie sigur unde vor merge dup ce vor muri.
Aceasta este o nevoie universal pe care o are toat lumea.

•
•

•
•

Nu exagera i nu te l uda cu privire la p catele de dinainte de convertire. Nici nu le
supraevalua.
Nu face remarci negative cu privire la alte religii sau alte popoare.

•

Nu men iona niciodat vreo denomina iune sau biseric . Dac cineva în fa a c ruia
î i depui m rturia spune: „Sunt catolic”, r spunde-i: „Foarte bine! Sunt dou tipuri
de catolici: cei care tiu sigur c merg în cer i cei care nu sunt siguri. Tu de care
e ti?” Sau dac î i spune: „Sunt baptist”, spune-i: „Foarte bine! Sunt dou tipuri de
bapti ti: cei care tiu sigur c merg în cer i cei care nu sunt foarte siguri. Tu de
care e ti?” Nu l sa ca o nomenclatur religioas s - i închid u a. De pild : „Sunt
evreu!” „Foarte bine! Sunt dou tipuri de evrei: cei care tiu sigur c merg în rai i
cei care nu sunt foarte siguri. Tu de care e ti?” Încearc s aduci discu ia la acest
punct.

•

Nu cita prea multe versete. E vorba de o m rturie, nu de o predic . Eu nu folosesc
mai mult de un verset într-o m rturie. De ce? Pentru c oamenilor nu le pas de
Biblie. În acest moment, tu trebuie s le spui povestea vie ii tale.
Nu r spunde la prea multe întreb ri, mai ales dac nici m car nu i-au fost puse.

•
•
•
•

D exemple concrete de schimb ri din via a ta.
Cu cât e ti mai specific, cu atât m rturia ta va fi mai dinamic .
Evit folosirea datelor, a numelor i a vârstelor. De ce? Pentru c n-au nici o
relevan pentru oameni.

•
•
•

Fii preg tit. Repet m rturia pân când sim i c sun natural.
Cite te-o cu voce tare i încearc s o corectezi ca s fie mai cursiv .
D -o unui prieten s o citeasc ; roag -l s fac observa ii pe marginea ei.

•
•
•

Folose te un limbaj colocvial. Nu- i schimba tonul vocii.
Nu- i dramatiza i nu- i împopo ona m rturia.
Nu împ rt i experien e mistice. Poate c ai experimentat în via a ta o minune
adev rat , dar dac începi cu ea, oamenii î i vor ridica imediat garda. Vorbe te-le la
nivelul lor de maturitate spiritual , nu la al t u.
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S nu vorbe ti de sus. S nu ii predici.
Folose te cuvinte ca „eu”, „pe mine” i „al meu”, nu „tu”. M rturia este despre tine,
nu despre ei.
Folose te umorul în m rturia ta. Acesta reduce tensiunea. Oamenii devin relaxa i.
Zâmbe te!
Mai important ca orice, alege- i o tem central . (Parcurge lista de teme posibile din
Ghidul de studiu).

Dumnezeu îng duie în via a ta anumite experien e, ca s -i po i ajuta pe al i oameni care
au nevoie de Cristos i care au trecut prin aceea i problem . În lume, exist tot felul de
oameni, cu tot felul de probleme. Pentru c exist tot felul de oameni cu tot felul de probleme,
Dumnezeu are credincio i care au trecut prin tot felul de probleme, ca s se poat raporta mai
bine la necredincio i i s -L poat m rturisi mai bine pe Cristos.
Unul din punctele tari ale oric rei biserici ar trebui s fie m rturiile. Una din modalit ile prin
care po i dobândi încredere pentru depunerea m rturiei în fa a celor necredincio i este s - i
depui m rturia mai întâi în fa a credincio ilor. Ca biseric , ar trebui s fim mereu în c utarea
acelor m rturii care s -i ajute pe oameni, care s poat fi folosite în serviciul de duminica, în
diverse articole sau în serviciile de la mijlocul s pt mânii. Dac biserica e con tient de
m rturiile membrilor, acestea pot fi folosite pentru a-i ajuta pe oamenii care se confrunt cu
acelea i probleme.
CIRCUMSTAN E COMUNE
Exemple: „Cunosc pe cineva care tocmai a intrat în închisoare. Exist cineva în biserica
noastr care a trecut printr-o experien asem n toare?” Sau poate al ii vor spune: „Cunosc pe
cineva care nu poate avea copii. Cunoa te i pe cineva care s-a confruntat cu aceea i
problem ?” Cunoa tem pe cineva care trece prin necazuri, care se confrunt cu drogurile, cu
alcoolul, cu homosexualitatea, cu celibatul, cu stresul, cu succesul sau insuccesul? Toate
acestea sunt domenii diferite în care poate fi folosit o m rturie specific . Dumnezeu a
îng duit inten ionat anumite lucruri în via a ta, ca prin ele s ajute al i oameni, în m sura în
care tu e ti dispus s te la i folosit. În acest fel, putem avea experien e comune cu al i oameni.
POZITIVE:
M rturiile pot fi despre lucruri pozitive care i s-au întâmplat sau despre lucruri negative.
Exemplele pozitive pot fi o adop ie, renun area la un viciu, un câ tig financiar, cre terea
copiilor, dobândirea unor prieteni noi, o cas nou , o c snicie nou , o rela ie ref cut , un loc
de munc nou.
(pag. 114) CRIZE MAJORE:
Sau negative: abuzuri, accidente, vicii, avorturi, falimente, divor uri, probleme financiare,
interven ii chirurgicale...
Primul pas pe care trebuie s -l faci în misiunea ta este s identifici împrejur rile pe care
Dumnezeu le-a adus în via a ta i care pot folosi la ajutorarea altor oameni.
•

Te-ai gândit vreodat c nu ai o singur m rturie? Acesta a fost unul din
scopurile acestui curs. Mul i oameni se gândesc: „M rturia mea este despre
întoarcerea mea la Dumnezeu, unde m aflam – la biseric , într-o tab r , la un
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studiu biblic, împreun cu un prieten –când L-am acceptat pe Cristos, i rug ciunea
pe care am rostit-o. În asta const m rturia mea.” Nu. Ai sute de m rturii. Câ i
dintre voi ave i o m rturie legat de o problem financiar ? Câ i dintre voi ave i o
m rturie legat de rela ii? Câ i dintre voi a i avut o m rturie legat de o problem
de s n tate? i lista poate continua. Ai o mul ime de alte m rturii cu privire la
lucruri pe care Dumnezeu le-a f cut în via a ta.
•

Situa iile diferite cer m rturii diferite.

•

Trebuie s alegi o m rturie care s se potriveasc cel mai bine cu cei c rora li te
adresezi.

•

Trebuie s în elegi c po i s relatezi i m rturia altor oameni, spunând: „Am un
prieten care...”, m rturie care s se raporteze la via a unui anumit om. În grupul
vostru restrâns, v pute i împ rt i unii altora experien ele, dup care le pute i
împ rt i i altora. De exemplu, imagineaz - i urm toarea situa ie: un prieten al t u
a avut un accident cu motocicleta. Mai târziu, întâlne ti pe cineva care a trecut
printr-o experien similar . De i tu personal nu ai trecut printr-o asemenea
experien , cuno ti pe cineva care a trecut. „Am un prieten pe care-l cheam Bill.
Hai s - i spun ce i s-a întâmplat... Iar apoi L-a g sit pe Cristos.” Poate c omul
respectiv Îl va accepta pe Cristos. Ce satisfac ie s te întorci la prietenul t u i s -i
spui: „Bill, am vorbit zilele trecute cu cineva despre experien a ta i omul s-a întors
la Dumnezeu.” N-ar fi extraordinar ca al i oameni s relateze modul în care tu te-ai
întors la Dumnezeu i al ii s vin la Cristos datorit m rturiei tale? Nu doar tu
trebuie s relatezi m rturia ta. De asemenea, po i relata m rturiile altor oameni,
dac vi le-a i împ rt it reciproc. V încurajez ca în grupuri restrânse s v
împ rt i i m rturiile unii altora, s le citi i împreun , astfel încât s ti i unii despre
al ii cum v-a i întors la Dumnezeu.

•

Nu apela la termeni religio i, la cli ee sau la generalit i.

•

Pune- i urm toarea întrebare: „Dac a fi necredincios, lucrul acesta ar avea vreo
relevan pentru mine?” Dup ce am auzit i am citit zeci i sute de m rturii, am
ajuns la concluzia c una dintre cele mai mari sl biciuni ale m rturiilor este c
avem tendin a de a deveni lene i, folosind cli ee cre tine învechite, pe care
necre tinii nu le vor în elege niciodat .
TRADUCEREA UNOR CUVINTE CRE TINE în cuvinte reale
Un dic ionar de cli ee

S nu folose ti niciodat expresia „am fost binecuvântat”. Ce-o mai fi însemnând i cuvântul
sta? Poate explica cineva ce este o binecuvântare? Spune mai bine: „Am fost fericit.”
S nu spui: „Am fost n scut din nou.” S-ar putea s fii întrebat: „Dar ce, te-ai reîncarnat?”
Mai bine spune: „Am luat totul de la cap t.”
S nu spui: „Am fost salvat.” i se va r spunde: „De la înec?” Spune, mai bine: „În
momentul acela, via a mea s-a schimbat.”
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Chiar i dac spui: „Isus este Domnul meu”, oamenii nu tiu la ce se refer aceast afirma ie.
Tr im într-un sistem democratic, nu într-unul feudal. Nu avem domni i doamne, regi i
regine, con i i vasali, erbi. Nu le spunem celor din jur „Domnul meu”. S-ar putea s - i
dore ti ca so ia ta s i se adreseze astfel, dar n-o va face, a a c mai bine las-o balt . În loc s
spui: „Isus este Domnul meu”, spune, mai bine: „El e conduc torul vie ii mele.”
S nu spui: „M-am poc it”, ci „mi-am schimbat felul de a gândi” sau „mi-am schimbat
direc ia gândirii cu 180 de grade”, pentru c în greac , „metanoia” înseamn „a- i schimba
gândirea".
S nu spui nici m car: „Am p c tuit.” De ce? Deoarece oamenii definesc în mod diferit
p catul. Cineva mi-a spus odat c p cat înseamn s nu dai cinste drapelului. Pentru el acesta
era un p cat. Folose te o expresie mai colocvial : „Mi-am dat seama c-am dat-o-n bar .” În
loc s spui „To i sunt p c to i”, spune: „Nimeni nu e perfect.” Dac îi spui cuiva c e
p c tos, va încerca s se justifice. Dar dac spui c „nimeni nu e perfect”, toat lumea va fi de
acord cu tine.
S nu spui: „Am fost dovedit vinovat”, pentru c i se va r spunde: „Ai isp it vreo
pedeaps ?” Spune, mai bine: „Mi-am dat seama c ...” Exprimarea aceasta e în manier
necre tin .
În loc s spui „Duhul Sfânt”, spune mai bine „Duhul lui Dumnezeu”.
Iat , acum, câteva EXPRESII PE CARE TREBUIE S
M RTURIA ÎN FA A UNUI NECREDINCIOS:

LE EVI I CÂND Î I DEPUI

„L-am sl vit pe Domnul pentru... Acum, sunt atât de binecuvântat... Aleluia! Amin! A fost
glorios. Am fost dovedit vinovat... Domnul mi-a pus pe inim ...” Oamenii vor spune: „Ai
v zut prea multe predici la televizor!”
CUM S - I ÎNCEPI M RTURIA
Introducerea este secretul unui început bun. Care este cea mai bun modalitate de a începe o
m rturie? R spunsul este c nu exist o modalitate care s fie cea mai bun . Totul depinde de
împrejur ri.
Trei secrete pentru introducerea unei m rturii:
1. Fii receptiv la problemele i nevoile în care te-a ajutat Isus. Unii oameni tind s - i
trateze m rturia mai pu in ca pe o m rturie, considerând-o mai mult un ciomag. Trebuie s
fim preocupa i de sufletele oamenilor. De aceea, trebuie s începem prin a asculta, trebuie s
fim sensibili la problemele i nevoile pe care le au oamenii din jurul nostru.
Iat un foarte bun exemplu: „ i eu m-am confruntat în via (sau în c snicie) cu problema
asta. De fapt, sim eam c nu mai am nici o cale de ie ire. M sim eam frustrat. Dar am
descoperit ceva care mi-a schimbat radical via a.” Acest gen de introducere e mult mai bun,
decât s le dai în cap cu m rturia ta.
2. F referire la ceva de la tiri sau de la televizor care trateaz aceea i nevoie sau
problem . „A i citit despre... M pot identifica foarte bine cu situa ia respectiv i cu
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oamenii aceia. Nu cu mult timp în urm m-am confruntat i eu cu acela i gen de problem .
Dar apoi s-a întâmplat ceva ce a schimbat totul în via a mea.”
(pag. 115) Începe cu o afirma ie cu care oamenii sunt de acord i la care se pot raporta.
Exemple:
„Se pare c via a e din ce mai alert ...” Cine nu e de acord cu aceast afirma ie?
„Uneori, via a pare atât de complicat ...”
„În via , lucrurile nu sunt întotdeauna a a cum le planific m sau cum ne
a tept m s fie.”
3. Po i începe prin a- i cere iertare de la oamenii pe care îi cuno ti de mult vreme, dar
c rora nu le-ai vestit Evanghelia. Exemplu: „Bill, trebuie s m opresc i s - i cer iertare.
Ne cunoa tem de mult vreme i te consider un prieten foarte bun. Dar prietenii nu au secrete
unii fa de al ii i nu i-am spus înc despre cel mai grozav lucru ce mi s-a întâmplat
vreodat . Cred c mi-a fost team c m vei crede nebun. În orice caz...” Apoi începe- i
m rturia.
Psalmul 96:2: „În fiecare zi spune cuiva c El mântuie te.”

II. ÎMP RT

IREA VE TII BUNE

M rturia fiec ruia este diferit . Fiecare dintre noi are experien e de via diferite. Dar exist o
parte a m rturiei noastre care se reg se te la fiecare. i aceasta este Vestea Bun . Dac
elimini Evanghelia, Vestea Bun , din m rturia ta, aceea nu mai e o m rturie. Este doar o
poveste a vie ii tale, ori m rturia e mult mai mult decât o simpl istorisire.
Aspectul universal al mesajului vie ii tale este Evanghelia, Vestea Bun . Ea î i spune cum po i
fi mântuit i iertat i cum po i începe o rela ie personal cu Isus Cristos. Din momentul în care
î i pui toat încrederea în Cristos, e ti chemat i îns rcinat s fii un mesager al Ve tii Bune
c tre oamenii care înc n-au auzit-o sau care înc nu au r spuns la ea. Care este esen a
Evangheliei?
CARE ESTE VESTEA BUN ?
Cinci adev ruri biblice pe care dac le elimini nu mai putem vorbi despre o Evanghelie
complet :
1. DUMNEZEU S-A F CUT OM – CA s m pot raporta la El. Romani 1:3-4 (LB):
„Vestea Bun despre Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, Domnul nostru, care a venit ca un
copil n scut din linia genealogic a regelui David. Prin faptul c a înviat din mor i, El a
dovedit c este puternicul Fiu al lui Dumnezeu i are natura sfânt a lui Dumnezeu Însu i.”
Este aceasta o veste bun pentru tine?
2. ISUS A MURIT PENTRU P CATELE MELE – CA eu s nu mor. 1 Corinteni 15:2-4
(NLT): „Vestea Bun este cea care v mântuie te, dac crede i din toat inima c Cristos a
murit pentru p catele noastre. El a fost îngropat i a înviat din mor i a treia zi dup
Scripturi.”
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2 Corinteni 5:19 (LB): „C ci Dumnezeu era în Cristos, împ când lumea cu Sine, f r s mai
ia în calcul p catele oamenilor, ci îndep rtându-le de la ei. Acesta este mesajul minunat pe
care ni l-a încredin at pentru a-l spune altora.”
3. ISUS A DISTRUS MOARTEA – CA eu s am via ve nic . 2 Timotei 1:10 (NCV)
spune: „Isus a distrus moartea i prin Vestea Bun ne-a ar tat calea prin care s avem via a
ce nu poate fi distrus .” Încercuie te „calea prin care s avem via a”. Acesta e lucrul de care
au nevoie vecinii t i, colegii t i de munc , prietenii t i. Ei au nevoie de calea care duce la o
via nou .
4. MÂNTUIREA E UN DAR GRATUIT – A A C nu trebuie s -l câ tig. Oamenii sunt
împ ca i cu Dumnezeu prin harul Lui, care este un dar gratuit. Sunt împ ca i cu Dumnezeu
prin faptul c sunt elibera i de p cat prin Isus Cristos. „Dumnezeu L-a dat pe Isus ca mijloc de
iertare a p catelor prin credin .” Romani 3:24-25 (ICB)
(pag. 116) 5. MÂNTUIREA SE BAZEAZ PE CREDIN
– A A C tot ce trebuie s
fac este s m poc iesc i s cred. Isus a spus în Marcu 1:15 (NIV): „Poc i i-v i crede i
Vestea Bun .” Iar în Romani 1:17 (NCV), Pavel a spus: „Vestea Bun ne arat cum îi împac
Dumnezeu pe oameni cu Sine, c totul începe i duce la credin .” Dup cum spune
Scriptura: «Cei care s-au împ cat cu Dumnezeu vor tr i încrezându-se în El.»"
Trebuie s tii c Vestea Bun nu devine veste bun pân când n-o spui i altcuiva.
Memoreaz aceste cinci adev ruri fundamentale!
Evanghelia cuprins în cinci afirma ii:
• Dumnezeu S-a f cut om ca s m pot raporta la El;
• Isus a murit pentru p catele mele ca eu s nu mor;
• Isus a distrus moartea ca eu s am via ve nic ;
• Mântuirea e un dar gratuit, a a c nu trebuie s -l câ tig;
• Mântuirea se bazeaz pe credin , a a c tot ce trebuie s fac este s m poc iesc i
s cred.
TREI INSTRUMENTE SIMPLE PENTRU TRANSMITEREA VE TII BUNE
Mul i oameni uit cât de bun este Vestea Bun . În încheierea acestei sesiuni, a dori s
vorbim despre trei instrumente pe care le po i folosi în vestirea Evangheliei. Primul este
tractatul „Pa i spre pacea cu Dumnezeu". De asemenea, î i voi ar ta o ilustra ie simpl , pe
care o po i desena pe un erve el sau pe o bucat de hârtie. Se nume te ilustra ia cu podul. Mai
exist i un cartona intitulat „Fundamentul spiritual”.
Acestea sunt trei modalit i diferite prin care putem vesti Evanghelia.

1. PA I SPRE PACEA CU DUMNEZEU
(tractat conceput de Billy Graham Association)
Una dintre modalit ile de transmitere a Ve tii Bune este prezentarea tractatului „Pa i spre
pacea cu Dumnezeu”, de Billy Graham. E o bro ur simpl pe care o po i citi împreun cu cei
c rora le m rturise ti Vestea Bun . A eaz -te lâng ei i prezint -le-o pagin cu pagin . Mul i
au fost condu i la Cristos cu ajutorul acestei bro uri. Este extrem de util . O po i ar ta
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interlocutorului t u i s -i spui: „D -mi voie s - i spun ce înseamn s ai pace cu Dumnezeu.”
Te încurajez s folose ti un tractat (mai ales pe acesta) ca instrument de m rturisire. Po i s -l
dai ca s fie citit mai târziu sau po i s -l cite ti împreun cu cel c ruia îi m rturise ti. E foarte
simplu. La sfâr itul bro urii exist o rug ciune i e o modalitate foarte simpl de a conduce pe
cineva la Cristos.

2. ILUSTRA IA CU PODUL
O alt modalitate este ilustra ia cu podul. E o ilustra ie simpl pe care o po i desena pe orice:
pe un bilet de avion, pe coperta unei reviste, pe un erve el, pe o tabl sau chiar pe trotuar. O
dat ce în elegi aceast ilustra ie simpl , po i conduce un om la Cristos oriunde i oricând.
Trebuie s începi cu întrebarea: „Ai avut vreodat sentimentul c e ti departe de Dumnezeu?
Nu i se pare câteodat c rug ciunile tale se lovesc de tavan? Nu sim i uneori c nu-L cuno ti
pe Dumnezeu într-un mod personal i intim?” În general, r spunsul pe care-l vei primi va fi
afirmativ, pentru c exist o pr pastie între om i Dumnezeu. Este ca i cum Dumnezeu S-ar
afla de-o parte a pr pastiei, iar noi de cealalt parte.
Ia o bucat de hârtie i deseneaz cele dou margini ale pr pastiei. Pe o margine scrie
„Dumnezeu”, iar pe cealalt scrie „om”.

Omul

DUMNEZEU

De obicei, eu spun: „Dumnezeu Se afl de o parte a acestei mari pr pastii, iar noi de cealalt .
Biblia spune c exist o pr pastie, o desp r ire. Pe partea unde Se afl Dumnezeu, El promite
c exist un scop în via , iertare, rai, putere i pace. Dar oare acestea sunt lucrurile pe care le
experimenteaz majoritatea oamenilor? Nu, majoritatea oamenilor nu tiu ce înseamn s ai
un scop în via , ei nu cunosc iertarea i nu au nici experien a cerului. Ce anume ne desparte
de Dumnezeu? Biblia spune c imperfec iunea noastr . Dumnezeu e perfect, iar omul nu este.
Exist o pr pastie între noi i Dumnezeu, pentru c El este des vâr it, iar omul nu este. Biblia
nume te aceast imperfec iune «p cat». Noi vrem s ne fim propriul dumnezeu. i d m gre ;
cu to ii am f cut i facem gre eli. Biblia ne spune în Romani 3:23 (KJ) c «To i au p c tuit i
sunt lipsi i de slava lui Dumnezeu». Ce înseamn aceasta? Oamenii încearc s -l g seasc pe
Dumnezeu pe diferite c i. Unii încearc s sar peste pr pastie – prin religie. Dar nu e
suficient. Al i oameni cred c dac sunt sinceri pot ajunge la Dumnezeu. A a c încearc s
sar peste pr pastie prin sinceritatea lor. Dar nu e suficient nici sinceritatea, a a c nici ei nu
reu esc. Al ii se gândesc: «Sunt bun, moral i urmez regulile, poate a a voi ajunge la
Dumnezeu.» Dar Biblia spune c to i suntem lipsi i de slava lui Dumnezeu. Unii spun:
«Mama a fost cre tin .» Ei încearc s ob in mântuirea pe cale ereditar . «Unchiul meu a
fost misionar... mama a fost cre tin ...» Dar to i suntem lipsi i de slava lui Dumnezeu. De ce?
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S spunem c trei dintre noi st m pe marginea pr pastiei i încerc m s s rim dincolo. Între
timp, un campion olimpic la s ritur în lungime alearg i sare 8 metri, dar apoi cade. Urmezi
tu i sari 5 metri, dar apoi cazi. Sar i eu 2 metri, iar apoi cad. Cel de-al treilea se împiedic de
margine i cade. Ceea ce vreau s spun e c unii oameni ajung mai departe decât al ii, dar
nimeni nu e suficient de bun. Pentru a fi suficient de bun ca s ajungi la Dumnezeu, trebuie s
fii perfect. Exist vreun om care s fie perfect? Nu. To i suntem lipsi i de slava lui Dumnezeu.
Avem nevoie de un pod ca s trecem peste aceast pr pastie. Biblia spune c Isus Cristos este
acest pod.”
Ajuns aici, eu desenez o cruce între cele dou margini ale pr pastiei ca s formez un pod. Isus
Cristos este podul între Dumnezeu i om. El este ca un pod peste ni te ape învolburate. Calea
care duce la cer se concretizeaz printr-o rela ie cu Dumnezeu.

Omu
Omul
Omul

DUMNEZEU

1 Timotei 2:4: „Dumnezeu Se afl pe o parte, to i oamenii pe cealalt , iar Isus Cristos Se afl
între ei s -i aduc împreun .” Isus este podul. tii care este elementul esen ial când te afli în
fa a unui pod? Trebuie s ai încredere în pod ca s po i trece dincolo. Tot ce trebuie s faci
este s ai încredere c podul te va ine. Biblia spune în Ioan 1:12 c trebuie s faci dou
lucruri ca s treci podul: „Dar tuturor celor ce cred în El i L-au acceptat, le-a dat dreptul s
devin copii ai lui Dumnezeu.” Isus este podul între Dumnezeu i om. Iar Biblia spune c
trebuie s credem i s primim (sau s accept m).
În primul rând, trebuie s crezi. Ce înseamn aceasta? Adic trebuie s crezi c Dumnezeu
este Cel care a spus c este. S crezi c Cel care a spus c e Dumnezeu este Isus. De
asemenea, s crezi c El te va „ ine”. Când trec peste un pod, trebuie s cred c podul
respectiv m va ine. Dac nu cred c podul m va ine, n-am s trec niciodat peste el.
Trebuie s am credin în pod. Trebuie s cred.
În al doilea rând, Biblia spune c trebuie s prime ti. Trebuie s -L accep i pe Isus. În calitate
de ce? În calitate de conduc tor al vie ii tale, de ef, de director, de manager al vie ii tale.
Doar prin acestea dou po i ajunge în cer: prin credin

i prin acceptare. A a spune Biblia.

În clipa urm toare te adresezi direct celui c ruia îi prezin i ilustra ia cu podul: „Probabil c te
afli undeva pe acest pod. Pune un X în locul în care crezi c te afli.” Majoritatea oamenilor
vor pune un „X” în mijloc. La care eu spun: „Foarte bine. Ceea ce spui, de fapt, este c tu
crezi în Isus, doar c nu tii dac L-ai acceptat în via a ta. Am dreptate? Felicit ri, e ti la
jum tatea drumului. Deja crezi în El. E ti la jum tatea podului. Tot ce trebuie s faci este s -L
accep i în via a ta.” De obicei nu ai de-a face cu oameni care spun: „Nu cred c Isus este Cel
care a spus c este.” Majoritatea vor spune: „Da, cred c Isus este Cine a spus c este”, doar
c înc nu L-au primit în via a lor.
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A adar, vei spune: „Te afli la jum tatea drumului. Acum mai trebuie doar s -L prime ti.”
Poate c te va întreba: „ i cum s fac pasul acesta?”, moment în care sco i cartona ul cu
„Fundamentul Spiritual". I-ai explicat omului de ce are nevoie de Cristos, iar acest cartona îi
va explica modul în care s -L primeasc pe Cristos.

3. CUM S STABILE TI UN FUNDAMENT SPIRITUAL (cartona )
Rick Warren a conceput acest cartona în urm cu câ iva ani i mul i oameni au fost condu i
la Cristos prin intermediul lui. Îl po i împ turi i pune în portmoneu sau în po et . Este un
instrument simplu pe care îl po i folosi pentru a-i conduce pe oameni la Cristos. Nu este deloc
amenin tor. Unii oameni se sperie când v d o Biblie mare i neagr ! Dar acesta e doar un
cartona . Îl po i pune pe birou. E cât se poate de inofensiv. Folose te termeni u or de în eles i
nu folose te cuvinte ca „poc in ” sau „domnie” sau cuvinte pe care oamenii nu le în eleg.
Este scurt i la subiect. Pune patru întreb ri simple. Cel mai bun lucru e c nu trebuie s
memorezi nimic. Dar ce trebuie s faci?
S zicem c vorbesc cu cineva, care îmi poveste te despre stresul la care este supus. Eu îi
spun: „Am primit zilele trecute un cartona pe care scrie cum po i stabili un fundament
spiritual pentru via a ta. Vrei s i-l ar t? Pe mine m-a ajutat. Se bazeaz întru totul pe Biblie.”
Îl sco i i-l ii în a a fel încât amândoi s -l pute i vedea i spui: „Iat cum po i stabili un
fundament spiritual pentru via a ta, conform Bibliei.
1. Cred c Isus Cristos a murit pe cruce pentru mine i mi-a ar tat c este Dumnezeu prin
faptul c a înviat. Crezi lucrul acesta? E ti la începutul drumului.
2. Accept darul gratuit al lui Dumnezeu pentru iertarea p catului meu. Vrei s faci acest
lucru? Nimeni nu mi-a r spuns cu „nu” la aceast întrebare. E ti la jum tatea drumului.
3. Trec la planul lui Dumnezeu pentru via a mea. Cuvântul biblic care exprim aceast idee
este cuvântul „poc in ”, dar se refer tocmai la aceast trecere la planul lui Dumnezeu pentru
via a mea. Vrei s faci acest pas? Foarte bine!
(pag. 117) 4. Îmi exprim dorin a ca Isus Cristos s fie directorul vie ii mele. Vrei s te rogi
rug ciunea urm toare? M voi ruga împreun cu tine. „Doamne, cred c L-ai trimis pe Fiul
T u, Isus, s moar pentru p catele mele, ca eu s pot fi iertat. Îmi pare r u pentru p catele
mele i vreau s -mi tr iesc restul vie ii a a cum vrei Tu. Te rog, pune Duhul T u în via a mea,
ca s m c l uzeasc . Amin.”
Tocmai ai ajutat pe cineva s treac pragul. Versetele corespunz toare se afl pe verso. Dar nu
e nevoie s te ui i de fiecare dat la versete.
Iat ce trebuie s faci. Pui prima întrebare:
• Crezi c Isus a murit pe cruce, ar tând c este Dumnezeu prin faptul c a revenit la
via ? Dac interlocutorul r spunde cu „da”, treci la urm torul punct.
• Dac la vreunul din puncte spune „nu”, îi pui urm toarea întrebare: „Dac i-a
putea aduce unele informa ii care s te ajute s te convingi singur de aceste lucruri,
le-ai citi?”
Dac r spunsul este „da”, e bine. Dac este „nu”, nu trebuie s - i faci griji. Pui
întrebarea i apoi schimbi imediat cursul discu iei. Niciodat nu trebuie s exerci i
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presiuni asupra cuiva atunci când împ rt e ti Vestea Bun . Trebuie doar s o
împ rt e ti. Când rodul e copt, nu trebuie s -l smulgi. Este treaba lui Dumnezeu
s -i fac pe oameni receptivi spiritual. El recurge la tot felul de mijloace pentru a
ajunge la acest rezultat – probleme, greut i i alte lucruri. Datoria noastr este de a
fi unde ne vrea El i de a împ rt i Vestea Bun . Nu trebuie s fii avocatul care-i
convinge pe oameni, ci doar martorul care- i depune m rturia.
Acest instrument simplu poate fi folosit pentru a- i conduce la Cristos prietenii, fratele sau
sora, p rin ii sau copiii, colegii de munc ... Ilustra ia cu podul i cartona ul cu fundamentul
spiritual pot fi instrumente extrem de eficiente în m rturisire.
Po i face acest lucru. Nu e ceva rezervat doar unui geniu în teologie. tii s cite ti? Înseamn
c po i conduce pe cineva la Cristos. Nu trebuie nici m car s memorezi ceva. Dup ce a
absolvit cursul 401, o femeie a mers acas i a spus: „ i eu pot face lucrul acesta i trebuie
neap rat s -i spun tat lui meu despre Domnul.” Nu era prea apropiat de tat l ei. L-a sunat, a
vorbit cu el la telefon i au parcurs împreun ace ti pa i. El a început s plâng la telefon. i-a
predat via a lui Isus Cristos i L-a primit chiar acolo, la telefon. Ea a m rturisit mai târziu:
„Dac n-a fi luat aminte la imboldul lui Dumnezeu, tat l meu ar fi i ast zi în drum spre iad.”
Iat ce putere are un simplu instrument!
Care dintre prietenii t i s-ar putea s nu mai fie mâine printre noi?

III. SUGESTII PENTRU O BUN
COMUNICARE:
ÎMP RT E TI ÎNTR-UN MOD EFICIENT?

CUM

S

Iat câteva sugestii pentru o bun comunicare.
1.

RECUNOA TE- I STITUL PERSONAL DE M RTURISIRE
FORMA ta nu numai c î i determin lucrarea în biseric , dar î i influen eaz
misiunii în lume!
Daruri spirituale (1 Cor. 12; Rom. 8; Efes. 4)
Inim
(Matei 12:34; Prov. 4:23; Ps. 37:4)
Aptitudini
(Exod. 31:3; 1 Cor. 12:5)
Personalitate
(1 Cor. 2:11, LB)
Experien e
(2 Cor. 1:4, Rom. 8:28)

i stilul

Unii dintre voi sunte i mai sentimentali când m rturisi i, pune i un accent mai mare pe
experien a personal . Al ii ave i un stil ra ional i accentua i mai mult datele exacte i
Scriptura. Depinde de felul t u de gândire. Biblia spune: „Iube te-L pe Dumnezeu cu toat
inima ta i cu toat mintea ta...” Este nevoie i de inim , i de minte.
Exist multe STILURI OBI NUITE prin care ne putem împ rt i credin a. Unii împ rt esc
prin slujire. Al ii ave i un stil mai intelectual. Unora dintre voi v place s aduce i oamenii la
biseric i la alte evenimente. Altora v place s v depune i m rturia personal . Unii v
pricepe i s oferi i o carte sau o bro ur . Al ii sunte i extrem de combativi.
Nu trebuie s te sim i vinovat c folose ti un stil sau altul!
Nu trebuie nici s -i judeci pe al ii c nu folosesc stilul t u!
Gânde te-te c Isus n-a folosit niciodat aceea i abordare de dou ori!
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GÂNDE TE-TE LA CE-AI PUTEA SPUNE
„Tot ce spune i s fie spus cu blânde e i bine gândit, ca s
tuturor.”
Coloseni 4:6 (GWT)

ti i cum s r spunde i

„Oamenii inteligen i gândesc înainte de a vorbi; astfel, ceea ce spun este mai
conving tor.”
Proverbe 16:23 (GN)
3.

CERE AJUTORUL LUI DUMNEZEU ÎN ALEGEREA CUVINTELOR
POTRIVITE
„Ruga i-v pentru mine, ca atunci când vorbesc, Dumnezeu s -mi dea cuvinte ca s
pot spune f r team taina Evangheliei.”
Efeseni 6:19 (NCV)

4.

MANIFEST DRAGOSTE
„Dac nu am dragoste, vorbirea mea nu este decât o aram sun toare sau un
chimval z ng nitor.”
1 Corinteni 13:1 (GN)
Oamenilor nu le pas prea mult cât tim, pân nu tiu cât de mult ne pas !

5.

(pag. 118) FII OPTIMIST I PL CUT
„Un om în elept i matur se cunoa te dup în elegerea sa. Cu cât sunt mai pl cute
cuvintele lui, cu atât este mai conving tor.”
Proverbe 16:21 (GN)
„Purta i-v cu tact fa de cei necredincio i...”
Coloseni 4:5 (JB)
„Un cuvânt de încurajare face minuni!”
Proverbe 12:25 (LB)

6.

NICIODAT S NU FOLOSE TI REMARCI ÎNJOSITOARE
„Fi i blânzi în vorbire. Într-o conversa ie, scopul este de a scoate ce e mai bun din
ceilal i, nu de a-i înjosi, nici de a-i reduce la t cere.”
Coloseni 4:6 (Mes)

7.

POVESTE TE ÎNTÂMPL RI – D EXEMPLE
De obicei, oamenii se raporteaz mai bine la o istorioar .
„Când le vorbea mul imilor, Isus folosea întotdeauna istorioare i ilustra ii ca
acestea. De fapt, nu le-a vorbit niciodat f r s foloseasc asemenea pilde.”
Matei 13:34 (NLT)

8.

FII BUCUROS CÂND M RTURISE TI
„Fiul lui Dumnezeu a venit i S-a bucurat de via ...”

9.

FII TU ÎNSU I. FII NATURAL. NU ÎNCERCA S PARI „SPIRITUAL”.
„Când am venit la voi, n-am venit s asista i la un spectacol de oratorie, nici ca
s -mi expun filozofia, ci am venit s v spun simplu ceea ce Mi-a încredin at
Dumnezeu.”
1 Corinteni 2:1 (JB)

Luca 7:34 (Ph)

„Vorbirea voastr ar trebui s fie simpl i logic , astfel încât oponen ii vo tri s se
simt ru ina i i s nu g seasc nici un cusur la voi.”
Tit 2:8 (NCV)
10.

FII VULNERABIL I SINCER
„Pentru c v iubeam, am fost bucuro i s v d m nu numai Vestea Bun a lui
Dumnezeu, ci înse i vie ile noastre.”
1 Tesaloniceni 2:8 (NCV)
„V-am vorbit sincer, ne-am deschis larg inimile.”

2 Corinteni 6:11 (GN)
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„Asigura i-v c tr i i în a a fel, încât s onora i Vestea Bun a lui Cristos.”
Filipeni 1:27a (NCV)
11.

MEMOREAZ CÂTEVA VERSETE CHEIE
„Caut s fii un lucr tor care n-are de ce s -i fie ru ine i care tie s foloseasc
cum e mai bine Cuvântul adev rului.”
2 Timotei 2:15 (Ph)

12.

NU TE COMPLICA
„M tem... [Satan] s nu v atrag de la simplitatea care este în Cristos.”
2 Corinteni 11:3 (KJV)

13.

(pag. 119) NU UITA, DUHUL SFÂNT FOLOSE TE CUVINTELE TALE
Nu trebuie s încerci s convingi pe nimeni prin propria- i putere!
„C ci atunci când v-am adus Vestea Bun , n-am f cut-o doar cu vorbe, ci de
asemenea cu putere, pentru c Duhul Sfânt v-a asigurat pe deplin c ceea ce am
spus noi este adev rat.”
1 Tesaloniceni 1:5a (NLT)

Niciodat nu po i ti dac atunci când un om încearc s se împotriveasc , Dumnezeu nu
lucreaz în el. Dac cineva protesteaz de obicei prea mult, oare ce crezi c înseamn acest
lucru? Dumnezeu lucreaz în via a lui.
AL I PA I PENTRU A ÎMP RT
•
•
•

I MESAJUL VIE II TALE

Încearc s finalizezi redactarea m rturiei tale personale, pe care ai început-o în
aceast sesiune.
Men ioneaz i alte m rturii pe care le-ai putea prezenta, bazat pe ceea ce a f cut
Dumnezeu în via a ta i începe s lucrezi la ele.
Începe s te rogi lui Dumnezeu s aduc în via a ta oameni c rora s le po i
împ rt i Vestea Bun într-un mod natural i relaxat.
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(pag. 120) Cum s pescuie ti în lacul misiunii tale

SESIUNEA 3
Primele cuvinte pe care le-a adresat Isus ucenicilor S i sunt cele din Matei 4:19 (LB): „Isus
le-a spus: Veni i dup Mine i v voi ar ta cum s pescui i sufletele oamenilor.” Observa i
dou lucruri importante privitoare la acest pasaj:
Urmarea i pescuirea merg mân -n mân . Dac nu pescuie ti, înseamn c nici nu-L
urmezi. El a spus: „Dac M urma i pe Mine, ve i fi pescari de oameni.” Dac nu pescuie ti
oameni, dac nu e ti implicat în nici un fel de misiune, nu Îl urmezi pe Cristos.
Prezentarea lui Cristos oamenilor se aseam n cu pescuitul, nu cu vân toarea.
Majoritatea cursurilor de evanghelizare dau impresia c m rturisirea seam n cu vân toarea.
Evanghelizarea nu e nici vân toare, i nici comer ambulant. Mul i dintre voi spune i c nu
sunte i agen i comerciali. Nici nu trebuie s fi i. Cea mai bun defini ie a martorului nu e
aceea de agent comercial, ci de pe itor. Îl prezin i pe Isus Cristos oamenilor, astfel încât
ace tia s se îndr gosteasc de El.
Isus îi iube te deja, dar El vrea ca i ei s -L iubeasc pe El. i în momentul în care vor
în elege cât de mult îi iube te, i ei Îl vor iubi. D -mi voie s eviden iez câteva contraste între
vân toare i pescuit, deoarece cred c Isus a ales inten ionat pescuitul.
•

Vân toarea e agresiv , pe când pescuitul e mai mult un sport temperat.

•

Vân toarea se bazeaz pe confruntare. Pescuitul se bazeaz pe atrac ie. Atragi pe tii
prin momeal .

•

Vân toarea presupune împu carea animalului. ( i multe cursuri de evanghelizare
aseam n evanghelizarea mai mult cu vân toarea.) În schimb, la pescuit, trebuie s
determini pe tii s mu te momeala.

•

La vân toare se folose te un glonte universal. Ai un glonte i tragi. Pescuitul î i d
ocazia s folose ti diverse tipuri de mulinete, de momeli i de cârlige, i alte lucruri
de acest gen.

•

La vân toare, dac ai tras bine, totul s-a terminat. inte ti i tragi. Dac nu
nimere ti inta, animalul se sperie i fuge. În cazul pescuitului, dac tragi pe tele i
î i scap , mai ai i alte ocazii s -l prinzi. Dac nu mu c din prima, mai d târcoale
i mai încearc .

•

La vân toare, animalul nu are de ales. Dar la pescuit, pe tele poate alege. El alege
s mu te sau nu momeala.

•

De asemenea, în cazul vân torii, trebuie s fii un foarte bun inta . Vân toarea nu
este pentru amatori, pentru c dac nu inte ti bine, nu vânezi nimic. În cazul
pescuitului, oricine poate arunca momeala în ap .

Pe vremea lui Isus, se pescuia doar cu plasa. Nu se foloseau undi e i mulinete. În prezent
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exist metode mult mai variate de pescuit decât pe vremea ucenicilor. Tot a a i cu
evanghelizarea de pe vremea lui Isus i cea din zilele noastre.

CINCI SECRETE ALE PESCUITULUI SPIRITUAL
1. IDENTIFIC - I LACUL PERSONAL ÎN CARE S PESCUIE TI.
(pag. 121) Modelul nou-testamentar

Ierusalim

Iudea
Samaria
Toat lumea
Isus a spus în Fapte 1:8 (NIV): „Îmi ve i fi martori în Ierusalim, în toat Iudea, în Samaria i
în toate p r ile lumii.” Observ c acest verset ne spune nu numai ce s facem, dar i unde s
facem ceea ce trebuie s facem.
În primul rând, ne spune s fim martori. Un martor este un om care vorbe te din experien .
Înseamn s define ti ceea ce Dumnezeu face în via a ta. Nu i se cere s fii avocat. Nu
trebuie s polemizezi sau s convingi. Exist unii care sunt chema i s fac i acest lucru. Dar
Dumnezeu nu- i cere s duci pe nimeni cu for a în cer. El vrea doar s le spui i altora ceea ce
i s-a întâmplat ie. Oricine poate face asta.
Modelul bisericii noastre
Apoi ne spune unde. El spune: „... în Ierusalim, în toat Iudea, în Samaria i în toate p r ile
lumii.” Ce înseamn aceasta? Care este Ierusalimul t u? Unde se aflau ucenicii? Ei erau în
Ierusalim atunci când Isus le-a adresat aceste cuvinte. Prin urmare, El î i spune s începi de
acolo de unde te afli. Ierusalimul t u este locul în care te afli acum. Tu nu te afli în
Ierusalimul propriu-zis, dar Ierusalimul t u este ora ul în care locuie ti, sfera ta de influen i
rela iile pe care le ai. Este re eaua ta. Începi de acolo de unde te afli. Ierusalimul t u sunt
membrii familiei tale, prietenii, colegii de munc , oamenii care î i sunt cei mai apropia i.
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Apoi mergi în Iudea. Iudea era ca o provincie învecinat . Isus spune c trebuie s mergi la
oamenii care stau în vecin tatea ta, adic la oamenii din provinciile înconjur toare. Apoi
spune c trebuie s mergi în Samaria. Samaritenii erau diferi i de evrei din punct de vedere
etnic i cultural. Isus spune: Vreau s mergi la oamenii dintr-o cultur diferit , dar care
locuiesc lâng tine. Poate c au o limb diferit , un cadru etnic diferit. Cuno ti pe cineva care
vorbe te o alt limb decât tine? Dumnezeu a adus lumea în jurul nostru. Nici m car nu
trebuie s mergi prea departe pentru a ajunge în Samaria ta. Cei din Samaria sunt oamenii care
vorbesc o limb diferit i care sunt diferi i din punct de vedere cultural. Trebuie s începi în
Ierusalim, cu membrii familiei tale i cu prietenii t i.
Apoi mergi în Iudea, la oamenii din jurul t u, care se afl la o distan oarecare fa de tine.
Apoi mergi în Samaria, la oamenii care sunt diferi i de tine, dar care se afl înc în sfera ta de
influen .
Apoi Domnul Isus î i spune s mergi în toat lumea, în fiecare ar . Bineîn eles c prin
intermediul Internetului i cu ajutorul avioanelor, acest lucru este literalmente posibil. Dar cel
mai important este c Dumnezeu te face responsabil pentru oamenii cu care ai deja o rela ie.
(pag. 122) Prive te la ilustra ia din Ghidul de studiu: CERCUL MEU DE INFLUEN
(Lacul în care pescuiesc)
1. Prima dat începi cu lumea din jurul t u, acesta este Ierusalimul t u. În cercul interior te
afli tu. Trebuie s fii sigur c e ti credincios.
2.

În al doilea cerc intr familia imediat .

3.

În cel de-al treilea cerc intr rudeniile tale.

4.

Urm torul cerc îi reprezint pe prietenii t i cei mai apropia i.

5.

Apoi urmeaz vecinii i colegii de munc .

6.

În cele din urm , cuno tin ele.

Cu cine începi? Cu cei mai apropia i ie. Dumnezeu te face responsabil pentru oamenii cu
care ai deja o rela ie. În primul rând începi cu membrii familiei tale i cu prietenii t i.
Isus i-a spus unui om în Marcu 5:19 (NCV): „Du-te acas i spune familiei i prietenilor t i.
Spune-le cât de mult a f cut Domnul pentru tine i cum i-a ar tat mila fa de tine.” Te rog
s cite ti acas pasajele din Scriptur care sunt asociate cu cercurile de la subsolul paginii
122, din Ghidul de studiu. Ai observat câ i apostoli erau rude între ei? Andrei a mers la Petru,
fratele s u, s -i spun despre Cristos. Filip l-a adus pe Natanael. Erau to i fra ii împreun .
Pe lâng rudenii, trebuie s mergi la colegii de munc . Pavel le-a împ rt it Evanghelia
colegilor s i de breasl , Acuila i Priscila, care confec ionau corturi. În Matei 9, se relateaz
cum Matei, care era vame , a dat o mas pentru al i vame i, cu scopul de a-L prezenta pe Isus.
Unii dintre voi a i putea organiza o întâlnire pentru cei care fac parte din aceea i breasl sau
care lucreaz împreun cu voi, cu alte cuvinte, colegii vo tri de munc . Mai exist i al i
oameni în via a ta pe lâng colegii de munc , oameni pe care tocmai i-ai cunoscut, cuno tin e,
rude sau prieteni apropia i. Când Isus S-a întâlnit la fântân cu femeia samariteanc , El dorea
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s bea ap . Îi era sete. Femeia f cea parte dintr-o alt cultur . Totu i, El a rugat-o s -I dea ap
i a început o conversa ie spiritual cu ea.
Te-ai gândit vreodat cu câ i oameni intri în contact într-o zi obi nuit din via a ta? Oameni
pe care îi întâlne ti în diferite împrejur ri: la sta ia de benzin , la restaurant, la magazin, la
banc i în alte asemenea locuri. Probabil c este vorba de cel pu in 5 sau 10 oameni pe zi. Pe
ace ti oameni nu reu e ti s -i cuno ti prea bine, dar într-un anumit moment din via a ta
interac ionezi cu ei i astfel po i s profi i de ocazie, i cel pu in s -i invi i la biseric . Biblia
are o sumedenie de astfel de exemple. Filip f cea într-o zi autostopul i a început s vorbeasc
despre Domnul cu cel care l-a luat.
Totul începe cu oamenii care- i sunt cei mai apropia i. Câ i dintre voi a i venit la biseric
pentru c a i fost invita i de cineva? Probabil c 100%. Mul i dintre voi L-a i acceptat pe
Cristos aici i mul i dintre voi merge i în cer pentru c a fost cineva c ruia i-a p sat suficient
de mult ca s v spun .
Întrebare: De cine i-a p sat suficient de mult ca s -i spui? Va ajunge cineva în cer datorit
ie? Tu e ti singurul cre tin pe care îl cunosc unii. i Dumnezeu a pus în mod inten ionat
necredincio i în jurul t u, pentru c Îi pas de ei i dore te ca ei s -L cunoasc . Trebuie s ne
pese, deoarece i lui Dumnezeu Îi pas . Ace ti oameni au nevoie s aud Vestea Bun . F o
list cu numele lor i invit -i la biseric . Gânde te-te la numele unor prieteni, vecini, colegi de
munc . Exist dou condi ii pentru a le scrie numele: 1) Sunt oameni de care î i pas i 2) sunt
oameni care nu-L cunosc pe Isus.
Exist cinci cercuri care reprezint via a ta. Dac ai scris câte trei nume în fiecare cerc, ai deja
15 oameni pentru care po i începe s te rogi: „Doamne, arat -mi o cale prin care s le pot vesti
Evanghelia. Cerceteaz -i, sensibilizeaz -i, f -i receptivi.” Dac începi s te rogi, nu trebuie s
planifici nimic. Dumnezeu î i va oferi ocazia la momentul potrivit. Dumnezeu va g si calea de
a sensibiliza inimile celor pentru care te rogi. Dac fiecare om prezent aici ar întocmi o list
cu 15 oameni – pe care îi cunoa te, pentru care ar începe s se roage i pe care i-ar ajuta s
creasc – înseamn c ne-am ocupa de o mul ime de locuitori din ora ul nostru pentru a-i
aduce la Isus Cristos. Crezi c acest lucru ar schimba ceva? Cu siguran c ar schimba!
Punctul de pornire este Pasul 1: Identificarea locului de pescuit
(pag. 123) Cel de-al doilea punct când înv
2. AFL CE FEL DE PE TE AI ÎN AP

m s pescuim oameni:

Ca s ajungi la ei, trebuie s tii cum sunt. Pavel spune în 1 Corinteni 9:20-23 (NCV): „Cu
iudeii m-am purtat ca un iudeu, ca s -i câ tig pe iudei. Cu cei f r lege m-am purtat ca i
unul care n-ar avea lege, iar cu cei slabi m-am purtat ca i cum a fi slab, ca s -i câ tig pe
cei slabi. M-am f cut totul tuturor, ca s -i pot mântui cumva pe unii din ei. Fac toate acestea
datorit Evangheliei, ca s am parte de binecuvântarea ei.” Trebuie s -i cuno ti pe oamenii
la care încerci s ajungi. Biblia spune în Proverbe 13:16 (NIV): „Orice om chibzuit
ac ioneaz în cuno tin de cauz .”
Observa ie: Cu cât tii mai multe despre un om, cu atât î i este mai u or s ajungi la el.
De aceea trebuie s începi cu cei mai apropia i ie.
Ce vrei s tii? Dou sau trei lucruri:
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A. CARE ÎI SUNT INTERESELE, NEVOILE I DURERILE?
Biblia spune în mod repetat c Isus tia ce gândesc oamenii. Nu e de mirare c a fost
atât de eficient. El le tia nevoile, le cuno tea interesele i le tia durerile. Dac vrei s
ajungi la oameni, trebuie s le în elegi nevoile, durerile i interesele, iar apoi s le spui
cum poate satisface Isus Cristos acele nevoi, dureri sau interese.
La baza creierului t u, pe scoar a cerebral , se g se te SAR-ul sau sistemul reticular
de activare. Po i citi despre acesta în orice carte de neurologie. Vei afla c la baza
creierului t u se afl un SAR. Acesta e filtrul pe care l-a pus Dumnezeu în creierul t u
i care te împiedic s r spunzi în mod con tient la fiecare stimul din jurul t u. De
pild : Auzi zgomotul produs de aparatul de aer condi ionat? Auzi oamenii tu ind? Da,
în clipa în care te concentrezi asupra acestor lucruri, le auzi. Dar în majoritatea
situa iilor, nu e ti con tient de ele. De ce? Pentru c nu trec prin filtru. Dac ar trebui
s r spunzi con tient la fiecare stimul vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, tactil, ai
înnebuni, pentru c în fiecare moment e ti bombardat cu mii de stimuli.
Dumnezeu a pus în mod providen ial un filtru în mintea ta, ca aten ia ta s nu fie
distras de toate lucrurile cu care e ti bombardat. De fapt, exist doar trei lucruri care
î i atrag aten ia. Dac e ti p rinte, probabil c vei fi interesat s afli care sunt acestea.
Dac e ti pastor, vei fi interesat mai ales ca vorbitor, iar dac vrei s împ rt e ti cu
cineva Evanghelia, te va interesa care sunt cele trei lucruri prin care po i atrage aten ia
oamenilor.
Care sunt lucrurile care trec prin sistemul reticular de activare?
1.
2.
3.

Lucruri pe care le pre uim. Lucrurile pe care punem pre ne capteaz
aten ia.
Lucrurile care ne amenin ne capteaz aten ia.
Lucrurile care sunt unice i diferite ne capteaz aten ia.

Cred c ultimele dou nu sunt modalit i legitime de a împ rt i Evanghelia. Nu îi
amenin i pe oameni s ajung în cer, pentru c rezultatele evangheliz rii prin
înfrico are dureaz tot atât cât dureaz frica. Iar lucrurile unice nu dureaz nici ele.
Cel mai bun mod de a câ tiga oamenii pentru Cristos este s le vorbe ti despre
lucrurile pe care ei le pre uiesc. Dac vorbesc duminica diminea a despre lucrurile pe
care le pre uie ti, i-am captat imediat aten ia. Dac vorbesc despre lucruri care crezi
c n-au nici o valoare, te vei uita tot timpul la ceas i te vei gândi ce vei servi la mas .
De pild , nu i s-a întâmplat s dore ti s - i cumperi un frigider i apoi dintr-o dat ai
început s vezi peste tot afi e publicitare cu frigidere? Ele au fost tot timpul acolo, dar
înainte nu au trecut de filtrul t u, pentru c nu puneai pre pe ele. Dar din momentul în
care pui pre pe ele, dintr-o dat le vezi peste tot. Nu i s-a întâmplat s cumperi o
ma in i dintr-o dat s vezi marca respectiv peste tot? Era i înainte pretutindeni,
dar nu trecuse de SAR.
Din momentul în care pui pre pe ceva, lucrul respectiv î i capteaz aten ia. Deci, dac
vrei s spui prietenului t u, vecinului t u, p rin ilor t i, copiilor t i, rudelor tale –
oricui – despre Cristos, trebuie s vezi care sunt lucrurile pe care ei le pre uiesc. Una
din modalit ile prin care î i po i cunoa te comunitatea este s faci un sondaj
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comunitar. Mergi din u în u s descoperi nevoile, durerile i interesele oamenilor
cu care vorbe ti. Întreab -i: „Care sunt lucrurile de care ave i nevoie? Care v sunt
durerile? Dar interesele?” Ascult ce i se spune i pune totul pe hârtie. Când ai
terminat, ar trebuie s po i spune cum arat omul tipic din comunitatea ta,
enumerându-i caracteristicile comune.
A doua întrebare pe care trebuie s i-o pui este:
B. CE AM ÎN COMUN CU EI?
O dat ce cuno ti nevoile, durerile i interesele pe tilor din lacul t u, trebuie s - i pui
neap rat aceast întrebare important .
1 Corinteni 9:22-23b (LB): „Indiferent cum ar fi un om, încerc s g sesc un teren
comun cu el, ca s -i pot spune despre Cristos i Cristos s -l poat mântui. Fac acest
lucru ca s le duc Evanghelia i, de asemenea, pentru binecuvântarea de care am
parte i eu când îi v d întorcându-se la Cristos.” Recunoa terea acestui teren comun
este secretul fundamental al m rturisirii lui Isus Cristos altora, g se te o punte de
leg tur . Biblia spune c Isus a procedat astfel. Marcu 4:33 (MES): „El [Isus] le
prezenta mesajul S u prin multe istorioare de felul acesta, potrivindu-le cu experien a
i maturitatea lor.”
Dou principii:
• Înainte de a putea s împ rt e ti Vestea Bun , trebuie s g se ti un teren
comun cu prietenul t u, rudenia sau colegul t u.
• Înainte de a putea s ajungi la el, trebuie s te po i raporta la el.
Tocmai de aceea e ti cel mai nimerit martor pentru prietenul t u cel mai bun.
(pag. 124) Întocme te o list de domenii ce reprezint
un teren comun cu necredincio ii din via a ta.
•
•
•
•

Experien e comune
Interese comune
Nevoi comune
Dureri comune

Avem acelea i hobby-uri? Ne plac acelea i emisiuni de televiziune? Ne place acela i
fel de mâncare? Ne plac acelea i evenimente sportive? Ne confrunt m cu acelea i
probleme la locul de munc ? Avem acelea i probleme cu copiii no tri? Suntem de
aceea i vârst ? Ne place acela i gen de muzic ? F o list cu lucrurile pe care le ai în
comun cu oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în jurul t u i încearc s în elegi de ce
i-a pus acolo. Aceasta te va ajuta s îi cuno ti i s le împ rt e ti Vestea cea Bun .
Cel de-al treilea principiu al pescuitului spiritual:
3. NU UITA C PE TILOR LE ESTE FOAME ÎN DIFERITE MOMENTE ALE
ZILEI.
Unora le este foame diminea a, altora seara, altora la mijlocul zilei, iar câteodat nu le e
foame deloc. Biblia spune în Coloseni 4:5 (GN): „Fi i în elep i cu privire la modul în care v
purta i cu cei necredincio i.”
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Asta se nume te „Receptivitate.” Receptivitatea se refer la cât de deschi i sunt ei la Vestea
Bun .
Uneori, oamenii sunt foarte deschi i la Evanghelie, iar alteori sunt foarte închi i. Uneori,
vorbesc cu tine despre ea, dar alteori nu vorbesc deloc. Aceast stare este schimb toare.
Receptivitatea variaz .
E important s în elegem c atunci când Îl primesc pe Isus în via a lor, oamenii trec printr-un
proces. Ei trebuie aborda i în maniere diferite, în func ie de receptivitatea lor.
Iat câteva versete din Biblie care vorbesc despre receptivitatea spiritual .
Exemple de nivele ale receptivit ii spirituale
Isaia 46:12 (NIV): „Ascult -m , tu cel cu inima înc p ânat , tu care e ti departe de
dreptate.” Exist unii oameni în via a ta care sunt foarte departe de Dumnezeu. Ace tia nu
sunt prea receptivi.
Isus i-a spus unui necredincios, apreciind capacitatea sa de în elegere: „Nu e ti departe de
Împ r ia lui Dumnezeu” (Marcu 12:34, LB). Acest om era aproape de Împ r ia lui
Dumnezeu.
Biblia ne spune în Efeseni 2:17 (LB): „El v-a adus vou , na iunilor, care era i departe de El,
aceast Veste Bun a p cii, i nou , iudeilor care eram foarte aproape.” De ce erau evreii
mai aproape de Dumnezeu decât p gânii? Ei aveau avantajul de a fi avut Biblia de câteva mii
de ani. Ei umblau deja cu Dumnezeu. Ei auziser Cele 10 porunci i a a mai departe.
Biblia spune în Efeseni 2:13 (NLT): „Acum Îi apar ine i lui Cristos Isus. De i odinioar era i
departe de Dumnezeu, acum a i fost apropia i de El, datorit sângelui lui Cristos.” Oamenii
se afl la diferite nivele de receptivitate spiritual .
Pilda sem n torului este un bun exemplu ce ilustreaz acest fapt. Isus spune, în Matei 13, c
un om a ie it pe câmp s semene s mân a, iar aceasta a c zut pe patru tipuri de p mânt. El
spune c p mântul tare reprezint inima împotrivitoare, p mântul de pe stânc reprezint
inima impulsiv , p mântul cu spini reprezint inima distras , iar p mântul bun reprezint
inima receptiv . Dac ai fi fermier, unde ai vrea s - i semeni s mân a? În p mânt bun. N-ai
vrea s-o risipe ti pe oameni care nu sunt receptivi. Dumnezeu are responsabilitatea de a-i face
pe oameni receptivi. Responsabilitatea ta este aceea de a împr tia s mân a pe p mânt bun.
Realit i:
• Unii oameni din via a ta sunt pe punctul de a face leg mânt cu Cristos, pe când al ii
mai au un drum lung de parcurs.
• Evanghelizarea eficient const în a evalua cât de receptiv este un om i apoi în a-l
ajuta s fac pasul urm tor.
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(pag. 125) MODUL ÎN CARE OAMENII VIN LA CRISTOS I APOI CRESC
SPIRITUAL
(Scala Engel revizuit prin Procesul orientat spre un scop, de Rick Warren)
-6 Mul umit de sine, sceptic, împotrivitor sau apatic spiritual. (Stadiul de împotrivire)
-5 Devine con tient de o nevoie nesatisf cut sau de un gol spiritual din via . (Stadiul
receptiv)
-4 Începe s caute r spunsuri la întreb ri sau solu ii la probleme. (Stadiul de c utare)
-3 Se gânde te la diferen ele dintre el i credincio i. (Stadiul de reflectare)
-2 Înva de ce i cum s devin cre tin. (Stadiul de în elegere)
-1 E gata s cread i s -L primeasc pe Cristos. (Stadiul de pornire) Rodul este copt!
Nivelul zero: VIA

NOU ÎN CRISTOS!

+1 Botezat i inclus în familia unei biserici. (Membralitate – Cursul 101)
+2 Exerseaz deprinderile necesare cre terii spirituale. (Maturitate – Cursul 201)
+3 Folose te talentele date de Dumnezeu („FORMA”) pentru slujirea altora. (Lucrare –
Cursul 301)
+4 Împ rt e te Vestea Bun celor necredincio i. (Misiune – Cursul 401)
+5 Î i tr ie te scopul vie ii spre gloria lui Dumnezeu. (Pream rire – Cursul 501)
Rick Warren a luat scala Engel i a revizuit-o, iar apoi a combinat-o cu procesul orientat
spre un scop pentru a ar ta etapele prin care trec oamenii pornind de la o necunoa tere
total a lui Dumnezeu i ajungând pân la maturitate spiritual . Aceast scal porne te
de la minus ase i merge pân la plus cinci.
La minus ase, se g sesc oamenii care sunt mul umi i de ei în i i. Ace tia sunt sceptici,
împotrivitori i apatici din punct de vedere spiritual. Numim aceast etap Stadiul de
împotrivire. Cuno ti pe cineva care s se încadreze aici? Probabil c da. Exist oameni în
via a ta care nu vor s aud chiar deloc de Dumnezeu.
La minus cinci, oamenii devin con tien i de o nevoie nesatisf cut sau de un gol
spiritual. tii c rui fapt i se datoreaz de obicei acest lucru? Unei crize. Se întâmpl
ceva, i brusc lumea lor se destram i dintr-o dat devin con tien i de o nevoie
neîmplinit sau de un gol spiritual din via a lor. i atunci devin receptivi.
La minus patru, unii încep s caute r spunsuri la întreb ri sau solu ii la probleme. Eu numesc
aceast etap Stadiul de c utare. Caut orice. Se poate s caute în toate direc iile, i nu
neap rat pe Isus. Ei sunt în c utarea unor adev ruri spirituale.
Minus trei reprezint Stadiul de reflectare. Încep s se gândeasc la diferen ele dintre ei i cei
credincio i. Privesc în jur i observ c cei credincio i sunt diferi i de ei i încep s reflecteze
asupra diferen elor existente.
Minus doi reprezint Stadiul de în elegere i în acest stadiu ei înva
cre tini.
Minus unu este atunci când sunt gata s cread
pornire. Rodul este copt.

de ce i cum s devin

i s -L primeasc pe Isus. Acesta e Stadiul de

Cursul 401 Descoperirea misiunii
Ghidul profesorului

175

To i oamenii trec prin aceste stadii. To i cei cu care interac ionezi i care nu sunt credincio i
se încadreaz în unul din aceste stadii. Departe, undeva la mijloc sau foarte aproape de a
deveni cre tini. Datoria ta este de a vedea în ce stadiu se afl i iei atitudinea corespunz toare.
O dat ce a ai devenit cre tin, adic e ti la nivelul zero, începi o via nou în Cristos i începi
s gravitezi în jurul S u.
Plus unu. E ti botezat i inclus în familia bisericii. Membralitatea i cursul 101.
Plus doi. Începi s exersezi deprinderile necesare cre terii spirituale. Aceasta este maturitatea
– cursul 201.
Plus trei. Începi s - i folose ti talentele i FORMA date de Dumnezeu pentru a-i sluji pe al ii.
Aceasta este lucrarea – cursul 301.
Plus patru. Începi s împ rt e ti Vestea Bun necredincio ilor. Acesta e cursul de misiune la
care participi chiar acum – cursul 401.
Plus cinci. Când echilibrezi toate lucrurile din via a ta, începi s - i tr ie ti scopul spre gloria
lui Dumnezeu; Îl pream re ti i te închini lui Dumnezeu cu via a ta – acesta este cursul 501,
care n-a fost înc definitivat i publicat.
În ce stadiu ar spune un om urm toarele...?
„Cred c religia este o cârj pentru cei slabi.”
„Te rog, arat -mi cum pot deveni cre tin.”

Minus ase. Stadiul de împotrivire.
Minus unu. Pornire.

„M-am s turat de tot stresul la care sunt supus.”
Minus cinci. Receptivitate.
Au devenit con tien i de o nevoie neîmplinit sau de un gol spiritual.
„Cred c to i oamenii merg în cer.”
Minus ase sau minus doi.
Pot fi mul umi i de sine, sceptici sau împotrivitori.
Sau s-ar putea g si la minus doi, când abia afl de ce i cum s devin cre tini.
E o problem de în elegere. S-ar putea s nu fie în stadiul de împotrivire, ci s fie doar
neinforma i, needuca i, nep s tori cu privire la adev rata Evanghelie.
„Citesc o carte New Age despre spiritualitate.”
Minus patru. Sunt în c utare.
Cu un om care cite te o carte despre New Age po i vorbi foarte bine.
Este interesat, este deschis, doar c merge pe o cale gre it .
„De ce par cre tinii atât de ferici i?”
Se uit la diferen ele dintre ei i credincio i.

Minus trei. Stadiul reflect rii.
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O PRIVIRE INTROSPECTIV :
Bazat pe ceea ce tocmai i-am spus, trebuie s în elegi urm toarele lucruri:
•

Evanghelizarea este un proces de trecere a oamenilor prin aceste stadii.
Atitudinea ta e diferit în func ie de etapa din proces.

•

Oamenii trec prin aceste stadii în ritmuri diferite.
Unii se mi c destul de repede. Altora le trebuie ani de zile. Acest lucru difer de la
om la om.

•

Deseori, oamenii au nevoie s fie expu i de mai multe ori Cuvântului lui Dumnezeu
înainte de a lua o hot râre. Fiindc veni vorba, unii dintre voi v întreba i de ce nu
facem în fiecare s pt mân chem ri în stil Billy Graham, de i serviciile de
duminica sunt destinate celor care caut un r spuns la întreb rile lor. Sau de ce nu
rostesc în fiecare s pt mân rug ciuni de chemare i nu fac presiuni asupra
oamenilor s se întoarc la Dumnezeu? Î i spun de ce: Am descoperit c e mai
eficient s arunci plas o dat la câteva s pt mâni, decât s o arunci în fiecare
s pt mân . De ce? De fiecare dat când un necredincios spune „Nu”, inima lui se
împietre te mai mult. i dac faci presiuni asupra lui, înainte de a fi preg tit s ia o
hot râre, dac spune de zece ori „Nu” înainte de a spune „Da”, îl aju i s spun mai
u or „Nu” decât „Da”. La fel, dac îi tot spui omului: „Ast zi este ziua mântuirii.
Ast zi trebuie s -L prime ti pe Cristos. Vom ine u ile încuiate pân nu iei aceast
hot râre. Vom a tepta i vom cânta 52 de strofe din cântarea A a cum sunt la Tine
vin. Vom a tepta i vom a tepta i vom mai cânta înc un verset de cântare. Înc
mai sunt oameni care se împotrivesc lui Dumnezeu.”
Dac ai merge la magazin i ai vrea s cumperi doar lapte, dar de fiecare dat când
ai merge i s-ar spune: „Pofti i! Trebuie s cump ra i neap rat i cotlet!” Dar am
venit doar dup lapte. „Nu, trebuie neap rat s cump ra i cotlet. Ast zi este ziua
cotletului! Poate mâine n-o s mai g si i cotlet. Nu vom mai avea. Ast zi este ziua
cotletului. Ast zi trebuie s cump ra i cotlet!” tii ce cred eu c ai face? Nu te-ai
mai duce la magazinul acela. Dar dac le oferi oamenilor conopid , piure de cartofi
i cotlet, li se va face foame.
i dac încep s vin la biseric , aproape î i garantez c , dac vor mai veni, se vor
întoarce la Cristos. Am constatat c atunci când cineva îi cere unui om s - i
schimbe stilul de via pe care l-a avut timp de 40 de ani, dup un mesaj de 40 de
minute, îi cere prea mult. A a c noi nu proced m astfel, ci recunoa tem c
evanghelizarea e un proces. O mul ime de oameni vin i spun: „Lucrul sta are
sens. Îmi place ce spune omul sta. Are logic . Nu spun «Nu», dar am nevoie de
timp s m mai gândesc. Nu spun «Nu», dar nu spun nici «Da». Am nevoie de timp
s m mai gândesc.” Deseori le spun oamenilor: „Nu te gr bi s iei aceast
hot râre. Gânde te-te bine.” Sunt încredin at c dac omul respectiv se gânde te
într-adev r la cele auzite, va lua decizia corect . Dumnezeu lucreaz la inima lui.
Ceea ce facem noi, în fiecare s pt mân duminica diminea a, este s prezent m ce
înseamn s tr ie ti o via cre tin . Vorbim despre acest subiect chiar i atunci
când nu inem servicii de evanghelizare. Nu toate mesajele sunt pentru oameni
nemântui i, ci multe dintre ele se adreseaz celor credincio i. Chiar i necredincio ii
se pot raporta la majoritatea mesajelor i le pot în elege. Recunoa tem c oamenii
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trec prin aceste stadii în ritmuri diferite i trebuie s fie expu i în repetate rânduri
Cuvântului lui Dumnezeu. Probabil c nu ai venit la Cristos prima dat când ai
auzit Vestea Bun . Ai avut nevoie de timp s te mai gânde ti. i nu e nimic r u în
asta.
•
•

Alta este problema. Un om se poate împotmoli în oricare dintre stadii, iar motivul
num rul unu este frica.
Fiecare stadiu necesit o aptitudine diferit din partea mea.
Din acest motiv, Pavel spune în 1 Corinteni 3:6 (LB): „Lucrarea mea a fost aceea
de a s di s mân a în inimile oamenilor. Lucrarea lui Apolo a fost aceea de a uda.
Dar Dumnezeu, nu noi, a f cut ca gr dina s creasc în inimile voastre.”

Trebuie s vezi la ce stadiu se afl oamenii i apoi s faci pa ii corespunz tori.
(pag. 126) CE S FACEM CU OAMENII AFLA I ÎN FIECARE DIN
ACESTE STADII
Când te ui i la oamenii afla i în aceste stadii diferite, poate c te întrebi: „Se mai poate face
ceva?” i vestea bun este c „da, se poate face ceva”.
•

Ce faci dac cineva se afl în stadiul DE ÎMPOTRIVIRE ?
Acest stadiu se g se te la minus ase. Oamenii care se includ aici sunt sceptici,
mul umi i de sine, împotrivitori, apatici din punct de vedere spiritual. Ce spun
majoritatea credincio ilor în fa a unui astfel de om? „Cred c m retrag. Nu mai am ce
face. Nu-l mai pot ajuta pe omul sta.” Ei nu cred c ar mai exista vreun pas. Dar mai
sunt înc patru.
1. Te po i ruga pentru ei s devin receptivi.
Atunci când ne rug m pentru ei, Dumnezeu are o modalitate unic de a le sensibiliza
inimile. De asemenea, atunci când te rogi ca ei s devin receptivi, roste te câteva
rug ciuni i pentru tine, ca Dumnezeu s - i dea în elepciune cu privire la momentul în
care s le vorbe ti, s - i dea r bdare în timp ce oamenii respectivi mediteaz la ce le-ai
spus. Când te vei ruga, inimile lor vor deveni tot mai sensibile, iar inima ta nu se va
împietri fa de ei.
2. Cultiv o rela ie prin dragoste i slujire.
Î i vor da seama c î i pas de ei i c pot avea încredere în tine.
3. Invit -i la un eveniment recreativ organizat la biseric sau într-un grup mai restrâns.
Se pot întâmpla multe atunci când oamenii vin mai întâi într-un mediu în care se simt în
siguran .
4. Ce s NU faci cu oamenii împotrivitori. NU intra în discu ii contradictorii.
Vei fi privit cu ochi r i, iar Evanghelia va fi considerat ca ceva r u.
Pavel a spus în 2 Timotei 2:23-26 (NLT): „Nu te implica în discu ii nebune i inutile,
c ci ele duc numai la certuri. Slujitorii Domnului nu trebuie s se certe, ci s fie blânzi
cu toat lumea. Ei trebuie s fie în stare s -i înve e pe al ii cu eficien
i s fie
r bd tori cu oamenii dificili. Trebuie s -i înve e cu delicate e pe cei care se împotrivesc
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adev rului. Poate c Dumnezeu va schimba inimile acelor oameni i vor crede
adev rul. Atunci î i vor veni în fire i vor sc pa din capcana diavolului, c ci au fost
inu i în captivitate de el, ca s -i fac voia.”
Unii oameni, despre care credem c sunt împotrivitori, nu sunt con tien i de Evanghelie
sau poate Evanghelia nu le-a fost comunicat niciodat astfel încât s-o poat în elege.
Am participat la o mul ime de servicii divine i am auzit Evanghelia prezentat în
diverse modalit i. Dar, de i sunt pastor i sunt foarte familiarizat cu mediul bisericesc,
de multe ori mi s-a întâmplat s nu în eleg ce spunea predicatorul din fa a mea. V da i
seama, atunci, c un om care este departe de Dumnezeu i care încearc s se orienteze,
când aude un asemenea mesaj se va uita ca vi elul la poarta nou . Nu va în elege ce se
petrece acolo. Se poate s nu fie împotrivitor, ci pur i simplu s aib nevoie de anumite
clarific ri.
•

Ce faci atunci când cineva este în stadiul RECEPTIV?
Ace ti oameni sunt con tien i de o nevoie nesatisf cut sau de un gol spiritual în via a
lor. Acesta este stadiul minus cinci.
În acest stadiu po i face mai multe lucruri:
1. Te oferi s îi aju i într-un mod practic.
„Te pot ajuta cu ceva? Ai vrea s vorbim despre lucrul acesta?”
2. Împ rt e te-le o m rturie despre aceea i nevoie.
Am lucrat mult la conceperea m rturiei tale i acum e momentul s o folose ti.
3. Spune-le c te rogi pentru ei.
La Stadiul de împotrivire, atunci când ne rug m pentru ace ti oameni, nu e necesar s le
spunem c o facem. Dar la acest stadiu, când vedem c u a se întredeschide, e un
moment prielnic s spunem: „M rog pentru tine.” Urm re te-le expresia fe ei. Pe mine
nu m intereseaz cât a fost de împietrit omul respectiv, cât de departe s-a aflat fa de
Dumnezeu. Încearc i spune foarte duios, foarte sincer un simplu: „Am s m rog
pentru tine.” i vei observa c se va schimba ceva la omul respectiv.
4. Pune-le întreb ri deschise la care s poat r spunde.
„Ai vrea s vorbim despre latura spiritual a vie ii tale?” Dac le prezin i ilustra ia cu
podul, la momentul potrivit po i pune urm toarea întrebare: „Unde crezi c te afli tu?” i
„În ce rela ie crezi c te afli cu Dumnezeu?”
5. Evalueaz dac sunt gata s treac la stadiile minus doi sau minus unu.
Dac se afl în stadiul minus cinci, nu trebuie s tragi imediat concluzia c nu vor veni
înc la Cristos pentru c mai au de trecut peste stadiile patru i trei. Poate c deja doresc
s vin la Cristos. Nu po i s -i spui omului: „Nu se poate, mai ai de f cut înc doi pa i.”
Cânt re te bine situa ia i îng duie-I lui Dumnezeu, Duhului Sfânt s - i dea în elepciune
în aceast problem . S-ar putea ca omul respectiv s ia o hot râre pe loc.

Defini ia evangheliz rii dat de Sam Williams: „Evanghelizare înseamn s -i aju i pe oameni
s descopere c Dumnezeu este deja la lucru în vie ile lor.”
Dac te ui i cu aten ie, vei g si amprentele lui Dumnezeu pretutindeni în trecutul t u. Unii
oameni au nevoie doar de pu in ajutor s -L recunoasc pe Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în
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via a lor. Evanghelizare înseamn s -i aju i s vad acest lucru. În cele mai multe cazuri,
ace ti oameni nici m car nu tiu c Dumnezeu este Cel care a lucrat sau c , de fapt,
Dumnezeu este Cel pe care Îl caut .
Ce îi face pe oameni s fie receptivi? Ce-i determin s treac de la împotrivire la
receptivitate? Schimbarea. Schimbarea mediului.
Tuturor ne e greu s ne schimb m. Dar schimbarea e o parte necesar a vie ii i ea va avea
loc, mai devreme sau mai târziu. Va fi ori negativ , ori pozitiv . Schimbarea va veni, iar în
momentul în care intervine schimbarea exist un anumit grad de deschidere.
(pag. 127) SCALA DE STRES a lui HOLMES
Scala de stres a lui Holmes este o scal foarte renumit . Holmes a ata at acestei scale anumite
puncte pentru diverse nivele stres, astfel încât dac cineva acumuleaz un total de 300 de
puncte într-un singur an, omul respectiv poate avea mari probleme. Poate fi pe punctul de a se
pr bu i, de-a se consuma în întregime. Cu ajutorul acestei scale po i s - i stabile ti nivelul de
stres pe care l-ai acumulat. Te va ajuta, de asemenea, s determini la ce nivel se situeaz al i
oameni. Scala se g se te la pagina 127.
„Divor ul”. Cred c ai auzit de statisticile catastrofale privind rata divor ului. În mijlocul unei
asemenea dureri i se ofer o ocazie foarte bun de a m rturisi Evanghelia. Exist o
deschidere extraordinar fa de Evanghelie. Oamenii, r v i i de cele întâmplate, încearc
s - i adune cioburile vie ii.
„Venirea unui nou membru în familie” – na terea unui copil. Aceasta este o schimbare
major . P rin ii respectivi caut modalit i diverse pentru a- i cre te bine copiii. Într-un
asemenea moment exist o oarecare receptivitate.
„Schimbarea domiciliului.” Oamenii se mut din diferite motive. Un exemplu este cel al
mut rii datorit serviciului. Vin într-un loc nou, nu au nici o cuno tin i nici o speran c
vor beneficia de vreun sprijin, de dragoste, grij i încurajare. Nu crezi c oamenii respectivi
se simt ca ni te str ini? Nu crezi c exist în ei o nevoie cople itoare? Poate c ei nu reu esc
s-o identifice, dar tu trebuie s în elegi c atunci când cineva se mut lâng tine este nevoie s
îi ar i dragostea ta, s -i oferi pu in aten ie, s -i duci o mâncare cald în ziua când vezi c - i
descarc lucrurile din camion. D -i o mâncare cald i o bro ur despre pacea cu Dumnezeu.
•

Ce faci atunci când cineva e în stadiul de C UTARE?
Acesta e un stadiu foarte bun. Oamenii caut r spunsuri la întreb ri sau solu ii la
probleme. Acesta este stadiul minus patru.
1. Invit -i la un serviciu divin.
S-a f cut un sondaj na ional pe un e antion de 10.000 de credincio i: „Ce v-a determinat
s Îl accepta i pe Cristos i s veni i la aceast biseric ?” aptezeci i nou la sut au
spus: „M-a invitat un prieten sau o rud .” Cu câteva minute în urm , to i cei prezen i în
aceast sal a i spus c acest lucru vi se aplic i vou . Trebuie s existe servicii
religioase la care s - i po i invita lini tit prieteni, membri de familie, vecini, colegi de
munc i de coal . Este un loc sigur unde au ocazia s aud un mesaj periculos.
Serviciul din biseric nu are menirea de a înlocui m rturia ta personal , ci are rolul de a
te ajuta în propria ta m rturie. S nu crezi c tot ce facem aici are rol evanghelistic;
biserica noastr se ocup foarte mult i de maturizarea credincio ilor i de zidirea

Cursul 401 Descoperirea misiunii
Ghidul profesorului

180

oamenilor în Cristos. Se face foarte mult în vederea edific rii credincio ilor. Scopul
acestui curs este de a-i zidi pe cei credincio i. Dar exist o component care te va ajuta
s în elegi nevoia de evanghelizare i faptul c trebuie s profi i de ocaziile care i se
ofer .
2. Invit -i într-un grup de studiu.
E o întâlnire restrâns unde întreb rile lor sunt justificate. Dac doresc, se pot retrage
sau pot cerceta mai în am nun ime ceea ce-i intereseaz .
3. Ofer -le o caset sau materiale tip rite.
Nu trebuie s -i sufoci, ci s le oferi aceste materiale la intervale regulate.
4. Deschide o discu ie pe teme spirituale cu întreb ri de genul: „Te-ai gândit vreodat la
cuvintele lui Isus?”
Dac cineva se afl în stadiul de c utare, î i va pune o serie de întreb ri. Nu par a fi
întreb ri spirituale, dar dac ascul i cu aten ie, vei observa c în realitate sunt întreb ri
foarte spirituale. De pild : „ tiu c recent ai avut un deces în familie i am observat c
e ti atât de lini tit.” Ei se întreab : „Cum? De ce? Cum pot avea i eu aceast pace?”
Sau poate i-ai schimbat locul de munc , sau ai trecut printr-un alt eveniment care te-a
solicitat. Ei v d c e ti puternic, c reu e ti s r zba i prin vremuri dificile i te întreab
cu privire la asta. i aceasta este o ocazie de c utare. O conversa ie spiritual . Exist în
jurul t u mult mai mul i oameni care se afl în stadiul de c utare decât î i închipui tu.
Cultura noastr este plin de c ut tori spirituali.
Oamenii sunt interesa i. S nu crezi minciuna diavolului c prietenii t i nu ar fi
interesa i. Mul i dintre ei sunt interesa i. Sunt mult mai preg ti i s asculte Vestea Bun ,
decât suntem eu i tu s le spunem aceast Veste Bun . Nu încerc m s -i convingem pe
oameni s fac o investi ie rea. Este vorba despre Vestea Bun i ar trebui s ardem de
ner bdare s-o împ rt im.
•

Ce faci atunci când cineva se afl în stadiul de REFLECTARE?
Ce faci atunci când cineva se afl în stadiul de reflectare? Suntem la minus trei. Ace ti
oameni încep s observe adev rata diferen dintre ei i cei credincio i. Iat câteva
lucruri pe care le po i face i care îi vor ajuta atunci când vor pune acest gen de întreb ri
sau vor face asemenea remarci:
1. Le po i face cuno tin cu al i credincio i.
2. Invit -i la grupul t u de p rt ie.
Asemenea osp ului dat de Matei: el a invitat la el câ iva oameni, i L-a invitat i pe
Isus. Dac vrei s tii ce este cre tinismul, petrece timp cu câ iva cre tini.
3. Discut diversele modalit i în care credincio ii se raporteaz la via .

•

Ce faci atunci când cineva este la stadiul de ÎN ELEGERE?
Suntem la minus doi. Acesta este un moment important în via a oamenilor. Ei trebuie s
în eleag de ce i cum s devin cre tini. Trei lucruri:
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(pag. 128) 1. Explic -le planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu uita de ilustra iile cu
podul i cartona ul. Acestea explic foarte simplu planul de mântuire.
2. Explic -le modul în care te-ai hot rât pentru Cristos. Noi numim aceasta m rturie.
3. Ajut -i s vad avantajele, implica iile i pre ul urm rii lui Cristos.
•

Ce faci atunci când cineva este PREG TIT s -L primeasc pe Cristos?
Suntem la minus unu. Ofer -te s -l conduci în rug ciunea de predare.
Nu trebuie s uit m un lucru. Auzim deseori acele rug ciuni pe care le rostesc pastorii de la
amvoane, ajutându-i pe oameni s vorbeasc , s dea glas angajamentului lor fa de Cristos.
Nu este nimic magic în cuvintele respective. Ele îi ajut doar pe oameni s - i recunoasc
starea de p c to enie i nevoia lor de un Mântuitor. Este destul de simplu. Nu trebuie decât
s roste ti câteva cuvinte. Arat -le c nu cuvintele sunt importante, ci sinceritatea cu care
sunt spuse. Dac rostesc acele cuvinte cu credin i încredere în Cristos, atunci Dumnezeu
îi va mântui. Condu-i în rug ciune i nu te sim i îngr dit de ni te cuvinte.

•

Ce faci dup ce L-au PRIMIT PE CRISTOS?
Ce faci dup ce L-au primit pe Cristos?
Nu trebuie s te opre ti aici. Acum ai în Împ r ie un frate nou sau o sor nou . Trebuie
s -l aju i s fac primii pa i.
1. Du-i la cursul 101.
Trebuie s mergi cu ei. Este important s participe imediat la o activitate prin care s
creasc spiritual i o vor face mult mai u or dac se afl lâng ei cineva cunoscut. Îi va
ajuta enorm. Iar pe de alt parte, te va ajuta enorm de mult i pe tine. Unii dintre voi a i
trecut prin aceste cursuri i unii poate a i încheiat recent cursul 101. Dar pân vei aduce
pe cineva la Cristos, va fi timpul s te întorci din nou la 101 i te vei înviora, v zând
înc o dat ce înseamn s fii membru în aceast biseric .
2. Încurajeaz -i i particip la botezul lor.
Prin prezen a ta le spui: „Sunt aici. Sunt al turi de tine.”
3. Ajut -i s intre într-un grup de proasp t converti i.
Trebuie s ne asigur m c noul credincios începe s creasc în Cristos. Aceasta este
responsabilitatea bisericii noastre. 2 Timotei 2:4 (NLT): „Lucra i s -i aduce i pe al ii la
Cristos.” Cuvântul „lucra i” implic o anumit inten ie. Lucrezi, dar nu lucrezi din
gre eal . E un lucru inten ionat, iar noi îl numim scop.
Am preg tit un instrument care s te ajute în cultivarea prieteniilor tale. „Plan de
evanghelizare a prietenilor: instrument pentru cultivarea prieteniilor ve nice.” Scrie-le
numele, evalueaz stadiul în care se afl . Apoi pune- i urm toarea întrebare: „Care e
pasul urm tor?” Exist al i apte pa i ai m rturisirii, în func ie de nivelul lor spiritual.
Apoi stabile te cui vei da socoteal . Scrie cui îi vei spune despre acest om i ce urmeaz
s faci, astfel ca respectivul s te poat verifica. Noteaz data în care i-ai atins
obiectivul. Apoi include un raport de laud . Po i face acest lucru cu cineva din familia
ta, cu un prieten, cu un vecin sau cu un colaborator.
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Ia numele din cercul preocup rile pe care l-ai completat la pagina 122 din Ghidul de
studiu i scrie-le pe aceste foi. Po i primi câte foi vrei. Dac ai vreo idee pentru a
îmbun t i aceast pagin , foarte bine, pentru c vom continua s o îmbun t im pân
va deveni un instrument cu adev rat puternic. Astfel vei avea o mic list de verificare a
ceea ce faci cu acele persoane din via a ta de care î i pas . Nimic nu este dinamic, pân
nu devine specific.
Pa ii din planul pentru r spândirea credin ei tale sunt urm torii: devii con tient, te
angajezi s te rogi, ar i c î i pas , e ti gata s împ rt e ti. Ace tia sunt pa ii. A a
câ tigi un om pentru Cristos. Ace ti pa i sunt prezenta i în Ghidul de studiu la paginile
128-129.

CUM S CL DE TI UN POD AL PRIETENIEI
Un plan pentru împ rt irea credin ei tale

Prieteniile bune sunt, de obicei, inten ionate, i nu accidentale. Dezvoltarea
prieteniilor cu necredincio ii necesit deseori s mergi cu ei i a doua mil , s - i
asumi ni te riscuri, s ie i din perimetrul în care te sim i în siguran . i pentru c
avem o via atât de ocupat , trebuie s planific m lucrurile. Dac nu- i planifici
s cultivi prietenii cu necredincio ii, vei descoperi c niciodat n-ai timp de a a
ceva.
„Ar trebui s facem planuri, bazându-ne pe c l uzirea lui Dumnezeu.” Proverbe 16:9
PASUL #1: FII CON TIENT – de necredincio ii pe care Dumnezeu i-a pus în via a ta.
•
Întocme te o list cu numele lor.
•
În elege c ei intr în responsabilitatea ta.
•
Evalueaz nivelul de receptivitate spiritual al fiec rui om.
•
Descoper i scrie care sunt interesele i nevoile lor.
•
Caut un teren comun pe care po i construi.
•
Încearc s te gânde ti la ce fel de m rturie ar r spunde fiecare.
(pag. 129) PASUL #2: ANGAJAZ -TE S TE ROGI
•
Folose te lista ca s te rogi zilnic pentru prietenii t i necredincio i.
•
Roag -te ca Dumnezeu s -i atrag la El. Ioan 6:44
•
Roag -te ca Dumnezeu s -i scoat din orbirea lor spiritual 2 Corinteni
4:3-4
•
Roag -te ca Duhul Sfânt s fac inimile lor receptive. Ioan 16:8-13
•
Roag -te s ai ocazia de a le împ rt i o m rturie clar . Coloseni 4:3-5
•
Roag -te ca Dumnezeu s - i dea în elepciune ce s spui. Iacov 1:5
•
Roag -te ca Duhul Sfânt s se foloseasc de cuvintele pe care le spui.
1 Tesaloniceni 1:5
STEP #3: ARAT -LE C Î I PAS
•
Trateaz -i pe to i oamenii cu respect, ca pe ni te oameni, nu ca pe ni te
„poten iali clien i”.
•
Fii un prieten adev rat. Ajut -i în mod practic.
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Fii un bun ascult tor. Este o modalitate excelent de a manifesta
dragoste.
Scopul t u s fie slujirea, nu recrutarea.
Invit -i la tine acas .
Concentreaz -te în mod con tient s le împline ti nevoile.
Iube te-i atât de mult, încât s te întrebe: „De ce?”
Accept oamenii a a cum sunt, f r s îi judeci.

PASUL #4: FII GATA S ÎMP RT E TI
•
Fii un slujitor al lui Cristos optimist i plin de bucurie.
•
Împ rt e te- i m rturia atunci când se ive te ocazia în mod natural. (Se
va ivi!)
•
Nu for a niciodat Vestea Bun . Fii r bd tor. Dumnezeu lucreaz !
•
Profit de situa iile de criz pentru a explica de ce avem nevoie fiecare
de Dumnezeu.
•
Pune întreb ri care duc la discu ii spirituale.
•
D -le casete sau c r i cu mesaje corespunz toare.
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POTEN IALUL EVANGHELIZ RII RELA IONALE
CUM S DEVII UN CRE TIN DE CLAS MONDIAL
Planul mondial al lui Dumnezeu pentru via a ta
SESIUNEA 4
PLANUL MONDIAL AL LUI DUMNEZEU
(pag. 130) Planul lui Dumnezeu a fost întotdeauna mondial. El a fost interesat întotdeauna de
lumea întreag . Isus a spus în Marcu 16:15 (NCV): „Duce i-v în toat lumea i spune i
Vestea Bun tuturor oamenilor.” „În toat ” i „tuturor” înseamn c nu exist limite. Marcu
10:13 vorbe te despre a doua venire: „Înainte s vin sfâr itul, Vestea Bun trebuie
r spândit tuturor na iunilor.”
Mul i cre tini consider în mod gre it c responsabilitatea de a duce Vestea Bun întregii
lumii intr în sarcina misionarilor i a pastorilor. Îns Biblia arat clar c Marea Trimitere se
aplic fiec rui credincios. Este datoria mea i datoria ta s ducem Evanghelia, nu doar în
Ierusalim, ci în Iudea, în Samaria i în lumea întreag . Aceast chemare nu este valabil doar
pentru „super-sfin i” sau pentru misionari i pastori.
Suntem chema i s ne afl m în misiune.
Când Domnul Isus le-a spus ucenicilor s mearg în toat lumea, probabil c ace tia s-au
sim it cople i i. Este o lume mare, mai ales dac singurul t u mijloc de deplasare sunt
picioarele. Sau m garul. Practic, ei nu aveau nimic mai mult. Atunci când Isus le-a spus:
„Duce i-v în toat lumea”, acestea dou erau singurele lor mijloace de locomo ie. Ave i dou
picioare. Ave i un m gar. i poate ave i cor bii în Mediteran . Asta e tot. A a c e posibil ca
atunci când le-a spus s mearg în toat lumea i s duc vestea tuturor, ei s se fi sim it
cople i i.
În prezent avem avioane, trenuri i automobile. i pe deasupra mai avem radiouri, televizoare,
faxuri, telefoane celulare i o serie de alte mijloace, a a c lumea a devenit mai mic . Acum,
datorit internetului, lumea este i mai mic . Isus a inut toat lumea în bra ele Sale, dar
genera ia ta, spre deosebire de oricare alt genera ie din istorie, are lumea „în vârful
degetelor”. În prezent po i literalmente trimite un mesaj la milioane de oameni din întreaga
lume, i îl po i trimite chiar din camera ta. Avem la îndemân mijloace pe care nici o alt
genera ie de cre tini nu le-a avut. Dumnezeu n-a retractat niciodat Marea Porunc sau Marea
Trimitere, dar prin intermediul internetului, a comunica iei digitale i a transportului aerian,
avem o sarcin mult mai u oar ; lumea noastr se mic oreaz prin intermediul tehnologiei.
Dac po i ajunge la Tokyo cu avionul mai rapid decât cu ma ina dintr-o parte în alta a
României, înseamn c s-a schimbat ceva. Nu mai este chiar atât de greu „s mergi în toat
lumea”.
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DEFINI II
A dori s î i dau trei defini ii:
Definim MISIUNEA ca fiind sarcina general a Bisericii de a împlini cele cinci obiective a a
cum sunt ele date în Marea Porunc i în Marea Trimitere. Acestea sunt: Închinarea,
Evanghelizarea, P rt ia, Ucenicizarea i Lucrarea sau, cum le numim noi aici,
Membralitatea, Maturitatea, Lucrarea, Misiunea i Prosl virea. Acestea sunt cele cinci
obiective care se reg sesc în Marea Porunc i în Marea Trimitere.
EVANGHELIZARE înseamn s le faci oamenilor cuno tin
Vestea Bun .

cu Cristos, împ rt indu-le

Dar MISIUNE mai înseamn împlinirea celor cinci obiective ale Bisericii într-o alt cultur
decât în cea proprie.
(pag. 131) OARE CE FACE DUMNEZEU?
Statutul cre tinismului în lume
Biblia spune în Habacuc 1:5 (NLT): „Uita i-v la popoare i uimi i-v . Privi i i mira i-v de
ce voi face. C ci în zilele voastre voi face ni te lucruri pe care nu le-a i crede nici dac v-a
vorbi despre ele.” Acest verset este adev rat acum mai mult ca niciodat .
Nu-mi pot imagina o perioad mai extraordinar în care s fii cre tin i în care s faci parte
din biserica noastr , decât aceast perioad din istorie. Dumnezeu are pentru noi o chemare
extraordinar de a merge i de a duce oamenilor Evanghelia. M entuziasmeaz gândul unde
vom fi peste un an. Dumnezeu dore te s aib un impact atât în noi, cât i în lume. Uneori,
când vorbim despre misiune, ne putem sim i cople i i, pentru c ne gândim la oamenii afla i în
inuturi îndep rtate i nu reu im s vedem locul pe care îl ocup Dumnezeu în toate acestea.
A dori s v zugr vesc o parte din tabloul Bisericii. Este mult mai mare decât v pute i
imagina.
VESTEA BUN
BISERICA ESTE MULT MAI MARE DECÂT CREZI
•

Num rul cre tinilor din întreaga lume va dep i cifra de 2 miliarde, potrivit lui
David Barry, cunoscut cercet tor al vie ii Bisericii din întreaga lume.

•

Biserica are o cre tere exploziv dincolo de grani ele occidentale.
În 1900, 81% din credincio i erau caucazieni, iar în anul 2000, 40% din credincio i
erau caucazieni. Asta înseamn c 60% din biseric se afl în rile lumii a treia.
Ace tia se întâlnesc în cl diri de c r mid , în case, în colibe de p mânt, sub
bananieri – aceasta este situa ia bisericii.
Exemple: În anul 2000...
În Brazilia, biserica cre tea cu 17 pân la 20 de mii de credincio i pe s pt mân .
În China, ea cre te cu o frecven de 20 pân la 30 de mii de credincio i pe zi.
Este uimitor.
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•

Traducerea Bibliei în alte limbi a crescut dramatic. În anii 1800, Biblia era
disponibil doar în 67 de limbi, pe când în prezent, Biblia este disponibil în peste
2800 de limbi.

•

Filmul Isus a fost vizionat de peste dou miliarde de oameni i peste o sut de
milioane s-au rugat s -L primeasc pe Isus. Acesta este cel mai eficient instrument
de evanghelizare pe care îl avem în prezent. Filmul „Isus” prezint via a lui Isus i a
fost tradus în foarte multe limbi. A fost proiectat pân i în cele mai îndep rtate
locuri din Tanzania. Tanzanienii au r mas uimi i când L-au auzit pe Isus vorbind în
limba lor i mul i oameni s-au întors la Dumnezeu.

•

Num rul organiza iilor misionare este în continu cre tere. În anii 1900, existau în
jur de 600 de organiza ii misionare. Pân în anul 2025, se estimeaz c vor exista
peste 8500 de astfel de organiza ii.

•

Biserica este implicat în parteneriate de misiune mondial ca niciodat pân acum.
Parte a situa iei îmbucur toare este c denomina iile se unesc, organiza iile
biserice ti i parabiserice ti î i unesc for ele pentru a ajunge la oameni.
(pag. 132) SITUA IA MONDIAL LA ORA ACTUAL

S vedem care este situa ia în lume la ora actual :
Din ase miliarde de oameni în întreaga lume, patru miliarde sunt f r Cristos. Înc mai exist
peste dou mii de grupuri de oameni la care înc n-a ajuns Evanghelia: 1,7 miliarde de oameni
nu s-au întâlnit cu martori „în carne i oase" ai lui Cristos. Nu vor auzi niciodat despre
Cristos pân când nu va merge cineva în cultura lor s le spun . Aceasta înseamn c o treime
din popula ia globului nu-L poate primi pe Cristos chiar dac vrea, pentru c nu sunt mijloace
de a se ajunge la ei cu Evanghelia.
Exist patru cuvinte care descriu cel mai bine grupurile la care n-a ajuns înc Evanghelia:
1) Asiatic
2) Urban (deseori, când spunem misiune, ne gândim la jungl , dar majoritatea
oamenilor tr iesc în ora e i metropole)
3) Islamic i
4) Tineri sub 20 de ani.
Tinerii no tri reprezint propriul nostru câmp de misiune atât aici, în Ierusalimul nostru,
cât i în lumea întreag . Am auzit o statistic potrivit c reia în câ iva ani peste 60% din
popula ia Vietnamului va fi alc tuit din tineri.
Procesul de urbanizare se va intensifica dramatic în urm torii 20 de ani. Probabil c nu vei
mai merge în misiune în jungl , ci la ora .
1) Pentru prima dat în istorie, exist mai mul i oameni care locuiesc la ora decât în
zonele rurale.
2) Pân în 2015, vor exista 21 de ora e cu o popula ie de peste 10 milioane de locuitori.
3) Pân în 2025, peste 25% din popula ia lumii se vor fi stabilit ilegal în mahalalele
acestor mari ora e. Num rul tinerilor sub 20 de ani continu s creasc . În prezent, în
ora ele mari exist peste 100 de milioane de copii ai str zii; ace tia tr iesc i dorm pe
strad .
4) Pân în anul 2010, vor exista 2,4 miliarde de tineri cu vârsta sub 20 de ani.
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Problema nu este recolta, ci lipsa lucr torilor. În Matei 9:37 (NCV), Isus le-a spus ucenicilor
S i: „Seceri ul este mare, dar lucr torii sunt pu ini.” Oamenii sunt preg ti i s -L primeasc
pe Cristos. Exist o modalitate de a-i ajuta s -L primeasc , îns ezit m s facem pasul
urm tor.
În Romani 10:13-15 (NCV) citim: „Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.” Dar
înainte ca oamenii s cear ajutorul Domnului, trebuie s cread în El. Înainte s cread în El,
trebuie s aud despre El. i ca s aud despre Domnul, cineva trebuie s le spun . i înainte
ca cineva s mearg s le spun , trebuie s fie trimis în acest sens.
Cea mai mare ru ine ar fi dac am participa la cursul acesta i am ie i pe aceste u i f r s
facem nimic. Suntem chema i s mergem. i î i garantez c vei fi binecuvântat dac vei face
acest pas înspre misiune. Biblia spune: „Acum c ti i aceste lucruri, ve i fi binecuvânta i
dac le i face i.” La biserica noastr , credem în evanghelizarea prin solicitare maxim , adic
s folosim fiecare mijloc disponibil, în fiecare moment disponibil, pentru a ajunge la fiecare
om disponibil.
(pag. 133) VIZIUNEA MONDIAL A LUI RICK WARREN
I A BISERICII SADDLEBACK
Declara ie despre misiune
„Din prima zi de existen a acestei biserici, scopul nostru a fost de a trimite oamenii pe
câmpul de misiune. Pe 30 martie 1980 am avut serviciul de prob . Când m-am ridicat în fa a a
60 de oameni, în s pt mâna de dinainte de Pa ti, de-abia împlinisem 26 de ani. Am prezentat
celor 60 de persoane viziunea pentru biseric . Mul i dintre voi a i citit aceast viziune de mai
multe ori. Vreau s v atrag aten ia asupra cuvintelor pe care le-am spus atunci oamenilor cu
care am început aceast biseric : «Visul nostru e s trimitem sute de misionari de carier i
lucr tori ecleziali în toat lumea, i s împuternicim fiecare membru pentru o via de
misiune personal în lume. Visul nostru este s -i trimitem pe membrii no tri cu miile în
misiuni pe termen scurt pe fiecare continent. Visul nostru este s începem cel pu in o biseric
misiune în fiecare an (acum, în al 20-lea an de existen , avem peste 30)... Stau ast zi în fa a
dumneavoastr i afirm cu toat convingerea c aceste visuri se vor împlini, pentru c sunt
inspirate de Dumnezeu.»
T ria oric rei biserici este determinat nu de num rul scaunelor, ci de num rul oamenilor pe
care îi trimite pe câmpul de misiune. Mul imile nu m impresioneaz . Pur i simplu nu m
impresioneaz . Am vorbit de dou ori pe Super Dome (stadion gigantic din SUA), care are 50
de mii de locuri. Pentru mine, mul imile nu conteaz atât de mult. Ceea ce m încânt este s
v d oameni care se consacr membralit ii, maturit ii, lucr rii i misiunii spre slava lui
Dumnezeu. Îi aducem în biseric , îi zidim, îi preg tim, dar nu-i inem aici. Îi trimitem s duc
Evanghelia în întreaga lume. A adar, t ria noastr const în num rul celor pe care îi trimitem,
nu în num rul celor pe care îi putem g zdui într-o cl dire. Nu determin m vigoarea unei
armate pa baza num rului de oameni care stau într-un restaurant i m nânc . Determin m
vigoarea unei armate pe baza num rului de oameni care sunt pe front i lupt .”
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Tema noastr pentru secolul al XXI-lea
„Trimite-ne în toat lumea cu vestea puterii Tale mântuitoare i a planului T u ve nic pentru
întreaga omenire.” Ast zi, când termini cursul 401, vreau s fii con tient de cele trei
obiective pe care le avem pentru acest stadiu al bisericii noastre.
Obiectivele noastre:
1.

Fiecare absolvent al cursului 401 s aib cel pu in o experien
din cele patru domenii descrise în Fapte 1:8:
•
în comunitatea noastr
•
în ara noastr
•
o experien intercultural în ara noastr
•
un proiect într-o alt ar .

misionar în fiecare

S-ar putea s - i petreci toat via a, dac nu mare parte a vie ii tale, concentrându-te
asupra Ierusalimului, a oamenilor care- i sunt cei mai apropia i, ceea ce este bine i
corect. Dar eu cred c Dumnezeu vrea s participi la cel pu in o experien
intercultural sau la o misiune în str in tate, ca s po i fi un cre tin de clas
mondial . Chiar dac faci acest lucru o singur dat , timp de o s pt mân sau timp
de câteva zile, vreau s experimentezi ce înseamn s -L vezi pe Dumnezeu la lucru
în lume. Acesta e primul nostru obiectiv.
2.

Cel de-al doilea obiectiv al nostru presupune implicarea a 25% din membrii no tri în
vreun gen de misiune voluntar în fiecare an – în Ierusalim, Iudea, Samaria sau pân
la marginile p mântului.
În termeni practici: Dac avem_____ oameni, care parcurg cursul 401 luna aceasta i
luna viitoare, i dac ar fi s -i trimitem anul viitor pe ace ti oameni pe câmpul de
misiune, ce ar însemna aceasta? Dac ar fi s trimitem _____de oameni anul viitor
într-o misiune, asta ar însemna ______ de oameni care s mearg la câteva zile sau
_____ oameni care s mearg tot la dou s pt mâni într-una din cele 14 regiuni.
Acesta e un lucru pe care îl putem face. Dac ai absolvit toate cursurile, e ti – ca s
zicem a a – elita recoltei. Nu te voi trata cum îi tratez pe copiii în credin . Faci parte
din armata noastr i nu te voi l sa s stai în restaurant i s m nânci la nesfâr it!
A i auzit oameni spunând: „Simt c nu m nânc suficient, nu m hr nesc.” ti i de ce?
Pentru c nu se implic în misiune i în lucrare. Dac pui un burete în ap , acesta va
absorbi cât ap va putea cuprinde. Indiferent c îl la i în ap o zi, zece zile sau zece
ani, nu va absorbi mai mult ap . Pentru c e saturat. Trebuie s sco i buretele din
ap i s -l storci. A a va ie i toat apa din el i va fi gata s intre din nou în ap i s
absoarb din nou. Dar nu poate primi nimic în plus, pân ce nu iese toat apa din el.
Po i s -l la i în ap i o sut de ani i tot nu va mai absorbi nimic în plus.
Unii dintre voi a i ajuns la un nivel de plafonare în cre terea voastr spiritual pentru
c sta i asemenea unui burete i tot absorbi i la nesfâr it... Dar dorin a mea este s
storc i ultima pic tur din voi! A tepta i-v la asta! Apoi v vom pune din nou în
ap . Unii dintre voi spune i: „Dar uite câte mai avem de înv at!” Nu mai po i înv a
nimic pentru c Dumnezeu dore te s pui în practic ceea ce tii deja.
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Al treilea scop este s vedem _______ de misionari de carier chema i de Dumnezeu
din biserica noastr . Pentru mul i dintre voi aceasta va fi o a doua carier pentru a
doua jum tate a vie ii voastre. Dumnezeu te-a chemat ca mesager al Lui i pentru un
timp s-ar putea s mergi într-o alt ar .
S-ar putea s mergi pentru o perioad de timp într-o alt ar sau s nu mergi. Nu
trebuie decât s ascul i glasul lui Dumnezeu i s spui: „Ce va face Dumnezeu în a
doua jum tate a vie ii mele? Copiii au crescut, sunt independen i i s-au c s torit.”

(pag. 134) CUM S

TE IMPLICI ÎN CEEA CE FACE DUMNEZEU

Dumnezeu va face lucruri extraordinare i ar fi o pierdere de timp s participi la cursul acesta
i s nu faci nimic dup aceea. Dup cum spune versetul: „Acum c ti i aceste lucruri, ve i fi
binecuvânta i dac le ve i face.”
Pentru unii dintre voi, misiunea s-ar putea s fie un subiect cu totul nou i s-ar putea s v
sim i i cumva prin i la col . „Ce trebuie s fac?” A dori s simplific lucrurile cât de mult cu
putin . Iat câteva idei simple cum pute i face pasul urm tor mâine sau chiar ast zi.

MISIUNEA DE FIECARE ZI

SUGESTII PENTRU DEZVOLTAREA UNEI INIMI MISIONARE
Uit -te peste lista de proiecte misionare pe care le po i face singur, peste lista de ocazii de
misiune practice i cotidiene. Acestea sunt doar câteva din sugestiile practice, care reprezint
un punct de pornire pentru ceea ce po i face pentru Domnul.
(pag. 135) DUMNEZEU FACE LUCRURI UIMITOARE ÎN TOAT LUMEA
Coloseni 1:6 (NLT): „Aceast Veste Bun care a ajuns la voi se r spânde te în toat lumea.
Schimb vie i pretutindeni, la fel cum le-a schimbat pe ale voastre chiar în ziua când a i auzit
i a i în eles adev rul despre dragostea cea mare a lui Dumnezeu pentru p c to i.”
M bucur nu doar pentru c vor fi mul i din biserica noastr care vor merge s slujeasc în
Ierusalim, în Iudea, în Samaria i pân la marginile p mântului, ci pentru c i tu po i face
parte din aceast mare mi care a lui Dumnezeu în lume. Dumnezeu a îng duit s te afli acum
aici, ca s auzi aceast provocare. Trebuie s satur m lumea cu Vestea Bun .
Evanghelizare prin solicitare maxim : folosirea fiec rui mijloc disponibil, în fiecare
moment disponibil, pentru a ajunge la fiecare om disponibil.
PROVOCAREA LUI DUMNEZEU PENTRU NOI
Iat care este provocarea lui Dumnezeu pentru noi. În Habacuc 1:5 (NIV) citim: „Uita i-v la
popoare i uimi i-v . Privi i i mira i-v de ce voi face. C ci în zilele voastre voi face ni te
lucruri pe care nu le-a i crede nici dac v-a vorbi despre ele.”
În 1 Tesaloniceni 1:8 (NIV), Pavel spune despre biserica din Tesalonic: „Credin a ta în
Dumnezeu este cunoscut în toat lumea.” Rug ciunea mea este ca ceea ce a fost adev rat
despre biserica din Tesalonic în secolul I s fie adev rat i despre biserica noastr în secolul al
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XXI-lea. M rog s avem o credin care s fie cunoscut în întreaga lume. Scopul nostru
trebuie s fie acela de a deveni o mare biseric ce trimite misionari.
Fapte 17:26 (NIV): „Dumnezeu a hot rât vremea stabilit pentru fiecare i locul exact în
care s tr iasc ...” Nu te afli aici din întâmplare. Dumnezeu a hot rât vremea stabilit pentru
tine, locul exact unde s tr ie ti. Dumnezeu te-a a ezat aici i te-a a ezat acum în locul acesta,
pentru c vrea s faci parte din mi carea misionar pe care a ini iat-o i o între ine în lume.
Dac n-ar fi vrut s fii implicat în aceast mi care, nu te-ar fi a ezat ast zi aici. Dumnezeu a
stabilit când s tr ie ti. Nu tu ai ales momentul. Tot Dumnezeu a stabilit i unde s tr ie ti. i
ai ajuns într-o biseric preocupat de Marea Trimitere. Marea întrebare se reduce la
urm toarele: Sunt eu dispus s m las folosit de Dumnezeu? Sau voi sta doar pe margine i
voi spune c am terminat cursurile?
Dumnezeu te-a adus aici. El a stabilit timpul i locul în care s tr ie ti, i aceasta chiar înainte
de a te fi n scut. Iar tu te afli aici i acum. Te afli aici ca s faci parte din aceast mi care.
Cred c ar trebui s în elegi c este o chestiune ce ine de destin.
MAREA ÎNTREBARE: SUNT EU DISPUS S M LAS FOLOSIT DE DUMNEZEU?
Ai posibilitatea fie s ascul i i s ai parte de cea mai extraordinar experien a vie ii tale, fie
s fii l sat în urm . Nu cred c Dumnezeu te-a adus aici ca s te lase în urm . Dumnezeu
caut oameni pe care s -i foloseasc . Biblia spune în 2 Cronici 16:9 (NIV): „Domnul Î i
întinde privirile peste tot p mântul, ca s -i înt reasc pe cei ale c ror inimi sunt des vâr ite
fa de El.” Dumnezeu caut oameni care s spun : „Folose te-m Dumnezeule! M ofer
voluntar! M las folosit în Ierusalimul meu, în Iudea mea, în Samaria mea i pân la marginile
p mântului.” Dac te oferi voluntar, Dumnezeu se va folosi în mod sigur de tine.
Folose te urm torul instrument ca pe o încurajare. Creeaz - i propriul pa aport al vie ii. Pune
în el o fotografie a ta, numele t u, adresa, emailul i num rul de telefon. Scrie în el urm torul
angajament de misiune: „M angajez ca tot restul vie ii mele s fiu un mesager al Ve tii Bune
a lui Dumnezeu c tre ceilal i oameni i s -mi folosesc timpul, talentul i comoara pentru
Împ r ia Sa, indiferent de locul în care m c l uze te Dumnezeu i de pre ul pe care trebuie
s -L pl tesc.” De fiecare dat când mergi într-o misiune, indiferent c e local , transcultural
sau într-o alt ar , sau la un eveniment comunitar – în Ierusalim, Iudea, Samaria sau pân la
marginile p mântului – scrie în pa aportul t u data i locul în care ai fost. F acest lucru i cu
copiii t i. Î i po i imagina un copil care î i scrie în pa aport primul loc în care merge? Poate c
merge s viziteze un orfelinat. Sau poate c merge cu grupul de tineri s -i ajute pe oamenii
dintr-o zon defavorizat a ora ului. Pe m sur ce vor trece anii, num rul tampilelor din
pa aport va cre te; ajuns la maturitate, copilul de ieri se va putea uita în urm la o via de
misiune pentru Dumnezeu. Ce mo tenire spiritual ! Acest pa aport e mai bun decât un simplu
jurnal. E un jurnal etern. Pe baza lui, Dumnezeu î i va spune: „Bine rob bun i credincios. Ai
fost credincios în pu ine lucruri, te voi pune peste multe lucruri.”
Dumnezeu lucreaz . Acesta este pa aportul t u pentru secolul al XXI-lea. Dumnezeu face tot
felul de lucruri m re e în lume. Ce înseamn s te implici în ceea ce face Dumnezeu?
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CE ÎNSEAMN S FII ÎN MISIUNE PENTRU DUMNEZEU
Trebuie s facem cinci schimb ri majore în mentalitatea noastr
Trebuie s spui: „Voi fi un mesager oriunde m va pune Dumnezeu – în afaceri, la coal , în
cartierul meu.” Ce înseamn acest lucru? Va trebui s faci cinci schimb ri majore în modul
t u de gândire. Totul porne te de la nivelul min ii tale. Dac vrei s - i schimbi
comportamentul, trebuie s - i schimbi modul de a reac iona la stimuli. Dac vrei s - i schimbi
modul de a reac iona la stimuli, trebuie s - i schimbi modul de gândire. Pe m sur ce ne
apropiem de încheiere, a dori s - i prezint cele cinci lucruri pe care va trebui s le schimbi la
nivelul min ii tale, pentru a te implica în ceea ce face Dumnezeu în cea mai mare mi care din
secolul al XXI-lea.
1. TREBUIE S
NE SCHIMB M MENTALITATEA
EGOCENTRIC ÎNTR-UNA TEOCENTRIC .

DINTR-UNA

Nu este nimic mai important decât s fii îndr gostit de Isus Cristos i s ai o rela ie cu
El. Avem nevoie de cre tini „audio-vizuali” care s fie autentici în vorb i în fapt .
Trebuie s ne punem întrebarea: „Doamne, ce ai putea face în via a mea dac a fi mort
fa de dorin ele mele i a tr i într-o deplin dedicare fa de planurile Tale pentru via a
mea în aceast lume?” Apoi trebuie s treci de la un comportament egocentric –
scopurile mele, ambi iile mele, visele mele, nevoile mele, gândurile mele, eul meu,
planurile mele – la întrebarea: „Doamne, pentru ce m-ai a ezat pe acest p mânt?”
Trebuie s fii dornic s tr ie ti restul vie ii tale la în l imea standardelor lui Dumnezeu
i conform voii Sale.
Fapte 1:8 (NLT): „Când va veni Duhul Sfânt peste voi, ve i primi o putere i ve i spune
despre Mine oamenilor de pretutindeni.” Dovada num rul unu c ai Duhul lui
Dumnezeu în via a ta, c e ti plin de Duhul i c e ti controlat de Duhul lui Dumnezeu
nu sunt darurile pe care le ai, ci faptul c m rturise ti. Vei primi Duhul lui Dumnezeu în
via a ta i le vei m rturisi altora despre Isus.
2 Timotei 1:7-8 (LB): „Duhul Sfânt, darul lui Dumnezeu, nu dore te s te temi de
oameni, ci s fii în elept i puternic, s -i iube ti i s - i plac s fii împreun cu ei.
Dac vei declan a aceast putere intern nu te vei teme niciodat s le spui altora
despre Domnul nostru.” Dac î i este fric s le spui altora, nu înseamn c ai probleme
cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Nu Îl iube ti suficient de mult i nu- i dai seama cât de
mult te iube te El.
2. TREBUIE S
NE SCHIMB M MENTALITATEA DINTR-UNA DE
ORIENTARE LOCAL ÎNTR-UNA DE ORIENTARE MONDIAL .
M rturia Bisericii Saddleback: „Anii ’80 au reprezentat deceniul «local», când biserica
a crescut de la 7 oameni, care se întâlneau la un studiu Biblic, la aproximativ 5000 de
membri.” La sfâr itul anilor ’80, am spus: «Avem un fundament. Acum vom duce
Evanghelia la nivel na ional.» Am început s cre tem pe plan local, dar în anii ’90 am
început, de asemenea, s ie im din biserica noastr i s ajut m i alte biserici. În anii
’90, am instruit un total de peste 150 de mii de pastori i lideri ecleziali. În acela i timp,
am continuat s cre tem pe plan local. De fapt, ne-am triplat ca num r. De la 5.000 de
membri, am ajuns, în anii ’90, la 15.000 de membri. Nu ne-am dat b tu i. Înc mai
trebuie s câ tig m pentru Domnul provincia Orange. Dar de asemenea, ne-am extins i
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pe plan na ional.
În secolul al XXI-lea, inten ion m s ne extindem la nivel mondial. Vom duce
Evanghelia în toat lumea, acestor 14 regiuni i la cele 184 de ri, pentru c asta vrea
Dumnezeu s facem. S-ar putea s - i petreci via a concentrându-te s ajungi cu
Evanghelia la oamenii din familia ta, la cei de la locul de munc , din cartierul t u, dar
convingerea mea este c Dumnezeu vrea s ai cel pu in o experien intercultural .
Psalmul 2:8 (NCV) spune: «Dac Îmi ceri, î i voi da toate na iunile. To i oamenii de pe
p mânt vor fi ai t i.» A a c te îndemn s te rogi i s -L întrebi pe Dumnezeu:
«Doamne, pentru care na iune vrei s m rog? Care na iune vrei s mi-o dai mie?»
Roag -te."
(pag. 136) 3.
TREBUIE S NE SCHIMB M MENTALITATEA, TRECÂND
DE LA VALORILE TEMPORARE LA VALORILE ETERNE.
În anul urm tor, în lume vor muri 54 de milioane de oameni. Dup moarte nu mai exist
o a doua ans . Nu exist purgatoriu. Nu exist nici un prag al iadului. E ti fie în untru,
fie afar . Nu i se ofer o a doua ans , iar Vestea Bun este veste bun doar dac
sose te la timp. Vestea Bun este bun doar dac oamenii o aud înainte s moar .
Când începem s vorbim despre destinul ve nic al milioanelor de oameni, o serie de
probleme, care p reau importante, devin nesemnificative. Î i pierd din importan .
Oamenii au nevoie de Domnul.
Biblia spune în Luca 9:62 (LB): „Oricine se las distras de la lucrarea pe care o am
pentru el nu este corespunz tor pentru Împ r ia lui Dumnezeu.” Care sunt lucrurile
care i-au distras aten ia de la misiunea ta? Cariera? Prietena? Hobby-ul? Planurile de
pensionare? Care sunt lucrurile care i-au distras aten ia? „Ce va da un om în schimb
pentru sufletul s u?” V implor, nu v târgui i via a pentru lucruri trec toare!
2 Timotei 2:4 (NASB): „Nici un soldat care sluje te activ nu se las târât în lucrurile
acestei vie i, ca s -i fie pe plac celui care l-a înrolat în armat .” La cursul 101, am
vorbit despre biseric în calitate de familie. La cursul 201, am vorbit despre biseric în
calitate de coal , un loc în care cre ti. La cursul 301, am vorbit despre biseric în
calitate de echip implicat în lucrare. Dar la cursul 401, v-am spus c biserica este i
o armat . Iar Dumnezeu spune c nimeni care sluje te în armat nu se preocup de
problemele din via a civil . Singura dorin a unui soldat este s fie pe placul ofi erului
care îl comand .
Biblia spune în Matei 6:33 (NCV): „Lucrul pe care ar trebui s i-l dore ti cel mai mult
este Împ r ia lui Dumnezeu i s faci voia Lui. Apoi, toate celelalte lucruri i se vor da
pe deasupra.” Îmi place cum este transpus aceast idee în parafrazarea Mesajului:
„Cufund - i via a în realitatea lui Dumnezeu, în ini iativa lui Dumnezeu, în purtarea de
grij a lui Dumnezeu. Nu te îngrijora c - i va lipsi ceva. Vei descoperi c toate nevoile
i îngrijor rile de zi cu zi î i vor fi satisf cute i rezolvate.” În mentalitatea noastr ,
trebuie s trecem de la valorile temporare la valorile eterne.
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4. TREBUIE S
NE SCHIMB M MENTALITATEA DINTR-UNA DE
SIGURAN
ÎNTR-UNA DE SLUJIRE.
Nu vei cânt ri niciodat prea mult în ochii lui Dumnezeu dac vei fi tot timpul îngrijorat
cu privire la siguran a ta. Biblia spune în Marcu 8:35 (LB): „Doar cei care renun la
vie ile lor de dragul Meu i de dragul Ve tii Bune vor ti ce înseamn s tr ie ti cu
adev rat.”
tii care este cel mai drag lucru pentru Dumnezeu? Moartea Fiului S u, Isus Cristos,
care i-a v rsat sângele pentru tine i pentru mine. Al doilea lucru care-I face pl cere lui
Dumnezeu este când copii Lui le spun altora despre motivul pentru care a murit Isus
Cristos pe cruce pentru tine i pentru mine.
Biblia spune în Evrei 12:1 (LB): „S îndep rt m orice lucru care ne încetine te sau ne
re ine i s alerg m cu r bdare în alergarea pe care a pus-o Dumnezeu înaintea
noastr .”
Întrebare: Ce anume te împiedic s - i duci la îndeplinire misiunea? Indiferent ce este,
debaraseaz -te de lucrul respectiv. Trebuie s tr im astfel, încât s demonstr m
dragostea lui Dumnezeu. Întreaga strategie a unui avocat al ap r rii este de a discredita
credibilitatea martorului; dac Satan î i poate discredita stilul de via , devii ineficient.
Trebuie s tr ie ti astfel, încât s fii con tient c te v d eful t u, rudeniile, vecinii i
prietenii care nu-L cunosc pe Isus Cristos. M cutremur la gândul c într-o zi voi sta
înaintea lui Dumnezeu i va trebui s explic motivul pentru care cineva a mers în iad din
cauz c s-a uitat la mine i s-a folosit de mine ca scuz : „Dac omul sta e cre tin,
atunci n-are nici un rost!” Isus a spus: „Dac vrei s fii mare, fii slujitorul tuturor.” El a
mai spus: „N-am venit s Mi se slujeasc , ci Eu s slujesc.” A a c nu ne mai
concentr m atât de mult asupra securit ii noastre, cât ne concentr m asupra slujirii.
5. TREBUIE S
NE SCHIMB M MENTALITATEA DINTR-UNA DE
CONFORT ÎNTR-UNA DE SACRIFICIU.
Romani 12:1 (NCV): „De vreme ce Dumnezeu ne-a ar tat o îndurare a a de mare,
oferi i-v vie ile ca jertfe vii pentru El.” În lumina a tot ce a f cut Dumnezeu pentru
tine, nu po i niciodat s -L îndatorezi pe Dumnezeu. Isus a f cut pentru tine sacrificiul
suprem. De vreme ce Dumnezeu a f cut aceste lucruri pentru tine, a vrea s - i pun o
întrebare important : E ti tu gata s faci pentru adev r, ceea ce fac sectele pentru
minciun ?
În 1938, un grup de oameni în c m i maronii au format cu trupurile lor un semn pentru
un fanatic aflat pe un podium, într-un stadion din München, Germania: „Hitler, suntem
ai t i.” Erau 100 de mii de astfel de oameni. Aproape c au preluat controlul asupra
lumii.
La jum tatea anilor ’60, un grup de tineri chinezi au luat o carte intitulat Cuvânt rile
Pre edintelui Mao i au memorat-o, spunând: „Mao, suntem ai t i.” Apoi au întors cea
mai mare ar din lume, cu aproape 1 miliard de oameni, cu susul în jos printr-o
revolu ie cultural . Nu este nevoie de mul i oameni pentru a face o schimbare. Nu este
nevoie decât de devotament.

Cursul 401 Descoperirea misiunii
Ghidul profesorului

194

Biblia spune în Romani 6:13 (LB): „Preda i-v total lui Dumnezeu – fiecare latur a
vie ii voastr ... s fi i în mâna lui Dumnezeu instrumente pe care s le foloseasc pentru
scopurile Sale.” Vreau s v reamintesc c Isus Cristos a chemat oameni adul i s - i
lase meseriile ca s -L urmeze. Când a spus: „Veni i dup Mine i v voi face pescari de
oameni”, El S-a adresat unor pescari. Nu S-a adresat unor adolescen i. Nu S-a adresat
unor oameni de 20 de ani. S-a adresat unor oameni care erau implica i activ în cariera
lor. „L sa i plasele de pescuit i veni i dup Mine.”
Cred c ar trebui s -i înv m pe tinerii no tri s mearg în misiune la fel de mult ca
mormonii. Nu voi l sa nici un mormon s m rturiseasc mai mult decât mine! Cred c
ar trebui s facem pentru adev r ceea ce al i oameni fac pentru minciuni. În greac ,
cuvântul „martor” este cuvântul martus, de unde avem cuvântul „martir”. Nu exist
m rturisire f r sacrificiu. i dac iei în serios împlinirea misiunii vie ii tale, va trebui s
jertfe ti. Iat îns ce a spus Isus în Marcu 10:29-30 (LB): „Isus a spus: «Adev rat v
spun, c nu exist cineva care s fi renun at vreodat la ceva de dragul Meu pentru a
spune altora Vestea Bun i s nu fi primit de o sut de ori mai mult în aceast lume i
via a ve nic în cea viitoare.»” Încercuie te „de o sut de ori”. Asta înseamn o
dobând de zece mii la sut . Nu exist nici o investi ie care s aib un profit asem n tor
celui în urma investirii în Împ r ia lui Dumnezeu. Dumnezeu promite o dobând de
zece mii la sut ! O r splat de o sut de ori, când renun i la alte lucruri pentru El, pentru
Împ r ia Sa i pentru Vestea Bun . Aceasta este cea mai mare investi ie.
Vreau s închei cu o scurt autoevaluare.
(pag. 137) GHID AL INVESTI IEI VIE II MELE
Ce procentaj folosesc pentru Împ r ia lui Dumnezeu?
C=statutul meu actual
X=începând de ast zi
Unde te situezi în prezent i unde vrei s ajungi în urm toarele ase luni?
Estimeaz TIMPUL investit în fiecare s pt mân pentru cultivarea unor rela ii cu
necredincio ii i a timpului investit în misiune, lucrare i maturitate.
Cum î i folose ti TALENTUL? Îmi folosesc toate talentele în carier
folosesc vreun talent în lucrare i misiune?

i în hobby-uri? Îmi

Cum î i folose ti banii? Îmi investesc COMOARA în Împ r ia lui Dumnezeu? Ce procentaj
din banii t i merge spre Împ r ia lui Dumnezeu?
Unii dintre voi a i uitat de ce jertfim. A i uitat motivul pentru care facem lucrul acesta. A a c
nu mai practica i d rnicia i nici nu mai înainta i în lucrare. A i uitat de ce jertfim. Nu jertfim
de dragul de a jertfi. Jertfim pentru c oamenii f r Cristos vor p i într-o eternitate f r
Cristos. To i au nevoie de Isus i trebuie s le preg tim un loc. Trebuie s te rededici. Va fi
necesar s jertfe ti ca s faci lucrul acesta, dar f -l, deoarece conteaz i are o mare
importan . Vreau s te provoc s folose ti cât po i de mult din timpul t u, din talentul t u i
din comoara ta pentru a te preg ti pentru ve nicie. Cea mai bun investi ie pe care o vei face
vreodat nu e cea financiar . Într-o zi vei sta în fa a lui Isus Cristos, iar El î i va spune: „Bine
rob bun i credincios. Ai fost credincios în pu ine lucruri, te voi pune peste multe lucruri.”
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Matei 6:20-21 (NCV): „Strânge i-v comori în cer, unde nu le m nânc moliile sau rugina i
unde nu le fur ho ii. Unde este comoara voastr , acolo va fi i inima voastr .”
Cea mai bun investi ie: S duci oameni în cer!
Cum î i trimi i comoara în cer? N-o po i lua cu tine, dar o po i trimite înainte. Cum?
Investind-o în oamenii care merg acolo. Î i strângi o comoar în cer, investind în oamenii care
se îndreapt într-acolo.
Probabil c urm torul verset e cel mai ciudat i cel mai gre it în eles verset din Biblie – Luca
16:9 (NLT): „V spun, folosi i-v de bog iile voastre din lume pentru a-i ajuta pe al ii i
pentru a v face prieteni...” Despre ce vorbe te aici Domnul Isus? „Astfel, generozitatea
voastr v va strânge o r splat în ceruri.” El nu spune s - i faci prieteni aici, ci s - i faci
prieteni în ve nicie. El spune c atunci când î i investe ti banii în evanghelizare i misiune,
astfel încât oamenii s mearg în cer, îi investe ti de fapt în ei; iar, atunci când vei ajunge i tu
în cer, ca urmare a generozit ii tale vei primi acolo o r splat .
Exist dou lucruri pe care nu le po i face în cer: s p c tuie ti i s m rturise ti. Dumnezeu
nu te-a l sat pe p mânt s p c tuie ti, ci s le spui altora despre El.
PENTRU CE VEI TR I RESTUL VIE II TALE? ALEGEREA
Î I APAR INE.
Fapte 13:36 (NIV): „David a slujit planului lui Dumnezeu în genera ia lui.” M rog ca i tu
s sluje ti planului lui Dumnezeu în genera ia ta i împreun s slujim planului lui Dumnezeu
în genera ia noastr . Cum putem face aceasta?
2 Timotei 2:21-22 (NLT): „Dac te p strezi curat vei fi un instrument în mâna lui Dumnezeu,
pe care El îl va putea folosi pentru planul s u. Via a ta va fi curat i vei fi preg tit ca
St pânul s te foloseasc pentru orice lucrare bun .” Trebuie s - i cur e ti via a, astfel încât
Dumnezeu s te foloseasc pentru planul S u. M rog s fii ca Pavel, care spune în Fapte
20:24 (GWT): „Vreau s închei alergarea pe care am început-o. Vreau s duc la bun sfâr it
misiunea pe care am primit-o de la Domnul Isus, misiunea de a m rturisi Evanghelia
bun t ii lui Dumnezeu.”
Nu exist bucurie mai mare, nici scop mai m re i nici sens mai extraordinar în via ! Cel
mai mare lucru pe care-l po i face pentru vreun om este s -l aju i s ajung în cer. Nu po i
face nimic mai important pentru cineva, decât s -i pecetluie ti destinul etern pentru eternitate.
Pavel spune în 1 Tesaloniceni 2:19-20 (LB): „C ci pentru aceasta tr im. Cei pentru care
tr im ne dau speran i bucurie. Sunt r splata i cununa noastr . Voi sunte i ace tia. Da, voi
ne ve i aduce mult bucurie când vom sta înaintea Domnului Isus Cristos, când va veni din
nou pentru voi, trofeul i bucuria noastr .”
La examenul de absolvire, Dumnezeu are pentru noi trei întreb ri:
1. Prima întrebare, când vei stai într-o zi înaintea lui Dumnezeu, va fi: „Ce ai f cut cu Fiul
Meu, Isus Cristos?” Cuno ti r spunsul la aceast întrebare: „L-am primit în via a mea. Am
f cut din El Mântuitorul meu i m-am încrezut în El pentru mântuire. El este Domnul vie ii
mele.”
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2. Apoi Dumnezeu î i va pune a doua mare întrebare: „Ce ai f cut cu ce i-am dat?” M-am
sim it bine... M-am pensionat... Aceast întrebare se refer la lucrare.
3. Mai este o a treia întrebare pe care i-o va pune Dumnezeu când vei ajunge în cer: „Ai adus
pe cineva cu tine? i-a p sat suficient de mult de cineva ca s -l aduci cu tine?”
Va ajunge oare cineva în cer datorit

ie?

Isaia 6:8 (NIV): „Atunci am auzit glasul Domnului spunând: «Pe cine s trimit? i cine va
merge pentru Noi?» Iar eu am r spuns: «Iat -m . Trimite-m !»”
E ti tu gata s spui: „Doamne, indiferent cât m-ar costa, vreau s m folose ti a a cum sunt,
chiar dac înc ov i i m poticnesc”? Nu trebuie s fii teolog. Nu trebuie s fii un specialist
în Biblie. Îns trebuie s le spui altora ce a f cut Dumnezeu pentru tine.
Biblia spune c într-o zi, „fiecare genunchi se va pleca i fiecare limb va m rturisi c Isus
Cristos este Domnul”. Toat lumea va fi acolo i to i vor spune: „Isus este Domnul.” Unii o
vor spune spre fericirea lor, al ii spre condamnarea lor. Tu trebuie s spui: „Mai mult decât
orice altceva, vreau s împlinesc planul lui Dumnezeu pentru via a mea.” Vreau s împlinesc
misiunea pentru care am fost a ezat pe acest p mânt. Am risipit o mul ime de ani, dar nu mai
vreau s risipesc nici unul. Îi spun lui Dumnezeu c sunt gata s -L urmez oricând i oriunde.”
Te invit s mi te al turi în rug ciune.
Rug ciune:
Angajamentul de la cursul 401 spune: „M angajez ca tot restul vie ii mele s fiu
un mesager al Ve tii Bune a lui Dumnezeu c tre ceilal i oameni i s -mi folosesc
timpul, talentul i comoara pentru Împ r ia Sa, indiferent de locul în care m
c l uze te Dumnezeu i de pre ul pe care trebuie s -L pl tesc.” Dac ai f cut din
aceasta rug ciunea ta, roag -te cu voce tare împreun cu mine.
Tat , vreau s - i mul umesc pentru ace ti oameni. Î i mul umesc pentru c au
venit la aceste cursuri. Î i mul umesc pentru dedicarea lor, pentru dorin a lor,
pentru bucuria lor i pentru dragostea lor. Doamne, Tu ne-ai adus împreun pentru
un motiv anume. Uitându-ne la lumea Ta, observ m c Tu ai hot rât data i locul
în care s ne na tem i s tr im. Ne-ai pus aici, în aceast biseric . Dorim s Te
rug m s Te folose ti de noi. Folose te-ne a a cum nici nu ne-am fi imaginat.
Vrem ca vie ile noastre s conteze i s aib valoare. Vrem ca vie ile noastre s
aib sens. Vrem ca ele s conteze pentru Împ r ia Ta. i vrem s fim mesagerii
T i în lume, c tre cei mai apropia i nou , i s ajut m cu tot ce putem noi la
r spândirea mesajului în toat lumea. Tat , tiu c sunt aici unii pe care îi vei
chema la o slujire pe termen scurt. Al ii vor merge pentru o perioad de un an sau
poate chiar doi. Al ii î i vor face o carier din asta. Pe al ii îi vei chema s r mân
aici i îi vei binecuvânta s câ tige mul i bani pentru a sus ine misiunea. Fiecare
din noi are un rol bine stabilit. Da, Doamne, Te rog s ne folose ti. Ai spus c ai
nevoie de oameni pe care s -i folose ti, iar noi î i spunem: Iat -ne, trimite-ne.
Vrem s fim folosi i de Tine. În Numele lui Isus, Amin.

