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Lumea este un loc primejdios pentru creștini. Cu atât mai mult pentru aceia care reprezintă 

vârful de lance al Evangheliei în întărituri spirituale aflate, de veacuri, sub stăpânirea 

necontestată a lui Satan. Odată cu propagarea Numelui lui Cristos, va exista întotdeauna un 

recul demonic feroce. Cum, deci, să răspundem noi, Biserica, acestei ostilități? Batem în 

retragere, cuprinși de frică, sau înaintăm cu îndrăzneală? De fapt, răspunsul nostru este definit 

de cât de mult prețuim mărgăritarul (Matei 13:45-46). Apreciez felul în care Până la moarte ne 

întoarce la Cristos și ne încurajează nu doar să ne calculăm costul, ci și să îl plătim cu bucurie. 

David Sitton 

Președinte al To Every Tribe Ministries 

 

Într-o epocă în care multe cărți creștine devenite bestselluri se concentrează asupra trăirii în 

așa fel încât să obținem cât mai mult din viața aceasta, Dalton Thomas articulează cu pricepere 

mentalitatea biblică de care avem nevoie pentru a trăi deplin pentru veacul ce va să vină. Până 

la moarte lansează provocări, convinge și mângâie pe toți aceia care acceptă de bunăvoie 

cuvintele lui Pavel, „pentru mine a trăi este Cristos și a muri este un câștig.“ 

Scott Volk 

Pastor al FIRE Church 

Charlotte, Carolina de Nord 

 

Am fost profund tulburat citind Până la moarte. Dalton Thomas a lansat o chemare 

apostolică vitală și nu am putut decât să-I cer Tatălui să îmi pregătească inima pentru o astfel 

de ascultare. Trăim vremuri importante, în care, în mod cert, tuturor celor care Îl iubesc pe 

Domnul Isus li se va cere asta. 

Charles P. Schmitt 

Immanuel’s Church 

Silver Spring, Maryland 

 

Până la moarte este sunetul de trâmbiță care cheamă credincioșii de pretutindeni să își dea 

viața – poate chiar și la propriu – pentru înalta onoare de a răspândi faima lui Isus pe tot 

pământul! Această carte despre martiraj, în care Dalton prezintă deopotrivă teologia și practica 

urmării lui Isus cu deplină lepădare de sine, se distinge prin bucuria și sobrietatea ei. Trebuie să 

acceptăm învățături precum aceasta, dacă dorim să vedem puterile întunericului puse pe fugă și 

slăvita Mireasă intrând în clipele ei de glorie de la sfârșitul veacului. În mod sigur, nimic nu este 

imposibil pentru o generație care crede și transmite acest mesaj. 



Andy Byrd 

Director al Fire and Fragrance Ministries 

TPM, Universitatea Națiunilor, Kona, Hawaii 

 

Scrisă cu o extraordinară claritate biblică și apelând la un mare „nor de martori“ din toată 

istoria Bisericii, cartea lui Dalton Thomas, Până la moarte, este un tur de forță pe subiectul 

martirajului, suferinței și gloriei lui Dumnezeu. Este un sunet de goarnă pentru sfinții din aceste 

vremuri din urmă – un cuvânt prețios care trebuie asimilat, nu doar citit. 

Bryan Purtle 

Pastor/predicator în Antioch Prayer Society 

Kansas City, Missouri 

 

Isus ne-a spus lămurit – în termeni deloc ambigui – că, dacă nu suntem dispuși să 

sacrificăm totul, inclusiv propria viață, de dragul Evangheliei, nu putem fi ucenicii Săi (Luca 

14:26). În timp ce majoritatea Bisericii de azi predică o profundă pervertire a adevăratei 

Evanghelii, Până la moarte este una dintre cele mai importante, oportune și profetice cărți din 

această generație. Dacă dorești cu sinceritate să fii un ucenic al lui Isus și să capeți o înțelegere 

mai adâncă a mesajului nediluat al Evangheliei, așa cum a fost acesta proclamat de Biserica 

primară, atunci trebuie, categoric, să citești această carte. 

Joel Richardson 

Autor al Anticristul islamic 

 

Până la moarte este o îndrăzneață aducere aminte a faptului că chemarea de a-L urma pe 

Isus nu este, astăzi, mai puțin radicală decât era acum două mii de ani, atunci când Isus le-a 

dat ucenicilor Săi însărcinarea de a se lepăda de ei înșiși, de a-Și lua crucea și de a-I călca pe 

urme. Totuși, mulți din aceia care Îl urmează azi pe Isus au înțeles, în mod greșit, că acesta 

este scopul vieții creștine – că, într-un fel sau altul, într-o zi, vor ajunge până în punctul în care 

vor fi gata să moară pentru El. Dar, în mod șocant, Isus declară că „moartea față de sine“ este 

punctul de pornire, începutul vieții de creștin. Viața aceasta, pe care tânjim să o trăim cu simțul 

aventurii și îndrăzneală chiar acum nu este posibilă până când nu renunțăm la toate loialitățile 

noastre față de lume și până când nu ne îmbrățișăm moartea. Ce cuvânt tulburător și plin de 

îndrăzneală! Până la moarte este scrisă cu claritatea și convingerea care pot izvorî doar din 

trăirea deplină a mesajului ei. Este o lectură obligatorie. 

Keith Cowart, D. Min. Asbury Theological Seminary 



Pastor conducător al Christ Community Church 

Columbus, Georgia 

 

Cercetarea temeinică, mesajul articulat și discernământul profetic al lui Dalton definesc 

paginile acestei cărți precum o chemare răspicată de trâmbiță, adresată unei generații dornice 

să renunțe la viață pentru a-L urma pe Isus – chiar „până la moarte“. Fie ca acest mesaj să se 

răspândească cu repeziciune și miruire! 

Sean Feucht 

Fondator al BURN 24/7 

  



Toate caracterele italicizate au fost adăugate de autor pentru evidențiere, cu excepția celor 

pentru care sunt date alte indicații într-o notă de subsol. În plus, unele pronume personale din 

Scriptură au fost scrise cu majuscule de către autor. 

  



Lui Tom și Kimberly Roof 

Primii misionari pe care i-am întâlnit vreodată. 

  



Mulțumiri 

Joanna Silveira, Adam Kinunen, Carter Romo și Nicola Walsh au adus contribuții vitale 

acestei cărți. Sunt mulțumitor pentru aportul lor și recunoscător pentru prietenia lor. 

  



Cuvânt înainte 

 

Suferință. Persecuție. Martiraj. 

Acestea nu sunt cuvinte pe care să le auzim cu regularitate de la amvoanele Bisericii 

occidentale. Totuși, în ciuda învățăturilor la modă, care promit o viață de sănătate, bogăție și 

binecuvântări – și una lipsită de încercări și necazuri – Scripturile afirmă răspicat că toți 

credincioșii ar trebui să se aștepte și să accepte prospectul de a experimenta prigoană, 

suferință și martiraj de dragul Evangheliei.1 De fapt, se poate argumenta biblic că acestea sunt 

câteva dintre caracteristicile de primă însemnătate ale unei vieți creștine autentice. Oare nu ne-

a asigurat Cristos Însuși că, dacă nu suferim împreună cu El, nu putem nici domni împreună cu 

El?2 Cât de îndreptățit este, așadar, argumentul lui C.S. Lewis, potrivit căruia întrebarea este 

„nu de ce unii credincioși suferă, ci de ce unii nu o fac.“3 

Cu toate acestea, pentru mare parte din Biserica occidentală, prinsă în ghearele 

materialismului și ale confortului promovării de sine, o experiență creștină care include suferință 

și persecuție este cu totul străină și pe de-a-ntregul respinsă. 

Totuși, sunt unii care au fost împovărați de o nemulțumire sfântă – sfinți cumpărați cu preț 

de sânge care recunosc că acest soi de „har ieftin“ era cu totul străin Bisericii primului secol. 

Dintre aceștia, se ridică un strigăt în sânul Trupului lui Cristos, care cere ca Acesta să fie izbăvit 

de o asemenea religie poluată, artificială, precum și un dor după o credință apostolică similară 

celei din Biserica primară. Există, într-adevăr, un sentiment că ceva trebuie să se întâmple în 

această generație pentru a compensa cultura credulismului facil, a confortului și a convenienței. 

În cartea Apocalipsa, întrezărim anticiparea și nădejdea sfinților care Îl urmează de 

bunăvoie pe Miel „oriîncotro îi duce El“, în zilele din urmă. Apocalipsa 12:11 ne revelează 

succint faptul că, în zilele din urmă, ucenicii lui Cristos vor experimenta o mare victorie 

înfrângând inamicul prin „sângele Mielului“ și prin „cuvântul mărturiei lor“ și chiar pierzându-și 

viața din dragoste. Aceștia vor fi cei care „nu și-au iubit viața, chiar până la moarte.“ 

Dacă acceptarea suferinței și a morții de către apostoli ne pare atât de profund străină și 

incomodă – se cuvine să ne punem întrebarea: avem, oare, aceeași credință pe care o 

împărtășea Biserica primară? Urmăm, oare, același Miel? 

                                                             
1 Ioan 15:20; 1 Tesaloniceni 3:3-4; 2 Tesaloniceni 1:4-5; 2 Timotei 3:12; Coloseni 1:24; Filipeni 1:21; Apocalipsa 

12:11. 
2 2 Timotei 2:11-12 
3 C. S. Lewis, The Problem of Pain. The Complete C.S. Lewis Signature Classics,  (New York: Harper One, 2002), 

611. 



Ca Biserică, trebuie să recunoaștem că în joc este Marea Însărcinare a Evangheliei. 

Cotropiți de frică și de scopul suprem al autoconservării, puțin creștini de azi vor da curs unor 

situații periculoase sau și numai „riscante“ pentru a avansa Împărăția lui Dumnezeu. Chiar și în 

ciuda marii nevoi spirituale a lumii, atunci când ni se pune înainte cărarea străveche a suferinței 

și a unui posibil martiraj, cei mai mulți dintre noi ne facem că nu vedem sau batem în retragere, 

plini de frică. Marele misionar Hudson Taylor a scris odată că „dacă nu există elementul unui 

risc extrem în isprăvile noastre pentru Dumnezeu, nu este nevoie de credință.“4 A venit timpul 

ca Biserica să îmbrățișeze din nou mentalitatea că riscul, pentru Împărăția lui Dumnezeu, este 

bun. 

Din nefericire, însă, din cauză că mulți dintre noi credem, subtil, dar eronat, că scopul 

principal al lui Dumnezeu este împlinirea noastră, presupunem, tot greșit, că orice drum 

anevoios, și cu atât mai mult unul care ar putea duce la suferință sau la moarte prematură, este 

prea nesăbuit ca să fie cel bun. Această teologie se află în opoziție directă cu Cuvântul lui 

Dumnezeu și cu mărturiile nenumăraților sfinți-martiri care au înțeles, la prima mână, că, „atunci 

când Cristos cheamă pe cineva, îl invită să vină și să moară.“5 

Când, oare, va redeveni Evanghelia ceea ce a fost cândva – nesăbuită și primejdioasă, da, 

dar cu totul vrednică de tot ceea ce suntem și avem noi? Biserica de acum stă la o răscruce. 

Cum vom răspunde chemării Lui? 

Considerați următoarea scrisoare, scrisă, acum aproape șaizeci de ani, de către un student 

de la un colegiu american, care fusese convertit la comunism în Mexic. Astăzi, ne-am putea 

lesne închipui că reprezintă același spirit care energizează teroriștii musulmani radicali din 

întreaga lume. Scopul acestei scrisori era de a-i explica logodnicei sale de ce era nevoit să rupă 

logodna. Te provoc să o citești și să o recitești și să te gândești la cum îmbrățișezi tu sfânta 

cauză. Te poți raporta la un asemenea nivel de abandon și lepădare de sine? Putem noi, 

credincioși fiind, să ne descriem viețile într-o manieră similară? 

 

Noi, comuniștii, avem o rată ridicată a victimelor. Noi suntem aceia care 

încasăm gloanțe și suntem spânzurați și linșați și gudronați și împăiați și închiși și 

defăimați și ridiculizați și concediați de la slujbe și stânjeniți în orice alt fel posibil. 

Un anumit procentaj dintre noi sunt uciși și puși în închisoare. Trăim în sărăcie. 

Înapoiem partidului fiecare cent pe care îl câștigăm peste strictul necesar pentru 

a rămâne cu viață. Noi, comuniștii, nu avem banii sau timpul pentru multe filme 

                                                             
4 Citat atribuit lui Hudson Taylor, sursă necunoscută. 
5 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship,  (New York: Macmillan, 1963), 99. 



sau concerte sau fripturi sau case decente și mașini noi. Am fost descriși drept 

fanatici. Suntem fanatici. Viețile noastre sunt dominate de un singur factor măreț 

care îi pune în umbră pe toți ceilalți: lupta pentru comunismul mondial. 

Noi, comuniștii, avem o filosofie de viață pe care nu o poate cumpăra nicio 

sumă de bani. Avem o cauză pentru care să luptăm, un scop precis în viață. Ne 

subordonăm ființele noastre neînsemnate într-o mare mișcare a umanității, iar 

dacă viețile noastre personale par aspre sau orgoliile noastre par a suferi prin 

subordonarea față de partid, atunci suntem adecvat compensați de gândul că 

fiecare dintre noi, în felul lui mărunt, contribuie la ceva nou și adevărat și mai bun 

pentru omenire. Este un singur lucru față de care sunt cu adevărat plin de zel, iar 

acesta este cauza comunistă. Ea este viața mea, îndeletnicirea mea, religia mea, 

activitatea mea de timp liber, iubita inimii mele, soția și stăpâna mea, pâinea și 

carnea mea. Lucrez la ea în timpul zilei și o visez pe timp de noapte. Fascinația 

pe care o exercită asupra mea crește, nu se împuținează odată cu trecerea 

timpului. De aceea, nu pot să leg o prietenie, o aventură amoroasă sau chiar și o 

conversație fără a o raporta la această forță care deopotrivă îmi conduce și 

călăuzește viața. Eu evaluez oamenii, cărțile, ideile și acțiunile în funcție de cum 

afectează cauza comunistă și de atitudinea lor față de aceasta. Am fost deja la 

închisoare din cauza ideilor mele și, la nevoie, sunt gata să merg până în fața 

unui pluton de execuție.6 

 

Rugăciunea mea este ca sfinții care citesc această carte să fie provocați să îmbrățișeze o 

astfel de filosofie radicală asupra vieții și morții. Fie ca Dumnezeu să ne izbăvească de 

„groaznicul azbest al altor lucruri“7 și să ne înflăcărăm inimile ca să dăm totul, chiar și propriile 

vieți, din dragoste. 

 

Briam Kim 

IHOP-KC Senior Team 

Director executiv al Antioch Center for Training and Sending (ACTS) 

Kansas City, Missouri 

  

                                                             
6 William Macdonald, True Discipleship, (Ontario, CA: Gospel Folio Press, 2003), 43-44. 
7 Jim Elliot (1927-1956), The Journals of Jim Elliot, ed. Elisabeth Elliot, (Grand Rapids, MI: Revell, 1990), 72. 



Prefață 

 

Cartea aceasta a fost srisă în memoria martirilor de odinioară, în cinstea martirilor din 

prezent și în vederea pregătirii martirilor din viitor. Următoarele cuvinte aparținând misionarului 

Samuel Zwemer – „apostolul către islam“ – servesc drept o prefață potrivită. Fragmentul este 

preluat dintr-un capitol al unei cărți publicate de Mișcarea Studenților Voluntari, în 1911, 

intitutală „Gloria imposibilului“. 

 

Niciodată nu a fost posibilă o mare victorie fără un mare sacrificiu. Dacă 

pentru cucerirea Portului Arthur a fost nevoie de gloanțe umane, nu ne putem 

aștepta să câștigăm Porturile Arthur și strâmtorile Gibraltar ale lumii necreștine 

fără pierdere de vieți. 

Contează cu adevărat câți mor sau câți bani cheltuim pentru deschiderea 

porților închise și pentru ocuparea diferitelor câmpuri, dacă chiar credem că 

misiunile sunt război și că în joc este Gloria Regelui? Războiul înseamnă 

întotdeauna sânge și comori. Singura noastră preocupare ar trebui să fie să 

continuăm să menținem lupta agresivă și să câștigăm victoria indiferent de cost 

sau sacrificiu. Teritoriile neocupate ale lumii trebuie să își aibă propriul Calvar 

înainte de a putea avea o Cincizecime. 

Raymond Lull, primul misionar în lumea musulmană, a exprimat același gând 

în limbaj medieval, scriind că: „După cum un om hămesit înfulecă în grabă 

îmbucături mari, din pricina marii lui foamete, tot așa și slujitorul Tău simte o 

mare dorință de a muri pentru a Te putea glorifica pe Tine. Dă zor zi și noapte ca 

să-și încheie munca pentru a-și putea da sângele și lacrimile să fie vărsate 

pentru Tine.“8 

Fie ca Domnul să folosească această lucrare pentru a stârni o altă generație de misionari-

martiri, acasă și peste hotare. Vrednic este Mielul. 

 

Dalton Thomas 

Tauranga, Noua Zeelandă 

Noiembrie 2011 

  

                                                             
8 Samuel Zwemer, The Unoccupied Mission Fields of Africa and Asia, (Grand Rapids, MI: Revell, 1990), 72. 



De rugăciuni în care cer să fiu 

Pus la adăpost de vânturile ce asupră-Ți bat, 

Din frici ce iau locul năzuințelor, 

De clătinare atunci când s-ar cuveni să urc mai sus, 

De eul mieros, o, Căpitane, izbăvește 

Pe-al tău oștean în urmarea Ta. 

 

Din iubirea subtilă a lucrurilor mângâietoare, 

De alegeri facile, slăbiciuni, 

(Căci nu pe această cale se întărește duhul 

Și nu pe ea a mers Cel Răstignit), 

De toate câte pun în umbră Calvarul Tău, 

O, Mielul lui Dumnezeu, izbăvește-mă. 

 

Dă-mi dragostea care deschide drumul, 

Credința pe care nimic nu o înspăimântă, 

Nădejdea nesecată de dezamăgiri, 

Pasiunea arzătoare precum văpaia;  

Nu mă lăsa să mă cobor la țărână: 

Ci să fiu cărbunele ce întețește Flacăra lui Dumnezeu. 

 

– Amy Carmichael of Dohnavur9 

  

                                                             
9 Amy Carmichael, „Make Me Thy Fuel“, Mountain Breezes: The Collected Poems of Amy Carmichael,  

(Ft.Washington: CLC Publications, 1999), 223. 



Introducere: „El este îndeajuns“ 

 

Premisa centrală a acestei cărți este aceea că chemarea la martiraj este fundamentală și 

indispensabilă creștinismului apostolic autentic.10 Atunci când și acolo unde această chemare 

este prezentată cu credincioșie, accentuată cum se cuvine și demonstrată în mod corect, 

Biserica se va maturiza și va împlini înalta chemare pentru care a fost concepută. Atunci când și 

acolo unde ea este evitată, omisă, îndepărtată sau respinsă, Biserica va subzista sub nivelul 

intențiilor lui Dumnezeu, într-o stare de generală irelevanță înaintea popoarelor pământului și a 

puterilor văzduhului. 

Cartea aceasta a fost scrisă cu scopul de a arăta că teologia biblică a martirajului este 

chemarea normativă la creștinismul autentic. Această teologie este clar evidențiată atât în Noul 

Testament, cât și în istoria Bisericii.11 

Chiar dacă nu fiecare credincios este chemat să depună o mărturie de martir, totuși, fiecare 

credincios este chemat să îmbrățișeze o mentalitate de martir, fiecare Biserică, un mandat de 

martir, iar fiecare lucrător, o teologie de martir. Faptul că trăim sau murim atârnă, în ultimă 

instanță, de Stăpânul nostru, iar dacă nu I-am încredințat Lui această decizie, am putea fi 

înșelați să credem că suntem slugile Lui, când, în realitate, nu suntem.12 

Câtă vreme trăim sub influența presupoziției că nu suntem chemați la un astfel de standard, 

vom trăi, în mod implicit, fără „un antagonism cuvenit și corespunzător față de lume, în 

încercarea de a exclude posibilitatea de a suferi moartea lui Cristos. Ne [vom asigura atunci] 

propria soartă de non-martir.“13 O asemenea autoconservare, însă, nu face cinste acelora care 

venerează un Împărat crucificat și un Miel înjunghiat. 

 

Cuvintele dezbinătoare ale lui Isus și devoțiunea celor slabi 

În cei trei ani și jumătate ai lucrării Sale pământești, Isus i-a invitat în mod consecvent pe 

ucenicii Săi să se aștepte la suferință și să accepte suferința, prigoana și martirajul, 

îndemnându-i prin cuvinte precum „pierdeți-vă viața,“ „urâți-vă viața,“14 „luați-vă crucea“ și 

                                                             
10 Prin „creștinism apostolic“ mă refer la „felul de creștinism pe care îl îmbrățișau, învățau și demonstrau 

apostolii.“ În Iuda 3, ni se poruncește „să luptați pentru credința care le-a fost dată sfinților pentru totdeauna“ 
la început, apostolilor și prin apostoli. 

11 „Oricine nu-şi duce crucea lui însuşi şi nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu.“ (Luca 14:27) 
12 Luca 14:27 
13 Craig Hovey, To Share in the Body: A Theology of Martyrdom for Today’s Church, (Grand Rapids, MI: Brazos 

Press, 2008), Kindle Edition, 18. 
14 Luca 14:26 



„lepădați-vă de voi înșivă.“15 El ne-a dat asigurări că suntem „binecuvântați“ atunci când suntem 

„insultați“ și „persecutați“16 și suntem blestemați dacă „toți oamenii ne vorbesc de bine.“17 El a 

făcut cu regularitate declarații precum „Oricine nu-şi duce crucea lui însuşi şi nu vine după Mine 

nu poate fi ucenicul Meu“18 și „Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă pe Mine M-

au persecutat, vă vor persecuta şi pe voi!“.19 El a făcut promisiuni precum: „Veți avea 

necazuri“20, „vă vor da la moarte“21 și „veți fi urâți de toți pentru Numele Meu.“22 

Auzindu-L pe Isus rostind mesaje atât de dificile și de solicitante, masele au răspuns în 

diferite moduri. Unii și-au lăsat tot avutul într-o clipită și s-au agățat cu totul de El. Alții și-au 

păstrat distanța. Unii au încercat să-L omoare, iar alții au și făcut-o, până la urmă. Așadar, n-ar 

trebui să vină ca o surpriză faptul că, atunci când sunt proclamate astăzi aceste cuvinte 

dezbinatoare, ele stârnesc aceeași gamă de răspunsuri. Unii le găsesc eliberatoare. Alții le 

găsesc ofensatoare. Alții le îmbrățișează. Alții le ignoră. Alții le primesc cu bucurie. Iar alții, din 

frică, le opun rezistență. Dar, în mod categoric, atunci când acele cuvinte sfinte sunt preluate cu 

credincioșie și curajos proclamate, niciun bărbat, nicio femeie și niciun copil nu poate rămâne 

indiferent. 

Propriul meu răspuns la chemarea lui Isus de a-mi „pierde viața“ se schimbă în permanență. 

Uneori, o găsesc fascinantă. Alteori, o găsesc intimidantă. Oricum, am descoperit că experiența 

mea nu este unică. O astfel de inconsecvență este normală în viața fiecărui credincios. Ne 

aflăm cu toții într-o călătorie de creștere în harul care ne împuternicește să Îl iubim pe El mai 

mult decât ceea ce El ne cheamă să cedăm cu bucurie. Nimeni nu pornește la drum înflăcărat și 

matur. Asemenea sulamitei lui Solomon, suntem în permanență testați și încercați pentru ca 

dragostea pe care o purtăm Mirelui să se adâncească.23 Ca și Petru, suntem uceniciți de către 

un Stăpân care, asemenea unui olar priceput, ne modelează precum lutul până când, cu timpul, 

suntem conformați la imaginea Lui. Rugăciunea mea este ca această carte să slujească o 

generație care, asemenea sulamitei și lui Petru, dorește dedicare și devoțiune, dar a descoperit 

că răspunsul de care au parte dificilele porunci ale lui Isus este al unei inimii împărțite. Acestor 
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suflete flămânde le-am spune că El este mai valoros decât orice am putea câștiga vreodată, 

mai prețios decât orice am putea pierde vreodată și cu totul capabil să păstorească inimile slabe 

și temătoare care trec prin valea umbrei morții. 

 

El a fost și este îndeajuns 

Focul convingerilor mele pe subiectul martirajului s-a aprins la scurt timp după convertirea 

mea. Studiind locul pe care îl ocupă în Noul Testament, în istoria Bisericii și în profeția biblică, 

aceste convingeri au devenit mai puternice cu fiecare an care a trecut. Dar abia când am citit 

declarația lui Amy Carmichael (1867-1951), am simțit nevoia să-mi aștern convingerile pe hârtie 

și să invit în mod deschis o generație să le îmbrățișeze pentru sine. 

După ce l-a auzit pe Hudson Taylor, în 1887, vorbind despre mandatul misiunilor de 

frontieră, Carmichael a căpătat convingerea că Domnul o chema la națiuni și la o viață de 

slujire. Nu după mult timp, a părăsit Irlanda, pe un vapor – femeie necăsătorită, de douăzeci și 

ceva de ani – pornind spre un ținut îndepărtat și ostil. Nu s-a mai întors. După ce a petrecut mai 

bine de cincizeci și cinci de ani în Asia, fără vreo permisie sau vreun concediu, a dat ochii cu 

Făcătorul ei, în urma unei morți naturale, la vârsta de optzeci și trei de ani. A fost îngropată pe 

pământ indian, sub o dolină, după ce a cerut să nu i se pună nicio piatră peste mormânt. 

Uitându-se în urmă la viața ei, a scris următoarele: 

În noaptea în care am pornit pe mare spre China, în 3 martie 1893, viața 

mea, omenește vorbind, a fost frântă și nu a mai fost niciodată reparată. Dar El a 

fost îndeajuns.24 

Puține cuvinte au avut un impact atât de profund asupra mea ca acestea. Precum David 

Livingstone (1813-1873) înaintea ei, care, după ce și-a dat viața în Africa, a spus: „Niciodată nu 

am făcut vreun sacrificiu“25, Carmichael mărturisește un adevăr prețios și sublim: Chemarea la 

martiraj nu este o exaltare a morții, cât este mai mult o exaltare a lui Cristos. Martirajul este 

expresia desăvârșită a afecțiunii sfinte pentru Acela pe care Îl credem a fi mai prețios decât 

viața și cu totul vrednic de suferința morții. 

Spunând că „El este îndeajuns“, ea afirma, de fapt, că „Totul s-a meritat.“ Sau, mai curând, 

că „El a meritat.“ De-a lungul deceniilor de frământări, suferință, pierdere, boală, singurătate, 

chin și necaz, ea a fost convinsă că El era îndeajuns. În lumina a tot ce a lăsat în urmă, a tot ce 
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a pierdut, a tot ce a îndurat, ea a declarat că ar lua totul de la capăt, încă o dată, pentru că s-a 

meritat. El a fost vrednic. Domnul era mai valoros pentru ea decât viața și cu totul vrednic de tot 

ceea ce avea de pierdut prin moarte. El era totul pentru ea. Toate izvoarele ei erau în El.26 

Deși viața ei era „frântă“, sufletul ei era împlinit. Cristos era pentru ea precum „o comoară 

ascunsă într-un câmp“ pentru care era gata să „vândă tot cu bucurie ca să o cumpere“.27 Iată de 

ce, întrebată fiind de către un potențial candidat misionar cum era să fie misionară, Amy a 

răspuns că viața de misionar era, în mod simplu, „o șansă de a muri.“28 

Amy Wilson Carmichael nu a depus o mărturie de martor-martir prin moarte. Însă, a depus 

una prin viața ei. Supunerea ei voioasă față de voia suverană a Stăpânului ei, fără vreo 

considerație față de conservarea propriei ei cărni muritoare, exprimă bine adevăratul spirit al 

chemării Evangheliei: a da ceea ce nu putem păstra pentru a câștiga ceea ce nu putem 

pierde.29 

Acesta este miezul flăcării teologiei biblice a martirajului: cu bucurie „le consider pe toate o 

pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul nostru.“30 Doar 

aceasta poate așeza chestiunea ultimă și chemarea sfântă în contextul ei corect.  

Moartea este un mijloc. Cristos este scopul. Bucuria este motivul. Și glorioasă este călătoria. 

  

                                                             
26 Psalmul 87:7 
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Capitolul Unu: Martirajul ca un continuum 

 

Generația noastră a fost martoră la o seamă de atrocități motivate de fanatism religios și 

extremism sectar. Rezultatul este că o exaltare a martirajului, precum aceasta, va fi, fără 

îndoială, întâmpinată cu scepticism, zeflemea sau dispreț. De aceea, înainte de a ne începe 

studiul asupra acestei sfinte chemări, așa cum ne este ea înfățișată în Scriptură, trebuie să ne 

concentrăm atenția, în câteva cuvinte, pe continuumul martirajului dintre cea dintâi și cea de-a 

doua venire a lui Isus, observând cât de comun a fost și este pentru Biserica lui Isus Cristos în 

istorie. O scurtă trecere în revistă a martirajului din trecutul, prezentul și viitorul Bisericii va 

amplifica importanța acestui subiect, înțeles greșit și dureros de neglijat la scară atât de largă, 

îndemnându-ne să îl acceptăm ca element integral al creștinismului apostolic. Convins că 

persecuția sfinților este centrală în marea poveste a istoriei răscumpărării, John Bunyan scria 

că: 

Atunci când suferă pentru Cristos, un om este așezat pe un Munte, pe o 

Scenă, ca într-un Teatru, ca să joace un rol pentru Dumnezeu în lume.31 

Dacă observăm proeminența martirajului de-a lungul istoriei Bisericii, suntem obligați să 

acceptăm că reprezintă chemarea normativă la adevărata credință în Cristos. Aducându-ne 

aminte de aceia care au trăit și murit înaintea noastră, căpătăm informații prețioase despre 

modul în care să ne raportăm la martiraj în prezent și în viitor. Cu privire la comemorarea 

martirilor, Craig Hovey scrie: 

Martiri sunt aceia care sunt comemorați de biserică pentru a-și fi dus crucile 

până la moarte, împărtășind astfel moartea lui Cristos. Amintindu-i astfel, biserica 

nu îmbrățișează atât de mult moartea cât îmbrățișează ca parte din viața ei 

continuă pe aceia care au murit pentru cauza lui Cristos. O biserică-martir își 

aduce aminte de membrii ei căzuți ca urmași ai lui Isus. Cu toate acestea, este, 

de asemenea, adecvat ca biserica să îi identifice pe martirii ei ca martiri printr-un 

proces al vieții laolaltă. Dacă membrii ei sunt cu adevărat martiri și, ca atare, 

modul în care ar trebui comemorați, necesită discernământ.32 

Comemorarea martirilor necesită discernământ deoarece trebuie să distingem între cei 

adevărați și cei falși. Contestând căutarea pervertită a martirajului în zilele sale, Augustin a scris 

că: 
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Aceia care caută slava martirilor ar pretinde, pe bună dreptate, să fie 

adevărați martiri dacă ar fi suferit pentru cauza cea dreaptă. Domnul nu a spus 

că aceia care suferă vor fi binecuvântați, ci mai curând aceia care suferă pentru 

Fiul Omului, care este Isus Cristos. 

Adevărații martiri sunt cei despre care Domnul a vorbit spunând: 

„Binecuvântați sunt aceia care suferă persecuția de dragul dreptății.“ De aceea, 

nu cei care suferă cu un scop nelegiuit, pentru distrugerea păcătoasă a unității 

creștine, ci cei ce suferă persecuție pentru dreptate, trebuie să fie socotiți 

adevărați martiri.33 

 

Martirajul la începuturi 

Ne începem studiul recunoscând proeminența martirajului la începuturi. Biserica primară a 

luat naștere și a fost hrănită într-o cultură a martirajului, care Îl cunoștea intim pe Cristos prin 

părtășia suferinței. Istoricul Bisericii, Stephen Neill, scria: „Fiecare creștin [din secolul întâi] știa 

că, mai devreme sau mai târziu, era posibil să trebuiască să depună mărturie pentru credința 

lui, cu prețul vieții.“34 Și cum ar fi putut să nu o facă, în lumina martirilor care îi precedaseră? 

Într-un interval de timp foarte scurt, Ioan Botezătorul, Isus și Ștefan au fost uciși. Execuțiile 

sângeroase ale acestor trei oameni au creat un precedent pentru creștinii din secolul întâi: Ca 

să-L urmezi pe Cristos, trebuie să fii gata să mori. 

Locul proeminent al martirajului în Biserica primară este evidențiat prin faptul, uluitor, de 

altfel, că, în urma morții lui Ștefan (care a fost supravegheată de Saul din Tars, un alt viitor 

martir), aproape toți discipolii de la început au fost uciși cu violență. Istoria Bisericii sugerează 

că, dintre cei doisprezece, este posibil ca doar Ioan cel Preaiubit să fi avut parte de o moarte 

naturală. Sângele tuturor celorlalți a pătat colțurile îndepărtate ale Imperiului Roman. 

Iacov, fiul lui Zebedeu, a fost primul care a cunoscut moartea ca un câștig, atunci când Irod 

Agripa l-a executat cu sabia în Ierusalim, în jurul anului 44 AD.35 Filip a fost omorât în Frigia, în 

54 AD, după ce capul i-a fost legat de un stâlp și pietre au fost azvârlite în trupul său lipsit de 

apărare. În 63 AD, Iacov, fratele lui Isus, a fost aruncat de pe Templu, lapidat și apoi ciomăgit 

până la moarte. În 64 AD, Barnaba a fost târât afară din cetatea Salamina din Cipru și apoi ars. 

În același an, Marcu a fost târât până la rug pe străzile Alexandriei astfel încât „tot trupul i-a fost 

sfâșiat și nu mai era o singură bucățică de carne care să nu sângereze.“ Era mort înainte să 
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ajungă la rug. Tradiția sugerează că Petru a fost răstignit cu capul în jos, în Roma, în jurul 

anului 67-68 AD. Andrei a fost răstignit în Grecia. Iuda a fost ucis în țara care astăzi se numește 

Iran. Iar Toma și-a vărsat sângele pe pământul îndepărtat al Indiei. Moartea acelor tineri36 și 

decapitarea ulterioară a apostolului Pavel au marcat începutul unui continuum istoric de martiraj 

care continuă până în zilele noastre. Și cu asta ajungem la următorul punct. 

 

Martirajul în prezent 

Este de o importanță critică să recunoaștem proeminența martirajului și în prezent. Statistic 

vorbind, subiectul martirajului este mai relevant acum decât a fost vreodată, în lumina faptului 

că acum este mai prolific ca oricând. 

În ediția anului 2002 a Annual Statistical Table on Global Mission [Anuarul statistic al 

misiunii la nivel global], David Barrett a estimat că „aproximativ 164.000 de creștini aveau să 

moară ca martiri în anul acela și că numărul mediu al martirilor creștini în fiecare an va crește 

până la 210.000 până în anul 2025.“37 Conform cercetării lui Barrett, în secolul XX, au fost 

aproximativ 45.400.000 de martiri.38 

Asta înseamnă că secolul precedent a văzut mai mulți martiri decât toate celelalte secole 

dinainte puse laolaltă. În cartea sa, I Nuovi Perseguitati [Noii persecutați], jurnalistul italian 

Antonio Socci argumentează că 65% din toți creștinii martiri au fost omorâți în secolul XX.39 

În timpul de care vei avea nevoie ca să parcurgi această carte, undeva în lume sfinții vor fi 

omorâți pentru credința lor. Pentru credincioșii din națiuni precum Nigeria, Indonezia, 

Bangladesh, Iran, Columbia și Coreea de Nord, martirajul este o realitate rece și dură. Trecerea 

lui cu vederea înseamnă o dezonorare a celor care, chiar în această clipă, sunt puși față în față 

cu o amenințare violentă pentru credința lor în Cristos. 

În timp ce noi, vesticii, am putea considera subiectul martirajului drept unul periferic și lipsit 

de relevanță pentru credința noastră, mărturia celor uciși din jurul lumii, în propria noastră 

generație, ne dă ghes să reconsiderăm. Ținând cont de violența crescândă împotriva creștinilor 

dintre națiuni, este mai probabil ca cei care neglijează subiectul martirajului să fie cei ale căror 

credințe sunt periferice și irelevante, întrucât statisticile arată că aceștia se află în minoritate. 
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Martirajul la sfârșit 

În fine, începând acest studiu, este imperativ să recunoaștem proeminența martirajului la 

sfârșitul veacului. 

Scripturile profetice afirmă răspicat că cea mai mare expresie a martirajului va avea loc în 

generația revenirii Domnului, după ce „întreaga lume“ primește o „mărturie“ privitoare la 

„Evanghelia Împărăției.“40 Pătrunderea Evangheliei în fiecare națiune, trib și limbă va avea ca 

rezultat o ripostă sângeroasă. Cu aceasta, nu afirm că eforturile misionare din vremurile 

sfârșitului vor fi neroditoare. Dimpotrivă, bărbați, femei și copii din fiecare națiune vor jura 

credință lui Isus. Ultimul efort de împingere a Evangheliei la nivelul întregii lumi va fi întâmpinat 

cu o furie vehementă. Isus a spus că, pe măsură ce Evanghelia Împărăției este vestită pe 

pământ în vremurile tumultoase ale necazului, „toate națiunile vor urî“ credincioșii și îi vor „da la 

moarte.“41 Impactul acestui val de persecuții fără precedent va cere viețile urmașilor lui Cristos 

din „fiecare națiune, popor, trib și limbă.“42 Aceasta este o realitate profetică tulburătoare. 

Fiecare națiune va fi vopsită în roșul sângelui credincioșilor. Acești martiri de la sfârșitul 

veacului vor „ieși din necazul cel mare“ intrând în rândul „numărului deplin“al martirilor care, 

potrivit lui Isus, a fost deja rânduit în suveranitatea lui Dumnezeu.43 

Textele profetice vorbesc despre o nenorocire la sfârșitul veacului, în care unui tiran satanic 

i se va da autoritatea „să poarte război cu sfinții și să-i învingă.“44 Creștinii vor fi „dați în mâinile 

lui“ și vor fi „asupriți“ când „a purtat război cu ei“ și „a putut să-i biruiască“45. În acel timp final de 

„necaz“, acel tiranic „om al nelegiuirii“46 „va nimici pe cei puternici și pe poporul sfinților“47 când 

„va porni cu o mare furie ca să nimicească și să distrugă pe mulți“48. Mulți, în ziua aceea, „vor 

cădea prin sabie sau prin foc, în captivitate sau prădați“49.  

Martirajul va fi atât de prolific, în acel ultim ceas, încât Isus l-a declarat unul dintre 

principalele semne ale vremurilor, indicând apropierea întoarcerii Sale și sfârșitul veacului.50 
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Dacă ignorăm sau respingem această chestiune acum, ne pecetluim soarta de oameni 

nepregătiți să „rămânem în picioare“ și să „suferim până la capăt“ în toiul furtunii ce va veni. 

 

Cuvânt către creștinii din lumea vestică 

Proeminența martirajului la începutul istoriei Bisericii, proeminența sa în prezent și 

proeminența acestuia la sfârșitul veacului ne obligă să recunoaștem că martirajul este un 

continuum istoric valid, precum și o realitate profetică pentru care ar trebui să ne pregătim. Dar, 

în ciuda faptului că a fost și este o experiență prezentă și neîntreruptă a creștinilor din mare 

parte a pământului, încă de la lapidarea lui Ștefan, mulți vor avea dificultăți în acceptarea 

acestor realități, din cauză că nu au cunoscut niciodată, în mod nemijlocit, persecuția. Din cauza 

măsurii de siguranță de care ne bucurăm acum și a timpului și locului în care trăiesc, multora le 

este greu să îmbrățișeze chemarea la martiraj, pe motiv că mediul lor nu le cere să o facă. Însă 

este o nebunie să respingem sau să ocolim subiectul invocând numai astfel de motive. 

Chemarea la martiraj este standardul pentru fiecare credincios, indiferent de când sau unde 

trăiește. Articulând maniera în care ar trebui să abordăm subiectul martirajului, Hovey scrie: 

 

Nu accept faptul că revine doar altora [datoria] de a reflecta asupra sensului 

martirajului ca presupoziție și mandat nou-testamentar. Dimpotrivă, tratez cu 

seriozitate responsabilitatea pe care o cred obligatorie pentru toți creștinii, 

inclusiv cei din lumea întâi de confort, și anume aceea de a refuza să exileze 

amenințarea martirajului la periferia istoriei sau la părți izolate ale lumii. Biserica 

ar putea foarte bine să descopere că unele contexte sunt mai ostile decât altele, 

că lumea arată mai multă sau mai puțină ospitalitate față de vestitorii lui Cristos, 

depinzând de modalitatea mărturiei, capriciile stăpânitorilor ei și o multitudine de 

alți factori. Dar convingerea mea este că perioadele și locurile de tihnă sunt 

excepții de la regulă și cel mai adesea reflectă disponibilitatea Bisericii de a se 

acomoda la cultura-gazdă mai mult decât un indicator al bunătății inerente a 

acelei culturi.51 

 

La debutul acestui studiu despre chemarea la martiraj, te-aș încuraja să pui la inimă 

mărturia martorilor credincioși ai trecutului, prezentului și viitorului. Moartea lor conferă un sens 

profund vieților noastre și acordă mare importanță Celui pe care Îl iubim atât de îndeaproape. 

Dar așa important cum este testamentul istoriei, nu acesta este principalul motiv pentru care ar 
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trebui să îmbrățișăm chemarea la martiraj. În primul și în primul rând, Sfintele Scripturi ne invită 

să „venim să murim.“ 

 

Martirajul – intrinsec Evangheliei apostolice 

Martirajul este atât de proeminent în istorie deoarece ocupă un loc central și intrinsec în 

Evanghelie. Încă de la bun început, era chemarea normativă la ucenicie pentru cei care voiau 

să-L urmeze pe Cristos. 

 

Un ucenic nu este mai presus de învăţătorul său şi un sclav nu este mai 

presus de stăpânul său. Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învăţătorul său şi 

sclavului – ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit «Beelzebul», cu 

cât mai mult îi vor numi aşa pe cei din casa Lui! (Matei 10:24-25) 

 

Dacă oamenii păcătoși L-au omorât pe Învățătorul și Stăpânul nostru, ce motiv am avea să 

nu ne așteptăm la același tratament? Suntem noi „mai presus“ de El în această privință? Sau ar 

trebui să anticipăm o porție asemănătoare de suferință? Nu este aceasta oare paradigma ultimă 

a supunerii creștine? 

Evanghelia este definită în Noul Testament în termenii sacrificiului lui Isus pentru noi și 

niciodată în termenii sacrificiului nostru pentru El. Dar trebuie să admitem faptul că Noul 

Testament accentuează faptul că aceia care doresc să se lege de Domnul cel crucificat trebuie 

mai întâi să „își piardă viața“ pentru a o putea face. Dietrich Bonhoeffer a avut dreptate afirmând 

că „Singurul om care are dreptul să spună că este justificat doar prin har este omul care a lăsat 

totul ca să-L urmeze pe Cristos.“52 

Crucile pe care le purtăm și morțile de care murim nu pot niciodată să ne salveze. Doar 

crucea lui Cristos și moartea Lui sunt singurul temei pentru mântuirea noastră. Dar nu trebuie 

niciodată să subliniez acest adevăr într-o manieră care diminuează insistența cu care Isus 

vorbește despre lepădarea de sine și despre purtarea crucii de către cei ce doresc să-L urmeze. 

După ce a profețit despre propria moarte prin răstignire, S-a întors spre ucenicii Săi și i-a 

chemat la ale lor.53 Chemarea la „luarea crucii“, „lepădarea de sine“ și „pierderea vieții“ se află 

în centrul predicării și învățăturii lui Isus. Ea este inseparabilă de mesajul lui „Cristos și al 

răstignirii Lui.“54 Crucea Lui dă sens crucilor noastre, iar crucea noastră arată prețuirea pe care 
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o purtăm crucii Sale. Martirajul este „un aspect al Evangheliei în lume, o calitate intrinsecă a 

crucii lui Cristos și, de aceea, un însemn al bisericii atât în modul în care îi comemorează pe cei 

care au murit, cât și în cum își pregătesc și instruiesc membrii pentru credincioșie.“55 

Subiectul martirajului a fost readus cu putere în conștiința Bisericii Americane în 1956, 

atunci când Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Roger Youderian și Pete Fleming au fost uciși în 

junglele Ecuadorului. În prefața cărții Umbra Celui Atotputernic: Viața și testamentul lui Jim Elliot 

(publicată pentru prima dată în 1958), Elisabeth Elliot a scris despre moartea soțului ei și a 

prietenilor acestuia în următoarele cuvinte: 

 

Scopul lui Jim era să-L cunoască pe Dumnezeu. Calea sa, supunerea – 

singura cale care putea duce la atingerea scopului lui. Sfârșitul său a fost ceea 

ce unii ar numi o moarte extraordinară, deși înfruntând moartea, atrăsese atenția, 

în tăcere, asupra faptului că mulți au murit din cauza ascultării lor față de 

Dumnezeu. El și ceilalți bărbați împreună cu care a murit au fost aclamați drept 

eroi, „martiri“. Eu nu aprob lucrul acesta. Și nici ei nu l-ar fi aprobat. 

La o adică, este atât de mare distincția dintre a trăi pentru Cristos și a muri 

pentru El? Nu este, oare, cea din urmă concluzia logică a celei dintâi? Mai mult, 

a trăi pentru Dumnezeu înseamnă a muri, „zilnic“, după cum s-a exprimat 

apostolul Pavel. Înseamnă a pierde totul ca să-L putem câștiga pe Cristos. Ne 

găsim viața tocmai în pierderea ei. 

Aceia care vor să-L cunoască [pe Cristos] trebuie să bată aceeași cărare pe 

care a umblat El. Aceștia sunt „martirii“ în sensul scriptural al cuvântului, care 

înseamnă, pur și simplu, „martori“. În viață, ca și în moarte, suntem chemați să 

fim „martori“ – să „purtăm sigiliul lui Cristos“. 

Eu cred că Jim Elliot s-a numărat printre aceștia. Scrisorile și jurnalele sale 

sunt temeiul tangibil al credinței sale. Ele nu îmi aparțin ca să le păstrez. Sunt 

parte din istoria umană, istoria unui om în raportarea lui la Cel Atotputernic. 

Acestea sunt fapte. 

Chemarea la martiraj este chemarea de a-L cunoaște pe Cristos, de a-L 

urma pe Cristos și de a duce mărturia despre El în mijlocul popoarelor. Așa a fost 

încă din secolul întâi și va continua să fie așa până la sfârșit. 
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Capitolul Doi: Martirajul ca o bucurie 

 

Cuvântul „martir“ provine din cuvântul grecesc μάρτυς, care în Biblia englezească (și 

românească) este tradus prin „martor“. De exemplu, în Fapte 1:8 citim „veți fi martorii Mei în 

Ierusalim și în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului“. La vremea când a fost 

scris Noul Testament, „martir“ însemna, pur și simplu, „martor“. Astăzi, însă, dicționarele 

definesc cuvântul în termeni de „suferirea morții potrivit credinței cuiva“. Martirii sunt cei ce aleg 

loialitatea față de Cristos mai presus de propria viață, atunci când le este refuzat luxul de a se 

bucura de amândouă.56 

 

A trăi este Cristos 

Deși martirajul este mai cu seamă o cale de a muri, trebuie să fie considerat și un mod de a 

trăi. Asupra unui lucru putem fi siguri: Nu există moarte adevărată pentru Cristos care să nu fie 

roada unei vieți trăite cu adevărat pentru Cristos. Altfel spus, nimeni nu a murit vreodată pentru 

Domnul fără să fi trăit mai întâi pentru El. Acesta este motivul pentru care Pavel a putut spune: 

„Pentru mine a trăi este Cristos și a muri este un câștig.“57 

Supremația lui Cristos peste toate lucrurile, în viață și în moarte, este fundamentul teologic 

pentru chemarea la martiraj. Nu putem spune: „Moartea este un câștig“, până când nu spunem: 

„Cristos este viață“. Și nu putem spune: „Cristos este viață“, fără gândul că „moartea este un 

câștig“. A evita una pe cheltuiala celeilalte înseamnă a desfigura Evanghelia. Ele rămân în 

picioare sau cad împreună. 

Atunci când umblăm în convingerea că Cristos este mai valoros decât viața și cu totul 

vrednic de trecătorul bold al morții, ajungem să îmbrățișăm adevăratul spirit al martirajului. 

Mandatul de a ne „pierde viața“58 neiubind-o „chiar până la moarte“59 se bizuie pe de-a-ntregul 
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pe porunca biblică fundamentală de a ne „bucura în Domnul“60. Evenimentul martirajului ca 

moarte, de aceea, este expresia desăvârșită și ultimă a bucuriei noastre în Dumnezeu în viață. 

De aceea, îmbrățișarea chemării la martiraj este nu atât despre a urmări să murim bine, cât 

despre a urmări să iubim bine. Însă, așa se face că, cu cât dragostea noastră față de Isus se 

maturizează în putere și fervoare, cu atât dragostea pentru propria viață se va diminua. Pe 

măsură ce Domnul, în harul Său, ne aduce înspre o asemenea dragoste61, ne vom trezi că 

tânjim după El cu o dorință atât de arzătorare încât ne vom simți constrânși să spunem, alături 

de Pavel: „Nu știu ce să aleg [între viață și moarte], sunt strâns din două părți.“62 Acesta este 

limbajul dragostei unui martir. 

Steve Saint, fiul misionarului martir Nate Saint, a explicat ce îl motiva pe tatăl său, spunând: 

 

Tata se silea să afle ce era cu adevărat viața. El găsea identitate, scop și 

împlinire în supunerea față de chemarea lui Dumnezeu. El o încerca, o testa și îi 

era dedicat. Știu că riscul pe care și l-a asumat, care a avut ca rezultat moartea 

lui și, în consecință, separarea de familia lui, și l-a asumat nu pentru a-și 

satisface propria nevoie de aventură sau faimă, ci din ascultare față de ceea ce 

El credea că era directiva lui Dumnezeu pentru el. Presupun că este renumit cel 

mai mult pentru că a murit pentru credința lui, dar moștenirea pe care a lăsat-o 

copiilor lui a fost, înainte de toate, disponibilitatea lui de a trăi pentru credința 

lui.63  

 

Nate Saint a aflat ce este cu adevărat viața – „A trăi este Cristos.“ Rezultatul acestei 

descoperiri a fost că a trăit ca și când moartea era un câștig. 

 

A muri este un câștig 

Până când nu vom considera moartea un câștig, vom continua să trăim sub nivelul intențiilor 

lui Dumnezeu. Iată de ce Pavel a declarat că ambiția lui cea mai înaltă era „să-L cunosc pe El şi 

puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să devin ca El în moartea Lui“64. Dragostea de 

Cristos nedispusă să sufere și loialitatea care nu este „până la moarte“ duc lipsă de caracterul 
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apostolic.65 O asemenea dragoste și loialitate nu pot fi invocate în carne. Ele sunt roadele 

lucrării harului; se revarsă afară dintr-un suflet satisfăcut. De aceea, chemarea la „suferință“ și 

la „moarte“ este, mai întâi și înainte de toate, o chemare la întâlnirea Celui care ne determină să 

vedem moartea ca un câștig și suferința ca fiind incomparabilă cu greutatea gloriei care ne 

aparține în El. 

Tratând despre relația dintre suferință și bucurie în viața credinciosului, John Piper explică: 

 

Măsurăm valoarea unei comori ascunse prin ceea ce am vinde cu bucurie ca 

să o cumpărăm. Dacă vom vinde totul, atunci măsurăm valoarea ca fiind 

supremă. Dacă nu, prețuim mai mult ceea ce avem. „Împărăţia Cerurilor este ca 

o comoară ascunsă într-un ogor. Omul care o găseşte, o ascunde şi, de bucurie, 

se duce şi vinde tot ce are şi apoi cumpără ogorul acela“ (Mat. 13:44). Măsura 

sacrificiului și adâncimea bucuriei arată valoarea pe care o dă comorii lui 

Dumnezeu. Pierderea și suferința, acceptate cu bucurie, de dragul Împărăției lui 

Dumnezeu, arată supremația valorii lui Dumnezeu, cu mai multă claritate decât 

toată închinarea și rugăciunile din lume.66 

 

Cu o bogată experiență de viață, J. Hudson Taylor (1832-1905), faimosul pionier misionar în 

China, declara același mesaj. 

 

Dumnezeu se descoperă în modul cel mai intim copiilor Săi pe calea ascultării și 

a slujirii cu lepădare de sine. Atunci când ne costă cel mai mult, ne găsim cea mai 

mare bucurie. Găsim că ceasul cel mai întunecat este și cel mai strălucitor, iar 

pierderea cea mai mare, câștigul cel mai înalt. În timp ce mâhnirea este de scurtă 

durată și va trece curând, bucuria o depășește cu mult mai mult... ea este eternă.67  

 

Paradoxul martirajului 

Martirajul este un paradox. Este pierderea ultimă. Și este câștigul ultim. Oricum, pentru că 

valoarea a ceea ce câștigăm întrece cu mult valoarea a ceea ce pierdem, îl putem înfrunta cu 

bucurie. În asta constă adevăratul spirit al martirajului. El este expresia desăvârșită a bucuriei 

sfinților în Cristos. 

                                                             
65 „...Trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu“ (Fapte 14:22) 
66 John Piper, Let the Nations Be Glad!, (Grand Rapids, MI: Baker Book Group, 2010), Kindle Edition, 93. 
67 Hudson Taylor, China’s Millions, (London: Morgan & Scott, 1884), 102. 



Pavel și-a prefațat declarația morții ca un câștig explicând că cea mai înaltă ambiție a sa era 

să Îl „cinstească“ pe Cristos „prin viață sau prin moarte.“ În alte cuvinte, în discuție nu era 

superioritatea vieții asupra morții sau a morții asupra vieții, ci superioritatea lui Cristos peste 

toate lucrurile. Iată de ce Pavel avea să spună și că toate lucrurile pe care le putea „câștiga“ în 

viață și toate lucrurile pe care le „pierdea“ în moarte erau nesemnificative în lumina magnificei 

valori și vrednicii a lui Cristos. 

Până când nu suntem convinși, la nivel individual și colectiv, că Cristos este mai prețios 

decât „viața“ și cu totul vrednic de suferința „morții“68, mai avem încă să-L cunoaștem așa cum 

se cuvine. Până când nu suntem convinși, alături de oastea celor măcelăriți, că cauza faimei lui 

Cristos între națiuni este vrednică de investiția sângelui vieții noastre – în caz că ni s-ar cere -, 

mai trebuie încă să-L cunoaștem. Până când sloganul nostru nu devine „A trăi este Cristos și a 

muri este un câștig“69, mai trebuie încă să-L cunoaștem așa cum își dorește să fie cunoscut – 

ca pe „o comoară ascunsă într-un ogor“ și ca pe „un mărgăritar de mare preț“, pentru care am fi 

înțelepți să vindem totul cu bucurie ca să-l putem cumpăra.70 Până când mărturia Bisericii între 

națiuni nu emană această străveche glorie apostolică, prin crăpăturile unor vase de pământ ca 

mine și ca tine, putem și trebuie să fim siguri că mai avem încă de dat mărturia pe care am fost 

chemați să o dăm. 

Indivizii care sunt eliberați de evitarea temătoare a morții reprezintă o amenințare pentru 

puterile și domniile văzduhului și sunt o tulburare pentru păcătoșii care Îl urăsc pe Acela pentru 

care mărturisește bucuria lor. Însă nu trebuie să evidențiem martirajul ca mod de a trăi, până 

acolo încât să îl subminăm ca mod propriu-zis de a muri. Atunci când L-au auzit pe Isus 

chemându-i să-L urmeze lepădându-se de ei înșiși, luându-și crucile și pierzându-și viețile, 

ucenicii nu au înțeles metaforic chemarea Lui. În decurs de câteva decenii, aproape fiecare 

dintre ei a fost executat pentru loialitatea sa față de Miel. Și asta nu pentru că au căutat 

moartea, ci pentru că bucuria lor – precum și comoara lor – era în Cristos. 

 

Suferirea persecuției cu bucurie 

G. K. Chesterton a spus odată că Isus le-a promis ucenicilor Săi trei lucruri: că vor fi lipsiți 

de orice frică, absurd de fericiți și în permanență în bucluc.71 În toiul unei suferințe profunde, 

Biserica primară poseda o bucurie adâncă și autentică. De exemplu, citiți consemnarea lui Luca 

despre felul în care Biserica primară răspundea persecuțiilor. 
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Apoi i-au chemat pe apostoli, i-au biciuit, le-au poruncit să nu mai vorbească 

în Numele lui Isus şi le-au dat drumul. Prin urmare, apostolii au plecat dinaintea 

Sinedriului, bucurându-se că au fost consideraţi vrednici să fie înjosiţi pentru 

Numele lui Isus. (Fapte 5:40-41) 

 

Observați, în versetul 41, juxtapunerea cuvintelor „bucurându-se“ și “înjosiți“. Nu doar că 

erau bucuroși în mijlocul suferinței lor, ci erau bucuroși din pricina suferinței lor. Ca și Cristos 

Însuși, care „pentru bucuria care Îi era pusă înainte“72, a suferit tratamente violente și nedrepte 

din partea unor oameni nelegiuți, cea dintâi generație de creștini a acceptat cu bucurie creuzetul 

chinurilor. Ei au considerat că era un privilegiu să sufere împreună cu El, pentru că știau că 

aveau, tocmai de aceea, să și domnească împreună cu El.73 Iată de ce apostolii vorbeau despre 

persecuție și suferință ca despre un privilegiu, un dar și o onoare „făcută“ nouă de către 

Domnul.74 Înainte de a fi crucificat cu capul în jos, apostolul Petru a scris următoarele cuvinte 

unei comunități care îndura persecuții virulente pentru credință: 

 

Preaiubiţilor, nu fiţi surprinşi de încercarea de foc care are loc în mijlocul 

vostru, ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat, ci, în măsura în care aveţi parte de 

suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi la descoperirea slavei Lui să vă 

bucuraţi nespus de mult. Dacă sunteţi insultaţi din pricina Numelui lui Cristos, 

ferice de voi, pentru că Duhul slavei şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste 

voi. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş, hoţ, răufăcător sau ca unul care se 

amestecă în treburile altora. Însă dacă vreunul din voi suferă din pricină că este 

creştin, să nu-i fie ruşine, ci să-L slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 

(1 Petru 4:12-16) 

 

În versetul 12, apostolul Petru vorbește despre suferință ca despre o „încercare de foc“ de 

care ar trebui „să nu fiți surprinși“ „ca și cum“ ar fi o anomalie din care Dumnezeu este incapabil 

să ne scoată. El susține că suferința trebuie anticipată, așteptată și acceptată de către creștin 

ca fiind normală, ba chiar inevitabilă. Apoi, în versetul 13, contrastează cuvântul „surpriză“ cu 

„bucurie“, spunând că, atunci când avem parte de un tratament injust din partea unor oameni 
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păcătoși, „avem parte de suferințele lui Cristos“. Tocmai această împărtășire, în mintea lui 

Petru, este considerată o onoare. În esența teologiei lui Petru despre suferință se afla „bucuria“ 

și „faptul de a fi binecuvântat“ prin ea. Și, ca atare, aceasta ar trebui să fie centrală și în teologia 

martirajului. 

 

Un profund și extraordinar extaz 

Credincioșii din secolul întâi nu au fost singurii care „se bucurau“ cu „o mare bucurie“ în fața 

suferinței. Creștinii din toată istoria Bisericii au experimentat aceeași bucurie în mijlocul 

cazanului de suferințe din cauza revelației aduse de Duhul Sfânt asupra valorii și meritelor lui 

Cristos, împreună cu care vor domni cei omorâți. Depănarea fiecăreia dintre aceste povești ar 

umple biblioteci întregi. Una dintre aceste mărturii a avut, însă, un impact incalculabil încă de 

când a fost așternută pe hârtie. 

Deși a murit, în 2001, de moarte naturală, la vârsta de nouăzeci și doi de ani, în California, 

Richard Wurmbrand este nici mai mult, nici mai puțin decât un om „de care lumea nu este 

vrednică“75 din cauza suferinței sale pentru Evanghelie. Wurmbrand, un slujitor român, a fost 

torturat cu brutalitate după plantarea unor biserici subterane și provocarea fățișă a regimului 

comunist din anii 1940. A fost arestat, în 1948, și a îndurat paisprezece ani de închisoare pentru 

credința lui (două condamnări separate), dintre care trei ani au fost petrecuți în detenție solitară, 

într-o celulă de 3,6 metri pătrați, fără ferestre sau lumini.76 În prefața cărții Cu Dumnezeu în 

subterană, aducându-și aminte despre încarcerarea sa scria următoarele: 

 

Anii de închisoare nu mi-au părut prea lungi, căci am descoperit, singur în 

celula mea, că dincolo de credință și iubire, există o încântare în Dumnezeu: un 

extraz adânc și extraordinar de fericire, care nu seamănă cu nimic altceva din 

lumea aceasta. Iar când am ieșit din închisoare, am fost ca unul care se 

pogorâse de pe un vârf de munte, de unde văzuse, întinzându-se pe kilometri și 

kilometri întregi în jurul său, pacea și frumusețea peisajului de țară, iar acum se 

întorcea în zonă de șes.77  
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Mărturia lui Wurmbrand, ca și cea a lui Carmichael înaintea sa, îmi dă curajul să cred ceea 

ce spunea Pavel despre „aceste suferințe ușoare și de o clipă“ care sunt cu totul 

„incomparabile“ cu „greutatea slavei“ de a-L câștiga pe Cristos la sfârșit.78 „Pentru bucuria care 

I-a fost pusă înainte“79, Isus Și-a încredințat duhul în mâinile Tatălui Său și Și-a îmbrățișat cu 

credincioșie chemarea la moarte. Și pentru bucuria care ne este pusă înainte, putem face și noi 

același lucru. 
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Capitolul Trei: Martirajul ca iubire 

 

Odată definită chemarea la martiraj ca fiind expresia desăvârșită a bucuriei pe care o 

găsește un credincios în Cristos, să ne îndreptăm atenția asupra dragostei: virtutea supremă, 

chemarea cea mai înaltă și principalul motiv al oricărei pierderi și morți cu adevărat înălțătoare 

pentru Cristos. 

Întrucât porunca de a-L „iubi pe Domnul“ este „cea mai mare“80 dintre toate, este imperativ 

ca înțelegerea pe care o căpătăm asupra chemării la martiraj să ne fie modelată de ea. În opinia 

lui Pavel, dragostea, alături de bucurie, se află în centrul acestei teologii a cărei importanță este 

critică. 

Doar o inimă bolnavă de iubire poate afirma cu bucurie și cu toată seriozitatea: „A trăi este 

Cristos și a muri este un câștig“. Bărbatului sau femeii a cărei inimă este îndrăgostită 

nebunește, moartea nu îi pare intimidantă. Moartea se dovedește a fi o amenințare pentru cea 

mai adâncă bucurie a noastră doar atunci când Cristos nu este obiectul acelei celei mai adânci 

bucurii a noastre. Dar atunci când dragostea noastră pentru El întrece dragostea noastră pentru 

viață, bucuria noastră este invincibilă, atât în viață, cât și în moarte. În cartea sa, Torturat pentru 

Cristos, Richard Wurmbrand scria că: 

 

...dacă inima este curățită de dragostea lui Isus Cristos și dacă inima Îl 

iubește, omul poate ține piept tuturor torturilor. Ce nu ar face o mireasă 

îndrăgostită pentru un mire iubitor? Ce nu ar face o mamă iubitoare pentru 

copilul ei? Dacă Îl iubești pe Cristos așa cum L-a iubit Maria, care L-a purtat în 

brațele ei pe când acesta era un bebeluș, dacă Îl iubești pe Isus așa cum o 

mireasă își iubește mirele, atunci poți rezista acestor torturi... Dumnezeu nu ne 

va judeca după cât de multe am îndurat, ci după cât de mult am putut iubi. 

Creștinii care au suferit pentru credința lor în închisori au putut iubi. Eu stau 

mărturie că aceștia L-au putut iubi pe Dumnezeu și pe oameni.81 

 

Wurmbrand continuă mărturisind: 
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Abia în închisoare am găsit nădejdea mântuirii pentru comuniști. Acolo am 

dezvoltat un simț al răspunderii față de ei. Fiind torturați de ei, am învățat să-i 

iubim.82 

 

Deși este adevărat că „acela care rabdă până la sfârșit va fi mântuit“83, fără susținerea 

puterii dragostei, inima omului nu poate îndura suferința pentru Numele lui Cristos. Am putea 

afirma, deci, pe bună dreptate, că „acela care iubește până la capăt va fi mântuit.“ Căci 

răbdarea și rezistența sunt imposibile în lipsa iubirii. 

 

Deosebirea sacrului de profan 

Proliferarea jihadului islamic prin atrocitatea malefică a terorismului sinucigaș a transformat 

subiectul martirajului într-una din cele mai mari crize sociale, religioase și geo-politice ale 

vremurilor noastre. Este esențial, tocmai de aceea, să putem deosebi între ceea ce este sfânt și 

ceea ce este profan în moartea pentru Dumnezeu. 

Pentru cei ce suntem robi vânduți lui Isus, martirajul este actul de a ne dărui viețile, din 

dragoste, pentru mântuire, și nu acela de a lua vieți, din furie, de dragul distrugerii. Noi credem 

că motivația de bază din spatele martirajului islamic, martiraj care Îl respinge pe Cristos, este 

una coruptă. Credem că o asemenea violență este sinistră și cu totul despuiată de orice virtute. 

De aceea, susținem cu toată seriozitatea că sfârșitul ultim și inevitabil al unei asemenea 

brutalități este pedeapsa veșnică și rușinea nesfârșită. Respingem din toată inima martirajul 

islamic, precum și orice altă formă de martiraj care urmărește să ia viața altora prin mijloace 

violente. Piper sesizează, pe bună dreptate, „diferența fundamentală“ între chemarea Noului 

Testament de a „ne pierde viața“ și cea din sânul islamului, declarând: 

 

Înainte de toate, viața unui martir creștin este luată de către aceia pe care 

acesta vrea să-i salveze. El nu cade în propria-i sabie și nu o folosește împotriva 

adversarului său. În al doilea rând, creștinii martiri nu caută moartea; ei urmăresc 

iubirea. Creștinii nu propagă cauza Evangheliei lui Cristos făcând uz de sabie: 

„Căci cei ce scot sabia, de sabie vor pieri“ (Matei 26:52). Isus a spus: „Împărăţia 

Mea nu este din lumea aceasta. Dacă Împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, 

slujitorii Mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor; dar Împărăţia Mea nu 
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este de aici “ (Ioan 18:36). Creștinismul nu câștigă teren prin vărsarea sângelui 

altora, chiar dacă este amestecat cu al nostru.84 

 

În acest punct, se cuvine să recunoaștem că nu doar în islam regăsim un spirit pângărit al 

martirajului. Conform Noului Testament, este cu totul posibil ca acceptarea chemării la martiraj 

și chiar și sacrificiul în sine să fie despuiate de virtutea care Îi face cinste lui Dumnezeu – 

realitate pe care Petru a aflat-o pe calea cea grea. Pasajul care redă această idee cu cea mai 

mare claritate se află în 1 Corinteni 13. 

 

Dacă nu am dragoste 

În 1 Corinteni 13:3, apostolul Pavel (care, în cele din urmă, a depus mărturie ca martir) a 

vorbit despre martiraj astfel: „Dacă aș da săracilor toată avuția mea și dacă mi-aș da trupul să 

fie ars, dar nu aș avea dragoste, nu aș câștiga nimic.“ Implicațiile acestei afirmații sunt șocante. 

Pavel evidențiază pierderea posesiunilor materiale prin generozitate („dacă aș da săracilor 

toată avuția mea“) și pierderea vieții de muritor prin martiraj („dacă mi-aș da trupul să fie ars“). 

Apoi, explică faptul că acestea nu aduc nici cinste lui Dumnezeu și nici vreun beneficiu celui 

omorât, dacă sacrificiul nu este motivat de iubire. Așadar, martirajul, în esența lui cea mai pură, 

trebuie definit ca o expresie exterioară a unei realități interioare a afecțiunii. 

Actele de sacrificiu, în ele însele, nu au nicio virtute inerentă. La fel stau lucrurile și cu 

martirajul, sacrificiul ultim. Motivația care determină actul este aceea care hotărăște dacă 

Cristos este încântat și dacă martirul capătă vreun profit.85 Asta înseamnă că, dacă expresia 

exterioară este motivată de aceeași corupție lăuntrică, acceptarea chemării la martiraj ar putea 

fi tot atât de ofensatoare pentru Domnul pe cât ar fi respingerea lui. Dacă nu izvorăște dintr-o 

revărsare a dragostei, sacrificiul nostru nu are nicio valoare și nu vom „câștiga nimic“, chiar 

dacă dăm totul. Nu aducerea sacrificiului contează, ci mai curând motivația ascunsă a inimii 

care îi dă naștere. 

Ultima strofă a clasicului imn al lui Isaac Watts, When I Survey the Wondrous Cross86 [Când 

privesc la minunata Cruce], articulează, într-o manieră tulburătoare, adevăratul spirit al 

martirajului. Watts a scris: 

 

Să-mi fi aparținut întreaga fire, 
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O prea măruntă ofrandă ți-ar fi fost. 

O atât de uimitoare, atât de divină iubire 

Sufletul îmi cere, viața, tot. 

 

Ea pune subiectul sacrificiului în perspectiva corectă. Dacă ne-ar fi aparținut toate cele 

situate în tărâmul naturii, nu am fi considerați nebuni la sfârșit dacă ar fi să le socotim o pierdere 

pentru a-L câștiga pe Cristos. Unii ar gândi că o asemenea extravaganță ar fi o jignitoare risipă 

în lumina slavei și a bogățiilor cuprinse în univers. Dar pentru aceia care Îl iubesc pe Miel – pe 

Acela care ne-a iubit cu o dragoste atât de „extravagantă“ – oferirea unei asemenea glorii și a 

bogățiilor este meschină și vrednică de dispreț. Un episod din Evanghelii pune în lumină 

înțelepciunea sacrificiului extravagant, izvorât din dragoste. 

 

O frumoasă risipă 

Înainte de a Se coborî în Ierusalim pentru Sărbătoarea Paștelor, prilej cu care urma să fie 

omorât, Isus S-a oprit în Betania – unul dintre puținele locuri din Israel unde Domnul nostru Se 

putea odihni și putea fi El Însuși în mijlocul prietenilor. 

Într-o seară, la cină, cu exact o săptămână înainte de crucificare87, o tânără femeie pe nume 

Maria S-a apropiat de Isus, care ședea la masă. În mână avea un vas plin de ulei scump. Deși 

flaconul era mic, conținea ulei (sau parfum) care valora echivalentul lefurilor pe un an întreg.88 

Constrânsă de un copleșitor sentiment al necesității, femeia și-a deschis flaconul și a turnat 

uleiul pe capul și pe picioarele lui Isus, „ștergându-i-le apoi cu părul ei“. Între timp, „casa se 

umpluse de mireasma parfumului“.89 

Într-un unic moment sfânt, această tânără a lichidat ceea ce ar fi fost echivalentul modern al 

40.000 dolari americani. O asemenea expresie extravagantă a devoțiunii era roada convingerii 

ei că valoarea prețiosului ei ulei era pusă în umbră de valoarea Dumnezeului-Om înaintea 

Căruia se afla. 

De îndată ce uleiul a fost vărsat, atmosfera din încăpere s-a schimbat și a început să se 

tensioneze. Câțiva inși s-au grăbit să pună capăt la ceea ce credeau a fi un episod nelalocul lui 

și stânjenitor. Primul care a protestat, declarând public nesăbuința gestului ei, a fost Iuda, 

trădătorul care mai târziu L-a vândut pe Isus autorităților pentru treizeci de șecheli. Vrând să o 

umilească pe tânără, i-a informat pe cei din audiență că uleiul valora leafa pe un an de zile și că 

                                                             
87 Ioan 12:1-6 
88 În Ioan 12:5, Iuda spune că costă 300 de dinari. La vremea aceea, acesta era echivalentul a salariului pe un 

an de zile. 
89 Ioan 12:3 



ar fi putut fi folosit mai cu cap în demersuri de slujire. Mișcați de aparenta lui compasiune față 

de săraci, ceilalți ucenici au început să o țintuiască cu aceiași ochi disprețuitori (iar faptul că 

viitorii conducători ai Bisericii au fost atât de lesne înduplecați de un asemenea înșelător este 

un semnal de alarmă). Pe măsură ce mireasma uleiului umplea casa, spiritele începeau să se 

încingă. Matei a consemnat totul în felul următor: 

 

Ucenicii însă au fost indignaţi când au văzut acest lucru şi au zis: „Pentru ce 

risipa aceasta? Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde scump, iar banii să fie 

daţi săracilor!“ (Matei 26:8-9) 

 

Cei din încăpere au văzut în manifestarea devoțiunii femeii un gest excesiv, nenecesar și 

nesăbuit. Doar gândindu-se la asta, îi cuprindea furia. 

Imaginați-vă scena. Familia ei ținându-se la distanță, oripilată de ceea ce ea tocmai făcuse; 

Iuda planând deasupra ei cu un deget îndreptat spre ea, cu un dispreț fățiș, iar restul ucenicilor 

murmurându-și obiecțiile fățarnice, în așteptarea răspunsului lui Cristos. Prin toate acestea, 

Maria ședea tremurând. Lacrimi de iubire îi picurau de pe față, uleiul devoțiunii ei i se prelingea 

din păr, iar inima îi bătea pătrunsă de teama de incertitudine. Căci de unde ar fi putut ști cum 

avea să-i răspundă Isus? Oare va privi și El ofranda ei cu același dispreț pe care i-l arătau 

ceilalți de acolo? Sau Se va simți onorat de ea? 

Inima i s-a liniștit însă când Isus a aprobat sacrificiul ei, cu tandrețe, în mod public, spunând: 

 

De ce îi cauzaţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine... 

Când a turnat acest parfum pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta ca să Mă 

pregătească pentru înmormântare... Adevărat vă spun că oriunde va fi vestită 

această Evanghelie, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut această femeie, în 

memoria ei.“ (Matei 26:10-13) 

 

Maria din Betania a fost copleșită de o devoțiune plină de iubire, în urma căreia și-a lichidat 

spontan stabilitatea financiară pentru anii ce urmau. Oricât ar fi însemnat 300 de dinari pentru 

ea, Isus însemna mai mult. Oricare ar fi fost poziția de care se bucura din cauza lor, s-a bucurat 

mai mult de poziția pe care i-a dat-o Isus. Oricât ar fi prețuit moștenirea aceasta, Isus însemna 

mai mult. 

Isus a fost adânc mișcat de gestul ei. Așa că Și-a deschis gura ca să-i reducă la tăcere pe 

criticii ei și să aducă mângâiere inimii ei temătoare. El a afirmat că gestul ei fusese „frumos“. 



Era înțelept. Era virtuos. Și era pur. El a declarat că ceea ce făcuse ea era roada revelației pe 

care femeia o primise cu privire la iminenta Lui moarte. Extravaganța ei venea ca răspuns la 

extravaganța Lui. Știind că El urma, în scurt timp, să-Și verse sângele din sfintele-I vene, Maria 

a simțit că nimic nu era mai potrivit în clipa aceea decât să verse acel ulei costisitor din vasul ei. 

În cele din urmă, Isus a spus că gestul ei avea să fie comemorat veșnic și repovestit în toate 

națiunile unde avea să fie dusă Evanghelia. Isus voia ca ucenicii Săi să-și amintească 

întotdeauna de acel moment. Ba mai mult, voia ca toate națiunile să-și amintească de el. 

Prieteni, vă întreb: Este moștenirea pe care o ai în Cristos de mai mare valoare decât toate 

avuțiile tale pământești? O, de-am avea harul de a-L iubi cu atâta lepădare de sine! Vrei să 

verși la picioarele Lui tot ceea ce ai mai de preț? Vrei să te dai pe tine însuți pe deplin Lui, fără 

să-ți mai pese de disprețul lumii: „Ia te uită cum își aruncă viața pe fereastră“  sau „Ce risipă de 

timp și energie!“ Haidem să mergem înainte, prin toată rușinea pământească, jertfind totul 

pentru o mai mare răsplată cerească! 

 

Martirajul ca mireasmă a unei extravagante devoțiuni 

Deși nu a depus mărturie ca martiră (din câte știm, cel puțin), Maria din Betania exemplifică 

spiritul de martir cu mai multă claritate decât oricine din Noul Testament (fapt pentru care Isus a 

poruncit ucenicilor Săi să spună povestea ei în fiecare popor și națiune la care aveau să fie 

trimiși). Mireasma devoțiunii ei era o profeție despre sacrificiul acelor viitori martiri care erau 

prezenți în noaptea aceea în încăpere. Prin acești tineri, „mireasma lui Cristos“ avea să fie 

răspândită90 în sânul națiunilor în care, mai târziu, urmau să-și verse sângele. 

Ucenicii nu aveau să uite vreodată aroma acelui parfum. Amintirea mirosului lui și a 

devoțiunii pe care o reprezenta a rămas cu ei până în ziua în care și-au vărsat propriile vase, cu 

aceeași sfântă pasiune ce o înflăcărase pe această scumpă femeie din Betania. 

Maria și-a vărsat uleiul. Ucenicii și-au vărsat sângele. Iar în ochii Domnului, amândouă 

ofrandele au fost frumoase, nu doar pentru că erau costisitoare, ci fiindcă izvorau din iubire. 

Acesta este adevăratul spirit al martirajului. 
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Capitolul Patru: Martirajul ca har 

 

Dacă martirajul este o expresie a bucuriei noastre în Dumnezeu și revărsarea dragostei 

noastre pentru Dumnezeu, el este, mai mult de-atât, un dar de la Dumnezeu. Sacrificiul prin 

martiraj este un dar al harului. 

Cu adevărat, martirajul care Îl exaltă pe Cristos nu își are originea în această lume, nici în 

carne, nici la diavolul, ci este un fenomen săvârșit de Duhul. Din acest motiv, Pavel a declarat 

atât de apăsat că suferința pentru Numele lui Isus, mai cu seamă când aceasta duce la moarte, 

este o „lucrare“ a lui Dumnezeu în inimile celor din poporul Său. Filipenilor loviți de persecuții, 

le-a scris: 

 

sunt sigur că Acela Care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi până 

în ziua lui Cristos Isus. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toţi, fiindcă 

vă port în inima mea şi, fie că sunt în lanţuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, 

toţi sunteţi părtaşi ai harului lui Dumnezeu împreună cu mine. (Filipeni 1:6-7) 

 

Dovada „lucrării“ lui Dumnezeu „în“ filipeni era că sufereau rele tratamente pentru că 

îmbrățișau și „apărau“ „Evanghelia“. Acest „har“ din care „erau cu toții părtași“ era un har ce 

trebuia purtat cu ocară și folosit cu răbdare, blândețe și profundă bucurie. Mai târziu, el 

reiterează acest lucru în termeni mai expliciți, spunând că: 

 

El v-a dat harul nu doar să credeţi în Cristos, ci să şi suferiţi pentru El. (Filipeni 

1:29) 

 

Suferința – ca și darul credinței – este „dată“ de Dumnezeu. Aici este inclus și martirajul. 

Este imperativ să înțelegem că martirajul nu trebuie niciodată invocat. Nu trebuie forțat sau 

indus în carne și nu trebuie niciodată căutat. Suferința trebuie primită și celebrată, asemenea 

persecuțiilor care s-au abătut asupra discipolilor din Biserica primară, care au plecat 

„bucurându-se că au fost consideraţi vrednici să fie înjosiţi pentru Numele lui Isus“91. 

Atunci când Isus Și-a chemat ucenicii să-și „ia“ „crucea“ și să-și „dea viața“, nu le cerea să 

caute moartea printr-o determinare carnală de a sângera. Dimpotrivă, îi chema mai degrabă să-

și supună viețile în mâinile Lui și să-I dea Lui voie să le scrie poveștile de viață. Era în 

exclusivitate prerogativul Său dacă ei urmau sau nu să aibă o moarte de martir. Așadar, 
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Biserica primară vedea suferința, persecuția și martirajul ca pe niște daruri pe care avuseseră 

harul să le primească. 

 

Transformarea lui Simon Petru 

Unul dintre cele mai clare exemple biblice de martiraj ca dar al harului este viața lui Simon 

Petru. 

În general, istoricii Bisericii acceptă faptul că Petru a fost executat în Roma, prin răstignire 

cu capul în jos. În jurul anilor 80-98 AD, Clement din Roma scria: 

 

Prin invidie și gelozie, cel mai de seamă și mai neprihănit stâlp [al Bisericii] a 

fost persecutat și dat la moarte. Să avem înaintea ochilor noștri pe iluștrii 

apostoli. Petru, printr-o invidie nedreaptă, a suferit nu unul sau două, ci 

numeroase chinuri, iar când, în sfârșit, a suferit martirajul, a pornit spre locul de 

glorie ce i se cuvenea.92 

 

În ciuda așteptărilor lui Satan și, fără îndoială, ale multora dintre discipoli, Petru a plătit 

prețul suprem și a suferit pierderea ultimă prin martiraj. Bărbatul laș care L-a renegat pe Isus de 

trei ori în ajunul crucificării Sale a fost prelucrat de har și îmbărbătat de Duhul ca să rămână 

credincios în devoțiunea lui față de Isus, chiar până la moarte. Transformarea lui Simon Petru, 

dintr-un pescar păcătos într-un apostol și martir al Mielului, a sfârșit în violență, iar viața i-a fost 

luată cu brutalitate. 

La capătul poveștii lui Petru, când acesta a murit precum Stăpânul Său, este o bucurie să 

sărbătorim triumful harului. Dar Petru nu și-a început povestea în aceeași stare de fervoare și 

credincioșie în care s-a găsit la sfârșit. Ba dimpotrivă, martirajul lui a fost roada unei lungi 

călătorii în har, care l-a pregătit pentru acest sacrificiu desăvârșit. 

Scripturile consemnează în detalii vii conflictul ce s-a dat în sufletul lui Petru atunci când 

Isus l-a invitat să-și „piardă viața“. Răspunsul lui la această chemare a fost tot atât de 

inconsecvent ca și al nostru (motiv pentru care mărturia lui este atât de relevantă). În acest 

capitol, vom lua urma apostolului Petru prin Evanghelii, făcând note mentale asupra diverselor 

răspunsuri pe care le-a dat chemării de a suferi și de a muri. Vom vedea că o respinge, o 

îmbrățișează, o pervertește, o dorește, o disprețuiește și celelalte dintre acestea. Și, în 

                                                             
92 Clement, „Epistolă către Corinteni“ (Capitolul 5), Early Christian Writings (website), accesat noiembrie 

2011, http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-roberts.html. 



poticnirea lui, faptul că martirajul este un har strălucește precum soarele în toată splendoarea 

lui. 

Așadar, ne este de folos să ne apropiem de viața lui Petru și să ne gândin cât de radical 

diferite au fost răspunsurile lui atunci când a fost pus față în față cu chestiunea martirajului. 

Aceste episoade ne dezvăluie profunzimile adevăratului spirit al martirajului, în mare parte 

pentru că vedem, în gafele lui Petru, ce nu este el și, în cele din urmă, suntem martori la triumful 

ultim al harului. 

 

Chemarea inițială la martiraj – Matei 16 

Primele frământări ale lui Petru cu subiectul martirajului sunt redate în Matei 16, unde Isus a 

vorbit despre propria Sa execuție. Înainte să Se ducă la Ierusalim pentru a fi crucificat, Isus Și-a 

adunat ucenicii și le-a spus răspicat că avea „să fie omorât și înviat în a treia zi“.93 El a subliniat 

acest eveniment ca fiind motivul principal pentru care fusese trimis. Auzind aceasta, Petru a 

bătut în retragere și a ricoșat. Matei consemnează că 

 

Petru L-a luat atunci deoparte şi a început să-L mustre: „Ferească 

Dumnezeu, Doamne! Să nu cumva să Ţi se întâmple aşa ceva!“ (Matei 16:22) 

 

Gândul că Isus ar sângera, ar suferi și ar muri a fost prea mult de îndurat pentru Petru. 

Niciodată nu luase în calcul un Mesia bătut și înfrânt. Pentru mintea lui carnală, aceasta era o 

jignire. Răspunsul lui? Aici, într-una din cele mai mari manifestări ale aroganței umane din 

istorie, Simon Petru Îl ia deoparte pe Domnul Gloriei și Îl mustră. Nu I-a pus întrebări, nici nu și-

a exprimat confuzia. Petru L-a mustrat. Atentând să preia controlul asupra situației înainte ca 

aceasta să escaladeze și să scape oricărui control, Petru a sărit în mare viteză: „Aceasta nu Ți 

se va întâmpla niciodată!“, vrând să spună, de fapt, că „nici acum, nici mâine, nici săptămâna 

viitoare, niciodată.“ Matei consemnează ce s-a întâmplat după aceea. 

 

Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satan! Tu eşti o piatră de 

poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la 

lucrurile oamenilor!“ (Matei 16:23) 

 

Răspunsul pe care Isus i l-a dat lui Petru este format din trei părți. Mai întâi, Isus S-a adresat 

lui Satan, recunoscând că acesta era sursa înflăcărării lui Petru. În al doilea rând, Isus a 
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declarat că Petru era o piedică pentru El, o obstrucționare a scopurilor Sale suverane. Și, în al 

treilea rând, Isus a afirmat că convingerile lui Petru erau născute din carne, ca ale tuturor 

oamenilor căzuți. Cu greu am putea exagera cât de devastator și de umilitor a fost pentru Petru 

să fie pus la punct de către Rabinul său în prezența tovarășilor săi. 

Isus a discernut că în antagonismul lui Petru se ascundea mai mult decât amenințarea 

pierderii celui mai bun prieten. A înțeles că acest episod al aroganței ucenicului său era fructul 

amar al unui sistem adânc înrădăcinat al ofensei în legătură cu suferința și moartea. În loc să 

reteze doar fructul prostiei lui Petru și să treacă mai departe, Isus S-a întors către discipolii Săi 

și, cu gând să smulgă rădăcina cu totul, a spus: 

 

Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi 

să Mă urmeze! Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, dar cel ce-şi 

pierde viaţa pentru Mine, o va găsi. Şi la ce i-ar folosi unui om să câştige 

întreaga lume, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul 

sufletului său? (Matei 16:24-26)  

 

Aceasta este cea dintâi chemare deschisă la martiraj din Evanghelii. Deși până atunci Isus 

Și-a chemat de multe ori ucenicii să îndure suferințe, persecuții și reproșuri, aceasta este prima 

dată când le cere să-și dea viețile în același fel în care El avea să Și-o dea pe a Sa. Le cere să 

accepte solidaritatea cu El în suferințele Sale. Dar observați cum a articulat chemarea. Suferința 

și moartea erau nu un scop, ci un mijloc. În centrul acestui pasaj stă chemarea „Urmați-Mă“. 

Dacă exaltăm vreodată chemarea de „a ne lua crucea“ mai presus de aceea de „a-L urma pe 

Isus“, Îl reprezentăm greșit pe Domnul nostru, precum și cuvintele Sale. Isus a pus accentul 

principal pe a-L urma pe El, nu pe moarte. Le cerea ucenicilor să Îl caute pe El, nu suicidul. Și 

totuși, în omnisciența Lui, Isus știa că aceasta avea să le aducă moartea aproape tuturor dintre 

ei. Moartea ucenicilor nu a fost roada căutării martirajului, ci a urmării lui Cristos. Hovey a scris, 

pe bună dreptate, că: 

 

Nu este posibil să devii martir prin căutarea directă a martirajului sau prin 

sinucidere, într-un fel sau altul. Martirajul este altceva decât suicidul. Căutarea 

martirajului înseamnă cedarea în fața tentației de a despărți „luarea crucii“ de 

„urmați-Mă pe Mine.“94 
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Această fundamentală chemare la lepădare de sine, crucificare și pierderea vieții a fost un 

moment definitoriu în viața lui Petru. Până în acel punct, Petru nu dispunea de nicio paradigmă 

pentru suferință, răstignire sau martiraj. Până și simpla mențiune a acesteia era resimțită ca o 

jignire la adresa triumfalismului său carnal. În multe feluri, mai cu seamă în ceea ce privește 

înțelegerea și acceptarea chemării lui Cristos la martiraj, acesta constituie punctul de pornire al 

călătoriei lui Petru. În același fel, este și punctul de pornire al călătoriei noastre. Niciunul dintre 

noi nu găsește atractivă chemarea la moarte. Ba chiar o găsim profund jignitoare. Adesea, ca și 

Petru, suntem atât de convinși de înțelepciunea și acuratețea teologică a convingerilor noastre, 

încât nu ne încearcă nicio rușine atunci când avem cutezanța de a o respinge în fața lui Isus. Eu 

cred că este foarte posibil ca toți să ne fi făcut vinovați de aceasta la un moment sau altul. Am 

face bine, urmând pilda lui Petru, să pornim la drum cu dureroasa conștientizare a faptului că 

mințile noastre mustesc de gânduri omenești, și nu de gândurile lui Dumnezeu. Dacă nu ne 

pocăim, această mentalitate ne face să fim o „piatră de poticnire“ pentru Isus și un pericol 

pentru noi înșine. 

 

Cămăruța de sus – Matei 26 și Ioan 13 

În ajunul crucificării Sale, Isus Și-a adunat ucenicii și a vrut să-i informeze cu privire la ceea 

ce avea să se întâmple. Cuvintele pe care le-a rostit în acea seară au avut un impact profund 

asupra lui Petru. Matei 26 și Ioan 13 consemnează schimbul de replici. 

 

Copilaşi, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta şi, aşa cum le-am spus iudeilor 

că „Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.“, tot aşa vă spun şi vouă acum. Vă dau o 

poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum v-am iubit Eu, tot aşa să vă iubiţi 

şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 

avea dragoste unii pentru alţii.  

Simon Petru L-a întrebat:  

– Doamne, unde Te duci?  

Isus i-a răspuns:  

– Acum tu nu poţi să Mă urmezi acolo unde Mă duc Eu, dar mai târziu Mă vei 

urma.  

Petru I-a zis:  

– Doamne, de ce nu pot să Te urmez acum? Îmi voi da viaţa pentru Tine!  

Isus i-a răspuns:  



– Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta 

cocoşul până când nu te vei lepăda de Mine de trei ori! (Ioan 13:33-38) 

 

Petru I-a răspuns:  

– Chiar dacă toţi se vor poticni în Tine, eu nu mă voi poticni niciodată!  

Isus i-a zis: 

 – Adevărat îţi spun că în noaptea aceasta, înainte de cântatul cocoşului, te 

vei lepăda de Mine de trei ori!  

Petru I-a răspuns:  

– Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, eu tot nu mă voi lepăda de 

Tine!  

Şi toţi ucenicii au spus la fel. (Matei 26:33-35) 

 

Comparați limbajul folosit de Petru în aceste două pasaje cu limbajul lui Isus din Matei 16. În 

Matei 16, Isus poruncește „Urmați-Mă“ și „pierdeți-vă viața.“ Apoi, în Ioan 13, după ce El spune 

că „acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni“, Petru întreabă: „De ce nu pot să Te urmez 

acum?“ și susține că „Îmi voi da viața pentru Tine.“ Matei consemnează spusele lui Petru astfel: 

„Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, eu tot nu mă voi lepăda de Tine!“ 

Aceste declarații ale lui Petru, din Ioan 13 și Matei 26, sunt încercări de a accepta chemarea 

pe care Isus i-o făcuse în Matei 16. Deși Petru era convins de noblețea loialității Sale față de 

Stăpânul său, Isus a discernut că ceva lipsea din inima prietenului Său. În loc să onoreze 

jurământul de credință al acestuia, Domnul profită de situație ca să-l smerească înaintea 

tovarășilor săi și îi spune: „Te vei lepăda de Mine de trei ori.“ 

Această interacțiune din Cămăruța de sus este profund relevantă pentru discuția noastră 

asupra chemării la martiraj. În Matei 16, Petru respinge chemarea la moarte. În Matei 26 și în 

Ioan 13, o îmbrățișează. Totuși, în fiecare episod, Isus îl mustră. Atât respingerea, cât și 

acceptarea chemării de a-și purta crucea și de a muri erau ofensatoare pentru Isus. 

Al doilea stadiu al călătoriei noastre către pierderea vieții pentru Numele Său este acela de 

a consimți la moartea împreună cu Isus, precum Petru în episodul din Cămăruța de sus. Într-un 

prim stadiu, toți reacționăm ca și apostolul în Matei 16, simțindu-ne ofensați și respingând 

chemarea. Dar, până și atunci când o acceptăm, în cele din urmă, precum Petru în Matei 26, o 

facem într-o manieră care pe Domnul Îl ofensează, cu mândrie, elitism, competitivitate și 

aroganță. 



Putem să ne simțim încurajați la gândul că amândouă aceste etape sunt necesare și, într-o 

oarecare măsură, inevitabile. Niciunul dintre aceia chemați de Isus nu pornește la drum ca un 

ucenic matur. Toți suntem, la început, niște urmași învinși de slăbiciune ai Marelui Conducător, 

care niciodată nu ne va părăsi sau uita, nici chiar atunci când trecem, precum Petru, dintr-o 

extremă nelegitimă în cealaltă. 

 

Grădina – Ioan 18, Matei 26 și Luca 22 

Acest spirit pervertit al martirajului care îl animează pe Petru își atinge expresia deplină, 

câteva ceasuri mai târziu, în Grădina Ghetsimani, în momentul când Iuda sosește împreună cu 

gărzile ca să-L prindă pe Isus. Ioan 18, Matei 26 și Luca 22 descriu evenimentul din perspective 

diferite. 

 

Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o şi l-a lovit pe robul marelui 

preot, tăindu-i urechea dreaptă. Numele acelui rob era Malchus. Însă Isus i-a zis 

lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă! Nu voi bea oare paharul pe care Mi l-a dat 

Tatăl?“ (Ioan 18:10-11) 

 

Confruntat cu violența, Petru a apelat la forță pentru a o îndepărta. Întrucât nu înțelegea 

scopul morții lui Isus și nici necesitatea suferinței Lui, a vrut să evite cu totul situația prin 

agresiune fizică. Oricum, în același timp, Petru acționa dintr-o dorință sinceră, dar nesfințită, de 

a muri împreună cu Isus. Scoțând sabia împotriva gărzii, încercând probabil o lovitură la nivelul 

gâtului, Petru își punea în joc propria viață. Problema era, însă, că nu la felul acesta de moarte 

îl chema Isus. Moartea la care îl chemase Isus pe Petru era una în care, tocmai din loialitate 

față de Isus, trebuia să se supună smerit persecutorilor care îi produceau răni pe nedrept. În 

mod trist, Petru nu înțelegea încă acest lucru și, din câte se pare, nici ceilalți ucenici. 

 

Când cei din jurul lui Isus au văzut ce urma să se întâmple, au zis:  

– Doamne, să lovim cu sabia?  

Şi unul dintre ei l-a lovit cu sabia pe robul marelui preot, tăindu-i urechea 

dreaptă.  

Însă Isus a zis:  

– Încetaţi cu aceasta!  

Şi a atins urechea acelui om şi l-a vindecat. (Luca 22:49-51) 

 



 Adevăratul spirit al martirajului este manifestat în contrastul izbitor dintre dispoziția 

ucenicilor de „a lovi cu sabia“ și predarea benevolă a lui Isus în mâinile inamicilor Lui. 

Manifestarea a devenit cu atât mai strălucitoare cu cât Isus a atins urechea și a vindecat rana 

adversarului Său înainte de a fi luat pe sus și dus la judecată. Prin faptul că l-a mustrat pe Petru 

și a vindecat acel soldat, Isus Și-a declarat în mod public dezaprobarea față de lovitura 

dușmănoasă dată cu mișelie de către ucenicul Său protejat. 

Acest episod pune într-o glorioasă lumină teologia martirajului care aduce slavă lui 

Dumnezeu. Mustrările pe care le adresează Isus lui Petru și ucenicilor ne arată tocmai ce 

anume nu căuta El. Iar atingerea plină de iubire a soldatului rănit de Petru arată, cu tandrețe, 

ceea ce dorea Isus. 

 

Lepădările – Ioan 18 

La scurt timp după ce Isus a vindecat urechea gărzii, l-a mustrat pe Petru și a fost luat de 

gărzi, Petru a fost din nou pus față în față cu chestiunea martirajului. Pe când Isus era dus în 

curtea marelui-preot, Petru a rămas afară, așteptând vești despre ceea ce avea să se întâmple 

în acea noapte tragică. Acolo, a fost abordat de o servitoare care avea slujba de a păzi poarta 

ce dădea în curte și, mai târziu, de către o rudă a bărbatului pe care l-a atacat. Acesta este 

cadrul în care au avut loc cele trei faimoase tăgăduiri ale Domnului de către Petru. Întrebat fiind 

dacă era un ucenic al lui Isus și bărbatul care a scos sabia în grădină, Petru a răspuns: „Nu 

sunt.“ A treia oară când a rostit aceste cuvinte, s-a auzit cântecul cocoșului, după cum profețise 

Isus. Așa au început cele mai negre șaptezeci și două de ceasuri pe care le-a cunoscut 

vreodată Petru. 

 

Plaja – Ioan 21 

În Matei 16, Petru respinge chemarea la martiraj. În Ioan 13, o îmbrățișează într-un mod 

păcătos. În Luca 22, își exprimă respingerea și spiritul pângărit cu care o acceptase în 

Cămăruța de sus. În sfârșit, în Ioan 18, bate în retragere, cuprins de lașitate, negându-l public 

pe Isus, de trei ori. 

Povestea, însă, își atinge apogeul izbăvitor în Ioan 21, atunci când Isus se materializează 

pe o plajă, la revărsarea zorilor, strigându-i pe Petru, Toma, Natanael, Iacov și Ioan, care, după 

moartea Rabinului lor, hotărâseră să se reapuce de pescuit. 

Cu greu ne-am putea imagina agonia mentală în care se găsea Petru în acest punct. S-ar 

putea spune că ceilalți ucenici rămăseseră credincioși Domnului până la sfârșit. Totuși, Petru Îl 

negase nu o dată, ci de trei ori, rupând astfel părtășia cu Cristos. Unii comentatori sugerează că 



Petru revenise la ocupația sa anterioară pentru că se simțise nevrednic de o chemare mai 

înaltă. 

Într-unul dintre cele mai prețioase episoade din Evanghelii, Isus pune din nou în scenă 

momentul în care îl întâlnise pe Petru pentru prima dată și îl chemase să-L urmeze. În Luca 5, 

prima dată când Isus S-a apropiat de Petru, tot pe o plajă, a fost după o noapte lungă de 

pescuit eșuat. Aici, în Luca 21, Domnul Se apropie de Petru în aceleași circumstanțe – tot după 

o noapte lungă în urma căreia nu prinsese niciun pește. În ambele pasaje, Isus le poruncește 

bărbaților să-și arunce mrejele în partea dreaptă a bărcii. În Luca 5, mrejele sunt încărcate până 

la refuz și plesnesc. Însă în Ioan 21, ni se spune că, „cu toate că erau atâția [pești], năvodul nu 

s-a rupt“ (v. 11). 

De astă dată, pe plajă, răspunsul lui Simon Petru față de Domnul cel înviat este extrem de 

emoționant. De unde cu doar câteva capitole înainte citim că Petru bate în retragere, 

distanțându-se și lepădându-se de Cristos, aici îl vedem cuprins de o adâncă mâhnire, sărind în 

apă, tânjind cu disperare să micșoreze distanța care îl despărțea de Domnul lui. În esență, Isus 

marca un nou început în relația cu Petru. Îi dădea acestuia din nou șansa de a-și da viața 

pentru El. Da, Petru se poticnise, dar nu spre cădere, iar Isus refuza să încheie povestea în acel 

punct. Aici, „pe când se făcuse deja dimineață“ (v. 4), anunțând o nouă zi, după o noapte sterilă, 

Isus demonstra, cu tandrețe, că îndurările Sale se înnoiesc cu adevărat în fiecare dimineață și 

că mare Îi este credincioșia95. Isus Și-a adâncit privirea în ochii umpluți de rușine ai lui Petru și l-

a întrebat cu blândețe: 

 

După ce au luat micul dejun, Isus l-a întrebat pe Simon Petru: 

 – Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?  

El I-a răspuns:  

– Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc!  

Isus i-a zis:  

– Paşte mieii Mei! 

L-a întrebat din nou, a doua oară:  

– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti?  

El I-a răspuns:  

– Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc!  

Isus i-a zis:  

– Păstoreşte oile Mele!  

                                                             
95 Plângerile lui Ieremia 3:22-23 



L-a întrebat a treia oară:  

– Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti?  

Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?“ şi I-a răspuns: 

 – Doamne, Tu le ştii pe toate, Tu ştii că Te iubesc!  

Isus i-a zis:  

– Paşte oile Mele! Adevărat, adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, 

tu însuţi te încingeai şi te duceai unde voiai; însă când vei îmbătrâni, îţi vei 

întinde mâinile şi altcineva te va încinge şi te va duce unde nu vei voi! 

A spus acestea ca să arate cu ce fel de moarte Îl va proslăvi Petru pe 

Dumnezeu. Apoi i-a zis:  

– Urmează-Mă! (Ioan 21:15-19) 

 

La sfârșitul poveștii transformării lui Petru, odată restaurată părtășia dintre ei, vedem că Isus 

îi profețește despre viitoarea execuție a acestuia. După ce îl îndeamnă să primească chemarea 

la conducere, prin poruncile „Paște mieii Mei!“, „Păstorește oile Mele!“ și „Paște oile Mele!“, Isus 

îl mai îndeamnă o dată să accepte chemarea la martiraj, dezvăluindu-i că „îți vei întinde mâinile 

și altcineva te va încinge și te va duce unde nu vei voi.“ Petru avea să-și verse sângele ca o 

ofrandă pentru Cel mai Bun Om pe care îl cunoscuse vreodată. Această ofrandă, i s-a spus, „Îl 

va proslăvi pe Dumnezeu.“ 

 

Înarmează-te cu același fel de gândire 

Călătoria lui Petru a început cu o ferventă rezistență față de ideea de crucificare și a sfârșit 

cu o execuție care L-a proslăvit pe Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu S-a împlinit. Harul 

triumfase, iar Cristos a fost onorat prin viața și moartea lui Petru. 

Este important să cântărim și să înțelegem fiecare dintre diferitele etape ale creșterii lui 

Petru în harul martirajului, întrucât ele sunt aceleași prin care trebuie să trecem și noi. Călătoria 

lui Petru face lumină asupra modului în care urmașii răscumpărați, dar imaturi, ai lui Isus, 

răspund poruncilor Sale de a-și pierde viața pentru Numele Lui. Dacă rămânem ignoranți 

asupra acestor adevăruri, s-ar putea să ne trezim și noi mustrați de Isus pentru că ne-am 

înțeles cu Satan, exersând forța violenței sau retrăgându-ne în lașitate și apostazie atunci când 

suntem confruntați cu amenințarea morții din cauza loialității pentru Stăpânul nostru. 

Confruntată cu persecuția, Biserica este nevoită să respingă chemarea la martiraj, să o 

pângărească sau să o îmbrățișeze. Pentru a o îmbrățișa, are nevoie de o înțelegere a locului 



suferinței în planurile lui Dumnezeu și de o reînnoire a minții după Cuvântul lui Dumnezeu. 

Odată transformat, Petru i-a chemat și pe alții la același lucru, spunând: 

 

Aşadar, întrucât Cristos a suferit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de 

gândire. (1 Petru 4:1) 

 

 În mod clar, acest îndemn a venit din partea unui om care, în sfârșit, „se prinsese cum stă 

treaba“ – din partea unuia care se luptase și opusese rezistență, se frământase și se poticnise, 

dar care, până la urmă, a cedat și a îmbrățișat această mentalitate a transformării. Pentru Petru, 

subiectul suferinței era o chestiune de har. Era lucrarea Duhului Sfânt în viața unui om slab și 

frânt. Gândiți-vă la traducerea literală a următoarelor cuvinte din 1 Petru 2:19-20: 

 

Aceasta, prin urmare, este har: dacă, pentru conștiința lui față de Dumnezeu, 

un om îndură până la sfârșit mâhnirile atunci când suferă pe nedrept. Căci ce 

slavă este acolo dacă, atunci când păcătuiești și ești tratat cu asprime, înduri cu 

răbdare? Dar dacă, atunci când faci ce este drept și suferi, înduri cu răbdare, 

acesta este har înaintea lui Dumnezeu.96 

 

Frați și surori, să hotărâm și noi împreună „să ne înarmăm cu același fel de gândire“ de care 

a dat dovadă Isus prin supunere în suferință și moarte, după voia lui Dumnezeu. Acesta este 

standardul la care suntem chemați – aceasta este calea pe care ni se cere să umblăm. Putem 

să ne asumăm și noi această însărcinare, cu încrederea că drumul poate fi parcurs doar prin 

har, doar prin credință, doar în Cristos și doar spre gloria lui Dumnezeu. 

Cu viețile noastre și în morțile noastre, să urmărim să ne închinăm Lui, Cel care este 

singurul vrednic de toate. 

  

                                                             
96 Iosif Țon, Suffering, Martyrdom, and Rewards in Heaven, (Wheaton, IL: The Romanian Missionary Society, 

1997), 258-259. 



Capitolul Cinci: Martirajul și misiunile 

 

Dacă chemarea la martiraj este parte integrală a Evangheliei, ea este totodată 

indispensabilă îndeplinirii misiunilor globale. Teologia martirajului nu este doar o chestiune de 

ucenicie personală; ea ține de Marea Trimitere. Ca urmași ai lui Cristos, trebuie să vorbim cu 

credincioșie și consecvență despre ea ca atare, mai cu seamă în ce privește intimidanta sarcină 

a evanghelizării globale, într-o epocă istorică incredibil de ostilă. „Sângele martirilor este 

sămânța“97 care trebuie semănată în ogorul națiunilor pentru ca mântuirea să răsară din 

pământ. 

Înaintarea Evangheliei printre popoarele pământului neatinse de ea a fost întotdeauna 

costisitoare. Istoria ne arată că rădăcinile proverbiale ale Bisericii cresc cel mai bine în solul 

saturat de sângele misionarilor. Aceștia sunt cei care L-au socotit pe Cristos și Numele Său 

între națiuni ca fiind mai de preț decât conservarea propriilor vieți. Suntem oare atât de 

nesăbuiți să credem că în generația noastră – una în care peste șase mii de grupuri etnice mai 

au încă de auzit Evanghelia – nu ni se va cere același preț? După cum pentru a învia, Isus a 

trebuit mai întâi să moară și să fie îngropat, tot așa și victoria Evangheliei între națiuni trebuie să 

fie precedată de sacrificiul cu lepădare de sine al servitorilor Săi. În Ioan 12, Isus a lămurit acest 

lucru declarând că moartea Sa avea să fie un model și un exemplu pentru cei ce Îl vor urma și 

sluji pe El. 

 

Isus le-a răspuns: „A venit ceasul ca Fiul Omului să fie proslăvit. Adevărat, 

adevărat vă spun că, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne 

singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce-şi iubeşte viaţa, o va pierde, dar 

cel ce-şi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă 

Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. 

Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl îl va onora.“ (Ioan 12:23-26) 

 

Până când misionarii nu cad la pământ și mor, vor rămâne singuri; dar dacă mor, vor aduce 

multă roadă. Lucrul acesta a fost adevărat despre Isus, cel mai de seamă misionar dintre toți. 

Și, după El, este adevărat pentru toți cei care Îl slujesc și Îl urmează pe El în holdele coapte 

pentru seceriș ale celor neatinși și neangajați de Evanghelie. 

                                                             
97 Această celebră declarație provine din capitolul al cincizecilea al lucării clasice a lui Tertullian, 

Apologeticus, publicată în anul 197. O traducere a declarației în context este: „Cu cât suntem secerați mai des 
de voi, cu atât creștem mai mult în număr; sângele creștinilor este sămânță.“ 



 

Evanghelia Împărăției și sfârșitul veacului 

Mulți misiologi de seamă cred că, în ciuda faptului că există peste șase mii de grupuri etnice 

neevanghelizate pe planetă, nu este doar posibil ca acestea să fie atinse în timpul vieții copiilor 

noștri98, ba chiar unii dintre ei susțin că probabil vor fi atinse. Lucrul acesta este incitant, dar, 

dintr-un număr de motive, ne și trezește la realitate. 

Mai întâi, Isus a spus că atunci când „această Evanghelie a Împărăției va fi vestită întregii 

omeniri ca o mărturie pentru toate neamurile și atunci va veni sfârșitul.“99 Aceasta înseamnă că 

misiunile globale și sfârșitul acestui veac sunt inextricabil interconectate în planurile suverane 

ale lui Dumnezeu. Dacă urmează să vedem cum toate națiunile vor primi mărturia, suntem și în 

pragul sfârșitului acestui veac și al inaugurării celui următor. 

În al doilea rând, înseamnă că generației noastre i-a fost încredințat sublimul privilegiu de a 

angaja națiunile și grupurile etnice care au fost ocolite sau uitate în ultimii două mii de ani de 

istorie a Bisericii. Prietene, acestea au fost ocolite sau uitate pentru un motiv anume. Ca să ni le 

amintim și să ne raportăm la ele, avem nevoie de o mentalitate de martiri. 

 

Diferența dintre lucrarea domestică și misiunile de frontieră 

Chemarea la martiraj nu este rezervată exclusiv sfinților care trăiesc în națiuni ostile și care 

se confruntă cu amenințarea violenței pentru credința lor în Cristos, ci este ceva ce fiecare 

credincios trebuie să accepte. Oricum, fără a minimaliza sau nega această realitate, propun să 

ne gândim la importanța îmbrățișării unei mentalități de martir îndeosebi în cadrul misiunilor de 

frontieră. În acest scop, este esențial mai întâi să distingem lucrarea domestică de misiunile de 

frontieră. 

Noul Testament operează o distincție clară între slujba de evanghelist într-o locație în care 

Evanghelia a pătruns până la un oarecare nivel, și aceea exercitată într-o locație unde Numele 

lui Isus nu a fost rostit niciodată. Această distincție reiese în urma comparării a două pasaje. În 

2 Timotei, avem cuvintele adresate de Pavel unui tânăr care se stabilise într-o cetate (posibil 

Efes) în care Pavel lucrase înainte.100 Apostolul i-a scris lui Timotei următoarele: 

 

„... fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba.“ (2 Timotei 4:5) 

                                                             
98 „Deși mulți oameni sunt încă neatinși de Evanghelie, numărul este doar o fracțiune din cel care era acum 

o sută de ani. Scopul poate fi atins în generația noastră...“ (Patrick Johnstone, The Church Is Bigger Than You 
Think, [Ross-shire, UK: Christian Focus, 1998], 105-107.) 

99 Matei 24:14 
100 Vezi Faptele Apostolilor 19 



 

„Lucrarea unui evanghelist“ și „slujba“ la care fusese chemat Timotei era într-o cetate în 

care Evanghelia fusese deja predicată și se stabilise deja o Biserică. Este ceea ce înțelegem 

prin „lucrare domestică“ (locală). Timotei lucra într-un loc în care Evanghelia pătrunsese deja. 

Muncea asiduu în mijlocul unei comunități în care semințele adevărului Evangheliei erau 

semănate de trupul bisericesc consolidat. Să comparăm acum această situație cu cea din 

Romani 15, unde Pavel își explică propria chemare. 

 

Întotdeauna am dorit să vestesc Evanghelia acolo unde Cristos încă n-a fost 

cunoscut, ca să nu construiesc pe o temelie pusă de altcineva. (Romani 15:20) 

 

Timotei îndeplinea o lucrare de evanghelizare domestică. Pavel, una de evanghelizare de 

frontieră. Timotei „construia pe o temelie“ care fusese pusă de „altcineva“. Pavel era condus de 

pasiunea de a așeza o temelie în regiuni unde nu exista una. 

 

Acceptarea chemării la misiunile de frontieră 

Misiunile de frontieră și evanghelizarea domestică sunt deopotrivă chemări indispensabile 

pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu în sânul națiunilor. Este important, așadar, să nu 

exaltăm una în detrimentul celeilalte. Amândouă se cuvine să fie onorate, proclamate și 

îmbrățișate. Unii sunt chemați să se verse în „Efes“, unde Evanghelia a prins rădăcini, iar alții 

sunt chemați să se verse în „Macedonia“, acolo unde Numele Domnului nu a ieșit încă de pe 

limba vreunui om. Acestea fiind spuse, s-ar părea, totuși, că Biserica are nevoie să privească 

misiunile de frontieră cu mai multă considerație decât o facem actualmente. În mod tragic, în 

acest punct, misiunile de frontieră pur și simplu nu sunt o prioritate, pentru cea mai mare parte a 

Bisericii Occidentale. Investim mai puțin de 1% din resursele noastre în slujirea popoarelor 

etnice neatinse încă de Evanghelie. Asta înseamnă că, fie Dumnezeu nu este preocupat de 

această chestiune (fapt care Îl face pe El răspunzător de evitarea cvasi-totală a acestor 

popoare), fie noi suntem indiferenți (fapt care pune vina neglijenței în cârca noastră). Această 

dilemă este formulată pe pagina de web a unei organizații misionare în felul următor: 

 

Dacă toată lumea dă ascultare „chemării“ lui Dumnezeu de a fi misionară în 

locul în care se găsește, atunci Dumnezeu cheamă 99,9995% dintre oameni să 

lucreze în mijlocul a 44,3% din populația lumii care a primit deja Evanghelia, și 

aproape pe nimeni (0,0005%) să se relocheze în celelalte procente de 53,7% din 



populația necreștină a lumii. Ai șanse mai mari să te afli într-un avion care se 

prăbușește decât să te numeri printre cei 2 miliarde de creștini ai lumii care sunt 

misionari în zonele grupărilor etnice neevanghelizate.101 

 

Faptul că noi, vesticii, suntem atât de puțin preocupați de cei neatinși și neangajați de 

Evanghelie este o injustiție de proporții epice. După două mii de ani, jumătate din populația 

pământului încă nu a întâlnit vreodată un ambasador de-al lui Cristos! În cartea The Spiritual 

Secret of Hudson Taylor [Secretul spiritual al lui Hudson Taylor], fiul și nora misionarului de 

frontieră evocă povestea unei interacțiuni dintre Taylor și un proaspăt și profund recunoscător 

convertit chinez. Noul credincios l-a confruntat și 

 

...pe neașteptate a ridicat o întrebare: „De când aveți Vestea cea Bună în țara 

voastră?“ „De câteva sute de ani,“ veni, fără tragere de inimă, răspunsul [lui 

Taylor]. „Cum! Sute de ani? Tatăl meu a căutat Adevărul,“ a continuat el cu 

tristețe, „și a murit fără a-l găsi. O, de ce oare nu ai venit mai devreme?“ Era un 

moment a cărui durere Hudson Taylor n-a putut-o da uitării nicicând și care i-a 

adâncit nerăbdarea de a-L duce pe Cristos celor la care trebuia încă să ajungă 

cineva.102 

 

Eliberat de frica de moarte 

Întrebarea pusă lui Taylor rămâne o incriminare a Bisericii din generația noastră și o 

provocare pentru fiecare credincios. De ce s-au dus atât de puțini? De ce sunt încă atâtea 

grupuri etnice neevanghelizate? De ce nu sunt lucrători în atâtea ogoare care sunt gata de 

seceriș? Răspunsul la aceste întrebări este unul simplu: din cauza fricii. Frica de pierdere, frica 

de durere, frica de moarte. Ca să putem îmbrățișa chemarea misiunilor de frontieră, trebuie mai 

întâi să fim eliberați din robia fricii. Una din căile prin care Dumnezeu îi eliberează pe lucrătorii 

Săi din această opresiune este mărturia celor care au mers înaintea noastră și care L-au găsit 

pe Cristos a fi mai de preț decât viața și cu totul vrednic de suferința efemeră a morții. În șirul 

misionarilor martiri se află și John G. Paton (1824-1907). 

Paton a fost un misionar scoțian în Vanuatu (insulele din Pacific cunoscute pe atunci ca 

Noile Hebride). Îmbrățișând mandatul misiunilor de frontieră, acesta a plătit un preț nemăsurat. 

                                                             
101 The Traveling Team (website), accesat în octombrie 2011, http://www.thetravelingteam.org/node 

/186/generalstatistics. 
102 Dr. și Mrs. Howard Taylor, Hudson Taylor’s Spiritual Secret, (Chicago, IL: Moody Publishers, 1955), 81. 



Și-a îngropat în câmpul misiunii cinci copii și pe prima nevastă, iar roadele pe care a apucat să 

le vadă, în urma lucrării sale atât de costisitoare, au fost puține. În toate acestea, a fost susținut 

de revelația vredniciei lui Cristos, motivat de compasiunea pentru cei neatinși de Evanghelie și 

inspirat de realitatea martirajului. Deși a murit de cauze naturale, la vârsta de optzeci și doi de 

ani, Paton merită să fie numărat în rândul celor omorâți. Era un mort pe picioare. 

Înainte de sosirea familiei lui Paton, pe țărmurile din Vanuatu mai aterizaseră, în noiembrie 

1839, John Williams și James Harris, de la Societatea Misionară Londoneză. Aceștia au fost 

primii și singurii creștini care puseseră vreodată piciorul pe insule. Lucrarea lor a avut o viață 

scurtă. Amândoi au fost uciși cu brutalitate și mâncați de canibali, la doar câteva minute de la 

sosirea pe insula Erromanga. Patruzeci și opt de ani mai târziu, John Paton a văzut în acest 

lucru un motiv de a le călca pe urme, spunând: 

 

Noile Hebride [au fost] botezate cu sângele martirilor; și prin aceasta, Cristos 

a spus întregii lumi creștine că El revendică aceste insule ca fiind ale Sale.103 

 

Paton nu a fost descumpănit de moartea misionarilor, ci a fost inspirat și încurajat. Știa că 

vărsarea sângelui lor avea să garanteze o recoltă de suflete pentru Cristos. Așa că s-a dus să o 

culeagă. 

 

Cea mai nobilă slujire dintre toate 

Sfârșitul lucrării lui Paton este tot atât de emoționant ca și începutul. Uitându-se în urmă, la 

anii de muncă petrecuți în mijlocul canibalilor din Vanuatu, acesta a scris: 

 

Dați-mi voie să îmi consemnez aici convingerea neclintită că aceasta este 

cea mai nobilă slujbă în care oricare ființă omenească poate să-și cheltuie 

puterile sau să fie cheltuit; și că, dacă Dumnezeu mi-ar da viața înapoi ca să o 

retrăiesc, aș pune-o, fără urmă de șovăire, pe altarul lui Cristos, pentru ca El să o 

poată folosi ca și înainte în lucrări similare ale dragostei, mai cu seamă în 

mijlocul celor care nu au auzit încă niciodată Numele lui Isus. Nimic din ce am 

îndurat și nimic din ceea ce se poate abate de-acum asupra mea nu mă face să 

tremur – dimpotrivă, sunt plin de bucurie – când rostesc rugăciunea ca 

binecuvântatul Domn să-și găsească plăcerea de a întoarce inimile tuturor 

                                                             
103 John G. Paton: Missionary to the New Hebredes, An Autobiography Edited by His Brother, (Edinburgh: The 

Banner of Truth Trust, 1965, orig. 1889, 1891), 75. 



copiilor mei către Câmpul de Misiune și ca El să le deschidă drumul și să facă 

din aceasta mândria și bucuria lor de a trăi și de a muri, purtându-L pe Isus și 

Evanghelia Lui până în inima Lumii Păgâne!104 

 

O, Domnul să ridice o generație de tineri misionari care sunt eliberați de frica de moarte! 

Secerișul este încă bogat și lucrătorii încă puțini! 

 

Dorința lui Ed McCully 

Zeci de misionari din a doua jumătate a secolului trecut au găsit curajul de a îmbrățișa 

chemarea la frontieră, după omorârea celor cinci misionari implicați în „Operațiunea Auca“. Într-

o scrisoare datată 22 septembrie 1950, cu aproape șase ani înainte de moartea sa, Ed McCully 

îi scria lui Jim Elliot, explicându-i cum îl chemase Dumnezeu să-și dea viața în mijlocul celor 

neevanghelizați: 

 

De când mi-am luat această slujbă, s-au întâmplat niște lucruri. Mi-am 

petrecut timpul liber studiind Cuvântul. În fiecare noapte, Domnul parcă mă 

apuca din ce în ce mai strâns. Alaltăieri noapte, citeam din Neemia. Am terminat 

cartea și am mai citit-o o dată. Iată un om care a lăsat toate avantajele poziției 

sale ca să se ducă să îndeplinească o slujbă căreia nimeni altcineva nu-i putea 

da de capăt. Și pentru că s-a dus, toată rămășița care se înapoiase în Ierusalim 

a îndreptat lucrurile înaintea Domnului. Obstacolele și piedicile au căzut și s-a 

săvârșit o mare lucrare. Jim, nu am putut scăpa de asta. Domnul ducea tratative 

cu mine. În drum spre casă, ieri dimineață, m-am plimbat îndelung și am ajuns la 

o hotărâre despre care știu că este de la Domnul. Cu toată onestitatea, înaintea 

Domnului, spun că nimeni sau nimic în afară de El și de Cuvântul Său nu m-a 

influențat în ceea ce am decis să fac. Am o singură dorință acum – să duc o viață 

de nesăbuit abandon pentru Domnul, punându-mi toată energia în asta. 

Poate că El mă va trimite undeva unde Numele lui Isus Cristos este 

necunoscut. Jim, Îl cred pe Domnul pe Cuvânt și mă încred în El că Își va dovedi 

Cuvântul. Este, într-un fel, ca și cum mi-aș pune toate ouăle într-un singur coș, 

dar deja ne-am pus încrederea în El pentru mântuire, așa că de ce n-am face-o 

și în ceea ce privește viața noastră? Dacă nu se alege nimic de această treabă 

cu viața veșnică, am putea tot atât de bine să pierdem totul dintr-o lovitură și să 

                                                             
104 Ibid, 444. 



ne aruncăm la gunoi viața prezentă, fără vreuna de apoi. Dar dacă este ceva de 

ea, atunci toate celelalte cuvinte ale lui Dumnezeu trebuie să se adeverească. 

Roagă-te pentru mine, Jim.105  

 

Printre aceia care au fost provocați la misiune prin martirajul lui Ed McCully și al camarazilor 

săi s-a numărat și David Sitton. David Sitton și-a investit cea mai mare parte a vieții sale de 

adult împlinind sarcina de a ajunge cu Evanghelia la poporul tribal din Papua Noua Guinee. În 

cartea Reckless Abandon [Nesăbuit abandon] (inspirată de scrisoarea de mai sus), scrie despre 

cum l-a chemat Domnul la lucrarea de frontieră. Perspectiva lui asupra „riscului“ este profundă: 

 

Iată care este explicația mea rațională pentru a trimite cu regularitate 

misionari care să ducă Evanghelia în teritorii ostile: Riscul presupune 

posibilitatea pierderii și este întotdeauna determinat de valoarea misiunii. 

Evanghelia este atât de valoroasă încât niciun risc nu este nerezonabil. Viața 

este câștigată prin pierderea ei pentru Evanghelie. Dacă trăiesc, câștig și pot 

continua să Îl vestesc pe Cristos. Dacă mor, câștig mai mult prin aceea că mă 

duc direct să fiu cu Cristos și apuc să iau cu mine și câteva triburi. 

Conchid că „a-mi pierde viața“ pentru Evanghelie este, la propriu, imposibil, 

pentru că anii mei pe acest pământ valorează cu mult mai puțin decât valoarea 

Evangheliei veșnice… Dacă acest lucru este adevărat, nu există niciun risc 

important pentru mine ca purtător al Evangheliei lui Cristos. Dacă vreun șef de 

trib îmi ciopârțește capul, îmi face o favoare. Gândiți-vă la asta. Dacă ajung să 

(nu sunt nevoit să) îmi dau viața în vreo mlaștină izolată din junglă, dar 

Dumnezeu folosește moartea mea ca pe o lecție pentru a le întoarce ochii spre 

Cristos și spre Numele Său, iar Evanghelia se împământenește în sânul unui 

grup etnic nemaiatins până atunci de Evanghelie, acesta nu este un „risc“ rău 

pentru mine. Eu nu am pierdut; am câștigat! A fost un târg unic într-o viață de 

om, pentru că Isus valorează cu mult mai mult decât viața mea măruntă. 

Dacă noi, ca ambasadori ai Evangheliei, nu suntem dispuși să suferim nici 

măcar cât soldații și pompierii, ar fi posibil ca motivul pentru aceasta să fie că nu 

Îl prețuim îndeajuns pe Cristos sau că nu punem destul preț pe Evanghelie ca să 

aducem un sacrificiu însemnat pentru înaintarea ei în regiunile neatinse? Dacă, 
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pur și simplu, pentru mulți dintre noi, Isus nu merită riscul acesta? Unde tragem 

linia dincolo de care nu se mai merită să ne ducem cu Evanghelia?106 

 

Investirea a tot ce avem de dragul faimei lui Cristos între națiuni 

Pentru aceia care doresc să contribuie la finalizarea a ceea ce apostolii au început în 

Ierusalim, în urmă cu două mii de ani, teologia martirajului este esențială. Era esențială la 

început și va fi esențială până la sfârșit. Ea este standardul la care suntem chemați ca misionari 

și este standardul la care trebuie să-i chemăm și noi pe alții. Dacă nu punem accentul pe 

martiraj, Biserica dintre națiuni se va găsi nepregătită pentru presiunile asociate cu Marea 

Trimitere. Întreprinderea evanghelizării lumii va necesita investirea a tot ce avem – până și a 

sângelui nostru. 

Făcând apel la Biserica Occidentală să își asume riscul martirajului în beneficiul misiunilor 

de frontieră, Dr. Michael L. Brown deapănă povestea unui evanghelist indian care considera 

moartea drept câștig: 

 

În 1984, după ce l-a auzit pe K. P. Yohannan, de la Evanghelia pentru Asia, 

predicând un mesaj provocator, un creștin pe nume Samuel a renunțat la slujba 

lui bună din India de Sud și s-a mutat împreună cu familia sa în regiunea 

Karnataka. Acolo a început să predice hindușilor neatinși de Evanghelie, 

cunoscuți pentru ostilitatea lor față de aceasta. Domnul a binecuvântat lucrarea 

și până și un preot hindus a fost născut din nou. 

Pentru extremiști, asta a fost picătura care a umplut paharul. Într-o întunire de 

duminică, aceștia au dat buzna peste ei și l-au bătut zdravăn pe Samuel cu bare 

din fier, rupându-i mâna, brațul, piciorul și clavicula. Atunci când fiul său, în 

vârstă de șapte ani, a fugit la ei și a strigat: „Vă rog, nu-l omorâți pe tata!“, 

aceștia l-au lovit peste coloană, rupându-i spatele. Au plecat, avertizându-l pe 

Samuel că dacă mai predica vreodată acolo, îl păștea moartea. Bătaia a fost atât 

de gravă încât Samuel și fiul lui au fost spitalizați timp de mai multe luni. 

După externare, Samuel a participat la o întrunire a lucrătorilor împreună cu 

K. P. Yohannan. În prima seară, în timpul unei rugăciuni, brațul i-a fost vindecat, 

în mod supranatural, de paralizia de care suferea în urma bătăii. În seara 

următoare, a depus mărturie despre lucrurile prin care trecuse de curând pentru 

Domnul. 

                                                             
106 Ibid. 



K. P. l-a întrebat pe Samuel: „Ce ai de gând să faci acum?“ Cu o liniștită 

determinare, tânărul i-a răspuns: 

„Mă duc înapoi. Chiar dacă voi fi omorât, sângele meu va fi temelia pentru 

multe alte biserici.“ 

El s-a întors și a continuat să predice. Fiul lui s-a întors la școală și o duce și 

el bine. Iar Samuel a botezat mulți alți convertiți – și a fost bătut din nou.107 

Cristos cel răstignit este reprezentat cu cea mai mare credincioșie în lume printr-o Biserică 

răstignită. Suntem chemați să „împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos 

pentru trupul Său“.108 Cristos a sângerat pentru a răscumpăra oameni din fiecare trib și limbă. Și 

deși El nu poate să sufere în fața lor, în carne și oase și în mod vizibil, așa cum a făcut-o pe 

Golgota, noi putem. Atunci când o facem, putem fi siguri că valoarea Sa este manifestată, iar 

crucea Lui este exaltată mai puternic decât prin oricare alte mijloace.109 

 

Concluzie 

Proclamarea noastră despre „Evanghelia Împărăției în toată lumea“110 va fi subminată până 

acolo încât dorința noastră de a ne conserva viața va rivaliza cu dorința noastră de a ne încheia 

alergarea și lucrarea pe care am primit-o de la Domnul Isus, de a mărturisi Evanghelia harului 

lui Dumnezeu.111 Sau, într-o notă pozitivă, contribuția noastră la sarcina misiunilor globale va fi 

tot atât de mare pe cât ne este și convingerea că faima Numelui lui Cristos între cei sortiți 

pierzării merită investirea vieților noastre muritoare. Fără această convingere, pur și simplu nu 

ne vom duce. 
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Capitolul Șase: Martirajul și islamul 

 

Proiectul Iosua112 a întreprins cercetări extensive cu privire la progresul Evangheliei în 

națiunile din rândul celor neatinse și neangajate de Evanghelie. Cercetările acestea așază în 

perspectivă misiunile de frontiere.113 Până în noiembrie 2011, s-au raportat următoarele statistici 

despre progresul Evangheliei, după grup etnic și populație globală. 

 

Progres după grup etnic 

Total grupuri etnice: 16.750 

Grupuri etnice neevanghelizate 6.921 

% Grupuri etnice neevanghelizate: 41,3% 

 

Progres după populație 

Populația lumii: 6,83 miliarde 

Populația din grupurile etnice neevanghelizate: 2,84 miliarde 

% din populația grupurilor etnice neevanghelizate: 41,5% 

 

Blocul religios cel mai mare pe harta celor neevanghelizați este reprezentat de islam. 

Proiectul Iosua raportează aceste statistici, care au darul de a ne trezi la realitate: 

- Populația din lumea musulmană este de 1.537.185.000. 

- Din această populație de mai bine de 1,5 miliarde de oameni, există 2.840 de grupuri 

etnice distincte, care nu sunt evanghelizate. 

- 87,4% din acești mai bine de 1,5 miliarde de oameni mai trebuie încă să audă Evanghelia. 

-Sau, altfel spus, 1.343.613.000 de musulmani încă mai trebuie să audă Numele lui Isus. 

Deși fiecare bloc religios constituie o importantă provocare pentru Biserica globală, în mod 

clar, islamul este cea mai intimidantă. Acesta este cel mai mare, precum și cel mai ostil. Prin 

urmare, numărul misionarilor din câmpul de misiune este, în mod tragic, scăzut. 

Joshua este directorul executiv al i2 Ministries. El instruiește studenți și misionari din toată 

lumea în apologetica creștină în fața islamului. În urma atacurilor de la 11 septembrie, a explicat 

nivelul de activitate misionară în acest bloc spunând că: 
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Doar un procent din toți misionarii creștini se duce în slujirea directă a 

musulmanilor (1.800 misionari de toți). Asta înseamnă un misionar la fiecare 

550.000 de musulmani! Pentru fiecare mormon pe care l-ai întâlnit vreodată, 

există 130 musulmani în lume. Asta echivalează cu a avea cam cinci biserici și 

150 de pastori pentru toată America de Nord. Altfel spus, ar fi ca și când ai avea 

opțiunea să mergi la biserică în Texas (dacă ai norocul să fii atât de aproape) 

sau poate în Boston și în alte trei locații din SUA, în oricare duminică 

dimineață.114 

 

Acest lucru ar trebui să ne taie respirația, mai cu seamă dacă ne gândim că provocarea de 

a angaja lumea islamică nu este una nouă. Scriind din Bahrain, în 1902, Samuel Zwemer, 

misionarul american, istoricul și „apostolul către islam“, apela la o generație emergentă de 

creștini spunând că 

Secolul al douăzecilea trebuie să fie cu proeminență un secol al misiunilor 

între musulmani.115 

 

Secolul al douăzecilea a venit și a trecut. Iar majoritatea lumii islamice rămâne neatinsă și 

neangajată de Evanghelie. Deși numărul lucrătorilor a crescut considerabil față de zilele lui 

Zwemer, totodată și populația musulmanilor a crescut. Altfel spus, față de cum stăteau lucrurile 

în urmă cu o sută de ani, acum nu ne aflăm mai aproape de împlinirea sarcinii de a duce o 

mărturie credincioasă a Evangheliei în rândurile celor a căror credință și loialitate aparține lui 

Mahomed. Proverbialele granițe ale câmpului de misiune s-au extins, iar Biserica din Vest nu și-

a extins eforturile în mod proporțional pentru a-l secera. Așadar, este o recoltă care rămâne 

gata, dar în mare parte neculeasă. 

 

Ultima frontieră a misiunilor globale: islamul 

Provocarea de a sluji lumea musulmană necesită un răspuns sobru și gândit. Aceasta ar fi 

cea din urmă frontieră a misiunilor mondiale și cea mai mare provocare a Bisericii. Nu va fi, sub 

nicio formă, singura provocare. Dar va fi cea mai mare și cea mai costisitoare. 

                                                             
114 Joshua Lingel, “Consider Again Your Vocation,” i2 Ministries (website), accesat noiembrie 2011, 

http://www.i2ministries.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13:consider-again-your-
vocation&catid=27:articles-category&Itemid=72. 

115 Samuel M. Zwemer, Raymund Lull: First Missionary to the Moslems, (Diggory Press, 2008), Kindle Edition, 
Preface. 



Biserica este, de multă vreme, în întârziere în răspunsul ei de a accepta responsabilitatea 

de a angaja lumea islamică. Pericolele care vor însoți această întreprindere sunt reale. Dar la 

fel sunt și poruncile scripturale de a vesti Evanghelia tuturor popoarelor, precum și promisiunile 

unui seceriș din fiecare trib și limbă. În clipa în care înălțăm pericolele mai presus de poruncile 

și promisiunile care le însoțesc, am luat-o pe arătură. Așadar, deși ar fi o nesăbuință să ignorăm 

pericolele, trebuie să avem grijă să le privim în lumina a tot ceea ce Isus ne-a poruncit și 

promis. 

Felul în care noi, ca ambasadori ai lui Cristos, vom pătrunde în asemenea regiuni ostile ale 

globului, astăzi, este prin renunțarea la drepturile noastre și la așteptările noastre de a ieși vii 

din ele. Cu aceasta, nu vreau să spun că ar trebui să pornim în căutarea martirajului, ci mai 

degrabă să abandonăm prerogativa noastră de a-l evita cu orice preț. Pericolele asociate cu 

sarcina evanghelizării lumii islamice sunt reale. Trebuie să le înțelegem și, prin harul lui 

Dumnezeu, să le înfruntăm. Pentru mulți, prețul eforturilor de a-L înălța pe Cristos mai presus 

de Mahomed și de a supune semiluna în fața crucii va fi, cu siguranță, închisoarea și martirajul. 

Oricum, pentru ca secolul al douăzeci și unulea să fie diferit de precedentul, trebuie să fim 

dispuși să plătim un asemenea preț. 

Așa stând lucrurile, întrebarea pe care trebuie să și-o pună Biserica nu este dacă o 

asemenea întreprindere merită costul. Judecând după faptul că aceste națiuni primesc atât de 

puțini misionari, putem conchide că cea mai mare parte a Bisericii ar răspunde că nu se merită. 

Dar Pavel ne-ar spune că merită – oricare ar fi așa-zisul „succes“ al întreprinderii. Succesul nu 

reprezenta scopul lui Pavel. Mărturia, da, iar mărturia necesită, din când în când, sânge. 

Gândiți-vă la răspunsul pe care l-a dat celor care încercau să-l convingă să ocolească 

Ierusalimul, din pricina iminentului pericol în care se punea. 

 

Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc în Ierusalim, fără să ştiu ce mi se 

va întâmpla acolo; doar Duhul Sfânt mă avertizează în fiecare cetate că mă 

aşteaptă lanţuri şi necazuri. Însă îmi privesc viaţa ca nefiind de nici un preţ 

pentru mine, ca să-mi pot sfârşi alergarea şi slujba pe care am primit-o de la 

Domnul Isus, şi anume să depun mărturie despre Evanghelia harului lui 

Dumnezeu. (Fapte 20:22-24) 

 

În Fapte 21, Pavel a răspuns acelorași avertismente pe care le primise în capitolul 20. Dar, 

de astă dată, nu a vorbit despre „lanțuri“ și „necazuri“, ci despre „moarte“. Luca consemnează 

schimbul prin cuvintele: 



 

Fiindcă am rămas acolo mai multe zile, un profet, pe nume Agab, s-a coborât 

din Iudeea şi a venit la noi. El a luat brâul lui Pavel şi şi-a legat picioarele şi 

mâinile, zicând: „Aşa vorbeşte Duhul Sfânt: «În felul acesta îl vor lega iudeii în 

Ierusalim pe omul căruia îi aparţine brâul acesta şi-l vor trăda în mâinile 

neamurilor!»“ Când am auzit aceste lucruri, atât noi, cât şi localnicii l-am rugat pe 

Pavel să nu se suie în Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: „Ce faceţi de plângeţi 

aşa şi-mi rupeţi inima?! Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci chiar să şi mor în 

Ierusalim pentru Numele Domnului Isus!“ (Fapte 21:10-13) 

 

Cea mai înaltă ambiție a lui Pavel nu era conservarea propriei vieți, ci declararea lui Cristos 

prin demonstrația Duhului și putere.116 Pavel înțelegea ce cerea aceasta. Așadar, „acum mă 

bucur în suferinţe pentru voi şi împlinesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos 

pentru trupul Său, care este Biserica.“117 El a priceput mandatul acesta încă din ziua convertirii 

sale, când i s-a spus despre „cât trebuie să sufere de dragul Numelui [lui Isus]“118. Așadar, 

vedem că Pavel este arhetipul misionarului peste frontiere. El nu și-a socotit viața ca având o 

valoare care o întrecea pe aceea a Evangheliei. 

Acum, după mai bine de două mii de ani de atunci, impactul nostru în lumea musulmană 

depinde dacă vom îmbrățișa sau nu aceeași mentalitate paulină a punerii valorii Evangheliei 

mai presus decât a propriei vieți. Atâta vreme cât rămânem nedispuși să ne vărsăm sângele 

pentru faima lui Cristos în lumea musulmană, putem fi siguri că impactul va fi neînsemnat. Din 

fericire, eșecul Bisericii de a sluji acestor oameni prețioși este oarecum compensat de numărul 

musulmanilor care vin la credință, an de an, prin intermediul viselor și al viziunilor. Deși ar trebui 

să celebrăm acest lucru, el nu trebuie folosit pentru a ne justifica abdicarea de la chemarea 

noastră în acest câmp de misiune de o importanță critică. George Otis Jr. explică importanța 

unui martor-martir în națiunile musulmane: 

 

Ar trebui, oare, ca Biserica aflată în circumstanțe dificile, politic sau social, să 

rămână ascunsă, pentru a evita eradicarea de către forțele ostile creștinismului? 

Sau poate o confruntare mai deschisă cu ignoranța și privarea spirituală 

prevalentă – chiar dacă aceasta ar produce martiri creștini – ar avea mai multe 
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șanse să ducă la breșe evanghelistice? Fundamentaliștii islamici pretind că 

revoluția lor spirituală este alimentată de sângele martirilor. Nu cumva am putea 

înțelege de aici că eșecul creștinismului de a prospera în lumea musulmană se 

datorează notabilei absențe a martirilor creștini? Și poate, oare, comunitatea 

musulmană să ia în serios afirmațiile unei Biserici care stă ascunsă?... Întrebarea 

este nu dacă este înțelept uneori să menții închinarea și mărturia la un nivel 

discret, ci mai degrabă până când poate continua acest lucru înainte de a ne 

face vinovați de a ne fi „ascuns lumina sub un oboroc“... Consemnările istorice 

arată că, de la Ierusalim și Damasc și până la Efes și Roma, apostolii au fost 

bătuți, lapidați, victime ale conspirațiilor și încarcerați pentru mărturia lor. 

Invitațiile erau rare și nu constituiau niciodată baza pentru misiunile lor.119 

 

Trebuie să acceptăm chemarea la lumea musulmană cu convingerea că martirajul nu este o 

simplă posibilitate, ci o cerință. Cei ce sunt robi ai islamului au nevoie de o mărturie a martirilor 

pentru a fi deșteptați să înțeleagă valoarea mult mai mare a lui Cristos. Prin faptul că nu suferim 

pentru a ne declara Evanghelia în mijlocul lor, tăcerea noastră strigă că Evanghelia noastră nu 

merită să murim pentru ea. O Evanghelie care nu este vrednică de moartea creștinilor este o 

Evanghelie care nu merită viața musulmanilor. Din moment ce costul pe care îl plătește un 

musulman care renunță la Allah de dragul lui Cristos este, în mare pare a lumii islamice, 

respingerea, opoziția, persecuția, ostracizarea sau moartea, musulmanii au nevoie să știe că 

Evanghelia merită un asemenea preț. Au nevoie să știe că El merită. Acest lucru ridică o 

provocare importantă pentru mișcarea de misiune din lumea occidentală. Trebuie să decidem 

acum cum vom răspunde faptului că în lumea musulmană există 1,3 miliarde de musulmani 

neatinși de Evanghelie și care, nefiind niciodată slujiți de către o Biserică răstignită, vor pieri 

fără să audă despre Cristosul nostru răstignit și înviat. 

Martirajul creștin este motivat de dorința credinciosului, pe care o naște în el Duhul Sfânt, de 

a-și petrece veșnicia cu inamicul său, pe care îl iubește îndeajuns încât să-l slujească prin 

suferință – ba chiar prin moarte. Până când Biserica nu manifestă acest soi de dorință față de 

națiuni, mai cu seamă islamice, mărturia ei, dacă există o asemenea mărturie, se va izbi de 

urechi surde. 

 

Viața și moștenirea lui Raymund Lull 
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Exemplul cel mai de seamă al unei asemenea slujiri ca martir în lumea islamică este, din 

analele istoriei Bisericii, acela al lui Raymund Lull. Samuel Zwemer l-a numit „cel dintâi misionar 

la [musulmani].“ Acesta a prefațat singura biografie a lui Lull în limba engleză astfel: 

 

Stock, secretarul editorial al Societății Misionare a Bisericii, declară că „nu 

este figură mai eroică în istoria creștinătății decât aceea a lui Raymund Lull, cel 

dintâi și pesemne cel mai de seamă misionar la mahomedani.“ În limba engleză 

nu există o biografie completă a acestuia și, întrucât secolul al douăzecilea 

trebuie să fie cu proeminență un secol al misiunilor în rândul musulmanilor, se 

cuvine să izbăvim amintirea acestui pionier din negura uitării. Speculațiile sale 

filosofice și multele sale cărți au dispărut, întrucât a cunoscut doar în parte. Dar 

dragostea lui jertfitoare nu dă greș niciodată și amintirea-i nu poate pieri. 

Biografia sa îi evidențiază propriul motto: „Acela care trăiește alături de Viață, nu 

poate muri.“ Această parte a vieții lui Lull are un mesaj pentru noi azi și ne 

cheamă să câștigăm lumea mahomedană înapoi pentru Cristos.120 

 

Lull s-a născut în 1232, într-o familie catolică înstărită de pe insula mediteraneeană 

Majorca. Crescând, a devenit un bărbat pervers și păcătos, cu totul dedat la imoralitate. Apoi, în 

1265, viața sa s-a schimbat definitiv și, odată cu ea, s-a schimbat și istoria. Pe când se afla în 

dormitorul său, scriind un cântec „vulgar“ și „erotic“, i s-a dat o viziune deschisă a lui Isus 

răstignit. Ca și Saul în drum spre Damasc, Lull a fost captivat de o viziune a gloriei și învins de 

minunea Dumnezeului-Om. Zwemer explică impactul acestei întâlniri spunând că 

 

Imaginea Mântuitorului aflat în suferință a rămas, vreme de cincizeci de ani, 

resortul motor al ființei sale. Dragostea față de Cristosul personal i-a umplut 

inima, i-a modelat mintea, i-a inspirat penița și i-a făcut sufletul să tânjească 

după coroana martirajului.121 

 

De-a lungul acelor cincizeci de ani, Lull s-a vărsat pe sine pentru cauza evanghelizării 

musulmanilor. Pasiunile sale erau unice. Nimeni nu urmărise vreodată să incite o mișcare 

misionară în rândul musulmanilor. El era cel dintâi. Și era singur. În zilele acelea, era de 
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neconceput să vorbești despre iubirea musulmanilor, după cum era și ideea de a-i câștiga 

pentru Cristos. Generația lui era mult mai preocupată să-i supună cu sabia. 

Armatele islamice capturaseră prin forță Țara Sfântă și erau hotărâte să pună stăpânire pe 

întreaga regiune din jur. „«Cu iuțeala fulgerului,» scrie J. Herbert Kane, «au cucerit Damascul 

(635), Antiohia (636), Ierusalimul (638), Cezareea (640) și Alexandria (642).» Spre deosebire de 

barbarii prădători care aduseseră la colaps Imperiul Roman, cu mai bine de două secole 

înainte, musulmanii adesea aduceau cu ei cultură. Era o vreme când «civilizația arabă se afla la 

apogeul ei.»“122 

Drept răspuns, o succesiune de papi au investit resursele Romei în cuceriri militare 

sângeroase, în încercarea de a stăvili mâna grea a islamului. Timp de două secole (1095-1291), 

lupta s-a dezlănțuit în timp ce au început o serie de cruciade. Zeci de mii de vieți s-au pierdut. 

Iar animozitatea dintre creștini și musulmani s-a galvanizat. Acea animozitate continuă până în 

zilele noastre, întrucât rănile produse în acele secole nu s-au vindecat niciodată. 

În turbulentul context al revoltelor sociale, disensiunilor etnice și războiului religios, Lull s-a 

format ca slujitor și purtător de cuvânt pentru misiunile islamice. El a proclamat în mod articulat 

și curajos că războiul împotriva islamului nu ar trebui să se poarte cu sabia, ci prin rugăciune, 

predicare și martiraj. Contestând campaniile militare contra musulmanilor finanțate de Biserică, 

Lull scria: 

 

Văd mulți cavaleri ducându-se în Țara Sfântă de dincolo de mări și gândindu-

se că o pot obține prin forța armelor, dar, la urmă, toți sunt nimiciți înainte de a 

pune mâna pe ceea ce cred că au. De unde mi se pare că cucerirea Țării Sfinte 

ar trebui... să se încerce... prin dragoste și rugăciuni și prin vărsarea de lacrimi și 

sânge.123 

 

Aceste convingeri au motivat rugăciuni fierbinți pentru consacrarea misionarilor-martiri. 

 

Cu greu găsesc pe cineva, o, Doamne, care din dragostea de Tine să fie gata 

să sufere martirajul, așa cum și Tu ai suferit pentru noi. Mi se pare rezonabil ca, 

dacă s-ar putea obține o hotărâre cu acest efect, atunci călugării ar trebui să 

învețe diverse limbi pentru a fi în stare să iasă în afară și să-și supună viețile, în 
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dragoste, Ție... O, Domn al slavei, dacă ar veni vreodată această binecuvântată 

zi, în care să îi văd pe sfinții Tăi călugări atât de influențați de zelul de a-Ți aduce 

glorie, încât să se ducă în ținuturi străine ca să depună mărturie despre sfânta Ta 

lucrare, despre a Ta binecuvântată întrupare și despre ale Tale amare suferințe, 

ce glorioasă ar fi acea zi, o zi în care s-ar întoarce devoțiunea strălucirii cu care 

sfinții apostoli și-au întâmpinat moartea pentru Domnul lor, Isus Cristos.124 

 

Motivat de dragostea față de lumea islamică și de o dorință după o cunună de martir, Lull a 

întocmit planuri pentru centre de instruire din care să poată fi echipați și trimiși misionari. A fost 

captivat de viziunea de a trimite lucrători vorbitori de limbă arabă între națiuni, pentru a 

„întâmpina față în față monoteismul gol al Islamului cu revelația Tatălui, a Fiului și a Duhului 

Sfânt.“ Asemenea unui număr de alți pionieri dinaintea lui, el „vedea mânăstirile ca fiind terenul 

ideal pentru instruirea evangheliștilor. A călătorit mult, apelând la Biserică și la liderii politici ca 

să-l susțină în cauza lui. Regele Iacob al II-lea al Spaniei a fost unul dintre cei ce s-au molipsit 

de viziunea lui, iar în 1276, beneficiind de sprijinul său entuziast și de contribuții financiare, Lull 

a deschis o mânăstire în Majorca, cu treisprezece călugări franciscani și un curriculum care 

includea cursuri de limbă arabă și de «geografie a misiunilor». Visul său a fost să stabilească 

centre de instruire pe tot cuprinsul Europei, dar pentru a face aceasta, era nevoit să convingă 

ierarhia romano-catolică de valoarea lor – sarcină deloc ușoară. Când, cu diverse ocazii, a 

vizitat Roma, ideile sale au fost ori ridiculizate, ori ignorate de către o ierarhie bisericească 

interesată mai mult de plăcerile lumești și de măreție personală decât de misiuni. A avut succes, 

însă, în influențarea unei decizii la Consiliul din Viena de a avea cursuri de limbă arabă oferite 

în universitățile europene – un pas despre care credea că va deschide o porțită de dialog între 

creștini și musulmani.“125 

Mistuit de zel pentru avansarea Evangheliei pe tot cuprinsul lumii islamice, Lull a întreprins 

numeroase călătorii la Tunis (un puternic centru de gândire islamică), unde a predicat în mod 

public superioritatea lui Cristos față de Mahomed. Acolo, însuflețit de iubire, a pledat cu 

musulmanii ca să se întoarcă de la învățăturile înșelătoare ale Coranului. În acei ani de muncă, 

s-a confruntat cu persecuții feroce, închisoare și expulzie. Această opoziție nu l-a intimidat, ci 

doar i-a ațâțat pasiunea, mai mult cu fiecare an. 
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Un om flămând se zorește și înghite îmbucături mari din pricina marii sale 

foamete, în același fel slujitorul Tău simte o mare dorință de a muri pentru a Te 

glorifica. El dă zor zi și noapte ca să-și încheie munca pentru a-și putea da 

sângele și lacrimile să fie vărsate pentru Tine.126 

 

Altundeva, s-a rugat: 

 

Oamenii s-au deprins, o, Doamne, să moară de bătrânețe, eșecul căldurii 

naturale și exces de răceală; dar servitorul Tău, dacă asta Ți-e voia, nu ar dori să 

moară așa; ar prefera să moară în strălucirea dragostei, așa cum și Tu ai fost 

gata să mori pentru el.127 

 

În 1315, i s-a împlinit, ca și lui Petru, dorința inimii. Zwemer a scris: 

 

Lull era acum în vârstă de șaptezeci și nouă de ani, iar cei din urmă ani ai săi 

trebuie să-și fi spus din greu cuvântul asupra unui trup atât de puternic și a unui 

spirit atât de curajos ca al lui. Elevii și prietenii săi își doreau, după cum era și 

firesc, ca el să-și încheie zilele într-o căutare pașnică a învățăturii și a mângâierii 

tovărășiei. Asta, însă, nu era și dorința lui Lull. Ambiția lui era să moară ca 

misionar, nu ca profesor de filosofie. Până și favorita sa „Ars Major“ a trebuit să 

facă loc acelei ars maxima, exprimată în propriul motto: „Acela care trăiește 

alături de Viață, nu poate muri.“128 

 

În anul acela, Lull s-a întors în Bugia (un oraș în care fusese cândva închis timp de șase luni 

pentru că predicase). „Obosit de izolare și tânjind după martiraj,“ Lull s-a înfățișat în piața 

publică și a început să predice. Acolo a câștigat cununa după care tânjea. Înconjurat de o gloată 

frenetică, a fost redus la tăcere de musulmani înveninați care l-au omorât cu pietre. Astfel, 

Zwemer a scris: 

 

Lull a fost, fără doar și poate, un martir în faptă și în voință. Nu doar în Bugia, 

unde a adormit, dar în toți anii lungii sale vieți de după convertire, a fost un 
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martor al Adevărului, gata oricând „să împlinească ceea ce lipsea suferințelor lui 

Cristos“ în carnea lui „din dragoste pentru trupul Său, care este Biserica.“129 

 

Vă îndemn să primim mărturia acestui misionar martir ca pe o invitație de a păși pe aceeași 

cărare îngustă. Și să ne rugăm ca Domnul să ridice o generație de lucrători care să-și dea 

viețile în slujirea plină de iubire a lumii islamice. 
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Capitolul Șapte: Martirajul și lucrarea de slujire locală 

 

În capitolul anterior, am abordat martirajul în raport cu misiunile de frontieră. În capitolul 

acesta, ne îndreptăm atenția asupra martirajului în relație cu slujirea locală, adică în slujirea 

întreprinsă într-o zonă geografică în care există deja o Biserică (în contrast cu slujirea într-un 

oraș care nu a fost niciodată provocat de Evanghelie). Călăuză ne va fi Epistola a doua către 

Timotei. 

 

O introducere la 2 Timotei 

2 Timotei este cea mai importantă carte din Biblie în ceea ce privește slujirea domestică 

practică. Nicio altă carte nu dă o atenție mai explicită acestei slujiri și costului asociat cu ea. 

Este un dar incredibil pentru Trupul lui Cristos, pe care fiecare lucrător ar trebui să-l prețuiască. 

Unul dintre motivele pentru care această epistolă este atât de prețioasă este că ea este cea 

din urmă pe care Pavel a scris-o înainte de execuția sa. Legat în lanțuri, încarcerat în Roma și 

confruntat cu realitatea unei morți iminente, apostolul bătrân și trecut prin viață i-a scris unui 

tânăr pe nume Timotei. Pavel și-a așternut pe hârtie ultimele cuvinte, adresate unui camarad și 

tovarăș de luptă, îndemnându-l să-și „îndeplinescă lucrarea“. Cuvintele sale au fost ca un fir de 

plumb pentru tânărul pastor care se zbătea cu rigorile slujirii Trupului lui Cristos și a comunității 

de necredincioși din jur. 

Ca misionar și apostol, Pavel era chemat să lucreze mai cu seamă în regiuni care duceau 

lipsă de prezența unei comunități de credincioși și în mijlocul celor care nu auziseră niciodată 

Evanghelia. Ascultați cum descrie el costul asociat cu această importantă slujire de așezare a 

fundației între cei nefamiliarizați cu Evanghelia. Din cauza acestei chemări, a avut parte de 

următoarele: 

 

Am trudit mult mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit 

mult mai sever, deseori în pericol de moarte; de cinci ori am primit de la iudei 

patruzeci de lovituri fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele, o dată am fost 

împroşcat cu pietre, de trei ori am naufragiat, am fost o zi şi o noapte în largul 

mării, adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în 

pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în 

pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită 

fraţilor falşi, muncind şi trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând şi 

însetat, deseori fără hrană, în frig şi fără haine şi, dincolo de alte lucruri, era şi 



preocuparea mea zilnică: îngrijorarea mea pentru toate bisericile. (2 Corinteni 

11:23-28) 

 

Sarcina încredințată lui Timotei era diferită. Acesta era chemat să trudească în relație cu o 

Biserică deja stabilită (pe care, cel mai probabil, Pavel o plantase cu ani în urmă). În timp ce 

Pavel era chemat să predice și necredincioșilor, lucrarea lui Timotei nu se desfășura în mijlocul 

celor ce nu auziseră niciodată Evanghelia, ci între aceia care auziseră, dar respinseseră 

mesajul ei. Îndemnurile lui Pavel pentru Timotei au fost date în lumina presiunilor, primejdiilor și 

dificultăților asociate cu acea slujire de o importanță critică. Deși toți suntem chemați să prețuim 

misiunile de frontiere între cei neevanghelizați, cei mai mulți credincioși sunt chemați să 

slujească, de fapt, în mijlocul necredincioșilor din contextul unei Biserici deja stabilite. O 

minoritate va călători în națiuni îndepărtate pentru a fi o mărturie pentru cei ce nu au auzit 

niciodată Evanghelia, într-o limbă care nu le este cea proprie. Majoritatea va rămâne acasă, 

fiind martori pentru propriul lor popor, în propria lor limbă. Este esențial să punem preț pe 

amândouă aceste mandate și să recunoaștem că Dumnezeu împarte diverse daruri acelora cu 

diverse însărcinări. Și, înțelegând și recunoscând importanța amândurora, trebuie să înțelegem 

rolul greutăților, al suferinței, al persecuției și al martirajului în fiecare dintre contexte. Așadar, 

înainte de a studia 2 Timotei, vă ofer ceea ce, cred eu, reprezintă o perspectivă apostolică 

asupra persecuțiilor și martirajului legate de slujirea domestică. 

 

Pericolele slujirii domestice 

Unii ar putea fi înclinați să creadă că misiunile peste frontiere sunt, cumva, mai periculoase 

decât slujirea domestică. Depinzând de țara din care provenim, lucrul acesta poate fi adevărat. 

Dar istoria Bisericii sugerează că, dacă lucrurile stau așa, asta se datorează mai mult slăbiciunii 

mărturiei Bisericii decât naturii pericolelor asociate cu evanghelizarea locală. Istoric vorbind, 

majoritatea martirilor au fost uciși de propriul popor, în propria lor țară, din cauza răspunsului pe 

care l-au dat breșei făcute de slujirea misionarilor de frontieră. De exemplu, în anii 1990, în 

Indonezia au fost uciși mai mulți credincioși indonezieni decât misionari străini. 

Odată ce Evanghelia a pătruns datorită unui misionar de frontieră, nivelul pericolului a 

crescut, nu s-a diminuat. De ce? Pentru că credincioșii indonezieni erau de-acum martori în 

poporul lor. La început, familiile misionarilor au fost înjunghiate în somn. După aceea, Biserici 

întregi au fost arse din temelii și membrii lor indigeni au fost omorâți în bătaie. Nu mai demult 

decât în decembrie 2011, agenții proeminente de știri din toată lumea raportau atacuri vicioase 



împotriva creștinilor din Nigeria și Irak. În ambele instanțe, acestea au fost rezultatul slujirii 

domestice, în urma căreia niște criminali s-au dezlănțuit asupra Bisericii indigene. 

Cu acestea în minte, devine limpede că a fi un martor al Evangheliei în proximitatea unei 

Biserici stabilite nu presupune siguranță. Uneori, va fi taman de-a-ndoaselea. Națiuni vestice 

precum Statele Unite ale Americii, Canada și Anglia (unde Biserica prezintă o mărturie 

șubrezită, iar numărul membrilor ei înflăcărați este în scădere) sunt excepția de la regulă. 

Slujirea domestică cu credincioșie în națiuni precum Siria, Indonezia, Columbia și Bangladesh 

este tot atât de periculoasă pe cât sunt misiunile de frontieră în aceleași națiuni, în virtutea 

faptului că prețul recunoașterii publice a loialității față de Isus din Nazaret este privit cu dispreț. 

Una este ca un misionar străin să fie respins de o comunitate care nu este a sa și cu totul 

altceva ca un credincios indigen să fie respins de propria comunitate. Cine poate spune care 

respingere este mai costisitoare? Eu unul nu sunt pregătit să spun. 

Persecuțiile cele mai aprige consemnate în Faptele Apostolilor au fost experimentate de 

către Biserica stabilită în Ierusalim. Același lucru este valabil și pentru execuțiile primilor martiri. 

Ștefan și Iacov au fost uciși în orașul lor de baștină, de către oameni care vorbeau limba lor. În 

mod interesant, această prigoană a fost patul germinativ care a dat naștere misiunilor de 

frontieră. Capitolul 8 din Faptele Apostolilor arată limpede acest lucru. După descrierea morții lui 

Ștefan, Luca consemnează că 

 

Saul îşi dăduse consimţământul la uciderea lui Ştefan. Chiar în ziua aceea a 

izbucnit o mare persecuţie împotriva bisericii din Ierusalim şi toţi, în afară de 

apostoli, s-au împrăştiat prin regiunile Iudeii şi ale Samariei. Nişte oameni 

evlavioşi l-au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit mult. Saul însă făcea prăpăd în 

biserică, intrând prin case, luând cu forţa bărbaţi şi femei şi aruncându-i în 

închisoare. Cei ce fuseseră împrăştiaţi vesteau Cuvântul pe oriunde 

treceau. Filip s-a coborât într-o cetate a Samariei şi le-a predicat pe Cristos. 

(Faptele Apostolilor 8:1-5) 

 

„În ziua aceea“ în care Ștefan a fost omorât, în orașul lui natal, pe când era implicat în 

slujirea domestică a poporului său (îi slujea pe săraci prin distribuirea hranei)130, „a izbucnit o 

mare persecuție împotriva bisericii din Ierusalim“. Comunitatea a fost scormonită din casă în 

casă și „bărbați și femei“ au fost aruncați în închisoare. Persecutarea unui bărbat a fost fitilul 
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care a declanșat explozia de persecuții împotriva credincioșilor dintr-un întreg oraș. Acesta a 

fost rezultatul slujirii domestice a lui Ștefan și a credincioșilor din Ierusalim. 

Cu toate acestea, uitați-vă la roade. „În ziua aceea“ în care a izbucnit persecuția, „cei ce 

fuseseră împrăștiați vesteau Cuvântul pe oriunde treceau.“ „Filip s-a coborât într-o cetate a 

Samariei“ predicându-L pe Cristos și pe El răstignit. Acest pasaj marchează un moment 

însemnat în istoria Bisericii primare. Acesta a fost începutul misiunilor de frontieră, întocmai 

după cum le poruncise Isus în Fapte 1:8: „în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la 

marginile pământului“. Faptele Apostolilor 11 explică în detaliu roadele persecuției care a 

izbucnit în Ierusalim după moartea lui Ștefan. 

 

Cei ce fuseseră împrăştiaţi de persecuţia care avusese loc în urma uciderii lui 

Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia. Ei nu vorbeau despre 

Cuvânt nimănui în afară de iudei. Câţiva dintre ei însă, nişte bărbaţi din Cipru şi 

din Cirena, care veniseră în Antiohia, le-au vorbit şi eleniştilor, vestindu-le 

Evanghelia despre Domnul Isus. Mâna Domnului era cu ei, şi astfel un mare 

număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns şi 

la urechile bisericii care era în Ierusalim, astfel că l-au trimis pe Barnaba să 

meargă până în Antiohia. Când a ajuns şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a 

bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să-I rămână credincioşi Domnului în toată năzuinţa 

inimii lor. Căci Barnaba era un om bun şi plin de Duhul Sfânt şi de credinţă; şi o 

mare mulţime de oameni a fost adăugată la Domnul. (Fapte 11:19-24) 

 

Observați schimbarea de strategie dintre 11:19 și 11:20. Cei ce erau împrăștiați către noi 

frontiere dincolo de Ierusalim vorbeau în continuare doar cu evreii. Evanghelia încă nu 

străpunsese vălul altei culturi. „Dar“, consemnează Luca, „câțiva dintre ei... care veniseră în 

Antiohia, le-au vorbit și eleniștilor, vestindu-le Evanghelia despre Domnul Isus.“ Așa s-au născut 

misiunile de frontieră. Cauza? Persecuția care s-a abătut asupra unei Biserici consolidate, din 

cauza slujirii domestice. Catalizatorul? Martirajul unui bărbat – un slujitor local care lucra în 

sânul poporului său. 

Dacă ne modelăm eforturile misionare după precedentele stabilite de Biserica primară în 

cartea Faptelor Apostolilor, atunci se impune să conchidem: 

1. Că slujirea domestică nu este mai puțin primejdioasă decât lucrările peste frontiere. 

2. Că persecutarea unei slujiri domestice (incluzând martirajul) este catalizatorul cel mai de 

seamă pentru misiunile de frontieră. 



3. Că fie că suntem chemați la slujire domestică sau la misiuni peste frontiere, persecuția și 

martirajul ar trebui să fie de așteptat.    

Mai mult, ar trebui să vedem persecuția și martirajul ca fiind mai mult decât un simplu recul 

al slujirii domestice și al misiunilor de frontieră credincioase și curajoase. Ar trebui să admitem 

că sunt o strategie divină pe care Dumnezeu o folosește ca să maturizeze Biserica și să 

avanseze mărturia ei în mijlocul popoarelor, culturilor și regiunilor neatinse și neangajate de 

Evanghelie. Dacă vedem în lapidarea lui Ștefan doar furia satanică împotriva Bisericii și nu 

izbutim să vedem mâna providențială a lui Dumnezeu în moartea lui, precum și în persecuția 

care a urmat, atunci nu o vedem în lumina corectă. Odată stabilită această paradigmă teologică 

și misiologică, mesajul din 2 Timotei va căpăta mult mai mult sens decât ar avea în lipsa ei. 

 

Mesajul central din 2 Timotei 

Mesajul central al Epistolei a doua către Timotei se regăsește în 1:6-8. Aceste trei versete 

încadrează tot mesajul acestei epistole cu greutate. 

 

De aceea, îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine 

prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de 

putere, de dragoste şi de înţelepciune. Aşadar, să nu-ţi fie ruşine să mărturiseşti 

despre Domnul nostru şi nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă 

împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu. (2 Timotei 1:6-

8) 

 

Sintagma „suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu“ este 

accentul principal al apelului pe care îl face Pavel acestui tânăr lucrător domestic. Sunt trei 

motive pentru care, cred eu, lucrul acesta este limpede. Mai întâi, putem vedea că prin întreaga 

carte trece un fir al suferinței răscumpărătoare pentru Evanghelie. Pavel menționează tema 

suferinței nu mai puțin de paisprezece ori. Acesta este un număr incredibil ținând cont de faptul 

că întreaga carte cuprinde doar patru capitole. Tematic vorbind, 2 Timotei vorbește despre 

suferință. Următoarele paisprezece pasaje arată limpede acest lucru: 

 

„Onisifor... nu i-a fost rușine de lanțul meu.“ (1:16) 

„Ia parte la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Cristos Isus!“ 

(2:3) 

„sufăr [pentru Evanghelie] până acolo încât sunt legat ca un răufăcător“ (2:9) 



„rabd totul pentru cei aleși“ (2:10) 

„dacă răbdăm, vom și domni împreună cu El“ (2:12) 

„Străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un... lucrător care nu 

are de ce să-i fie rușine“ (2:15) 

„Și robul Domnului nu trebuie să se certe... ci să fie îngăduitor“ [în en. să 

îndure răul cu răbdare] (2:24) 

„Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele“ (3:1) 

„Tu ai urmărit îndeaproape... persecuțiile și suferințele [mele]“ (3:10-11) 

„Toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Cristos Isus vor fi 

persecutați.“ (3:12) 

„Însă tu... îndură suferințele“ (4:5) 

„Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și timpul plecării mele 

este aproape.“ [în en. Eu sunt deja turnat ca o jertfă de băutură, iar timpul plecării 

mele a sosit] (4:6) 

„M-am luptat lupta cea bună“ (4:7) 

„La primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat alături de mine, ci toți m-

au părăsit.“ (4:16) 

 

În al doilea rând, în timp ce zăcea într-o celulă mizerabilă din închisoare, așteptându-și 

execuția, Pavel întrupa și demonstra îndemnul de a „înflăcăra“ focul consacrării și curajului. 

Atunci când i-a spus lui Timotei „suferă împreună cu mine pentru Evanghelie“, în versetul 8, 

Pavel îi cerea să îmbrățișeze același soi de opoziție de care avea și el parte pentru că adusese 

o mărturie credincioasă Evangheliei. Este de o profunzime aparte faptul că acest verset despre 

suferință vine pe urmele îndemnului de a „înflăcăra“ focul fervorii. Cuvântul de legătură dintre 

propoziții, „de aceea“, este menit să ne arate scopul pentru care au fost aprinse flăcările de la 

bun început și pentru care acestea trebuie întețite: (1) Acela că Timotei avea să înfrângă 

rușinea scandaloasă de a fi mărturisit despre Domnul Isus și (2) că Timotei avea să-și dea viața 

pentru a suferi împreună cu Pavel. Alăturați cele două și veți obține mesajul: „Timotei! Îmbracă-

te în curajul pe care ți-l pune la dispoziție Duhul Sfânt care locuiește în tine și vino cu mine să 

suferim în mod glorios!“ Exegetic vorbind, 2 Timotei este despre suferință. 

În al treilea rând, toate sfaturile, mustrările și îndemnurile lui Pavel țintesc spre pregătirea lui 

Timotei pentru a sta ferm în fața presiunii. Acesta este scopul pentru care Pavel se străduiește 

să îl edifice. Dacă Timotei avea să rămână credincios în fața opoziției, la fel rămâneau și aceia 

pe care fusese chemat să-i slujească. În mintea lui Pavel, era o chestiune corporativă. Pavel îl 



încuraja pe acest tânăr să se uite la presiunile și suferințele care se abătuseră asupra sa ca la o 

pildă pentru ceea ce ar trebui să aștepte și să anticipeze ca urmare a înaltei sale chemări. 

Această epistolă către Timotei nu cuprinde explicațiile doctrinare ale lui Pavel, cum este cazul 

epistolei către Romani sau Efeseni, ci vorbește despre chemarea lui Timotei la un stil de viață 

jertfelnic, cum era cel modelat, prin propriile suferințe, de Pavel, care scria din închisoare. Dacă 

acest stil de viață ar fi fost modelat cu credincioșie de către Timotei, atunci Biserica ar fi înflorit. 

Pastoral vorbind, 2 Timotei tratează despre suferință. 

 

Îmbrățișarea teologiei biblice a suferinței pentru Evanghelie 

În această carte de preț, ni s-a dat o paradigmă a necesității suferinței de dragul 

Evangheliei. Acest cadru teologic este esențial pentru a înțelege epistola lui Pavel către Timotei. 

Cuvântul „a suferi“ este folosit de șase ori. Dar realitatea „suferinței“ apare cam de paisprezece 

ori. Aceste paisprezece versete pun în perspectivă chemarea: „suferă împreună cu mine pentru 

Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu.“ 

Timotei ar fi putut doar să împărtășească același fel de suferință la care a fost chemat „prin 

puterea lui Dumnezeu“ (1:8). Acesta este un punct important. Mult prea adesea, puterea lui 

Dumnezeu este exaltată ca fiind mijlocul prin care să scăpăm de suferință. Dar această idee 

contravine intuiției și minții apostolilor. Pavel înțelegea că Dumnezeu dă putere pentru 

vindecarea bolilor și pentru suferirea morții. Așadar, deși demonstra puterea lui Dumnezeu 

scoțând demonii și înviind morții, totodată el demonstra puterea lui Dumnezeu îndurând 

suferințe și, în cele din urmă, îmbrățișând martirajul. La rândul nostru, și noi trebuie să le 

afirmăm pe amândouă. 

Înțelegând pasajul din 1:6-8 ca fiind principiul de bază al cărții, un număr de alte adevăruri 

importante sunt puse în lumină în context. Mai întâi, Pavel îi scria unui tânăr sfios, copleșit de 

propriile slăbiciuni și insecurități, care avea o chemare profundă pentru viața lui. Din acest 

motiv, această carte este cu atât mai importantă și relevantă pentru tineri. Și, în al doilea rând, 

Pavel îi scria lui Timotei cu scopul de a-l pregăti să manifeste curaj în fața presiunilor care îl 

apăsau, precum și în fața celor ce aveau să vină. Tinerii care doresc să-și încheie alergarea cu 

rezistență și să dea o mărturie credincioasă ar face bine să pună la inimă vorbele lui Pavel. 

 

Unde sunt tinerii și tinerele acestei generații, care își vor considera viețile 

ieftine și vor fi credincioși până la moarte? Unde sunt aceia care își vor pierde 

viața de dragul lui Cristos – azvârlind-o cât colo din dragoste pentru El? Unde 

sunt aceia care vor trăi primejdios și vor fi nesăbuiți în slujba Lui? Unde sunt 



iubiții lui – aceia care Îl iubesc pe El și sufletele oamenilor mai mult decât propria 

reputație sau propriul confort sau chiar decât însăși propria viață? 

Unde sunt bărbații care spun „nu“ sinelui, care ridică crucea lui Cristos și Îi 

calcă pe urme, care sunt gata să fie pironiți pe ea în colegiu sau la birou, acasă 

sau pe câmpul de misiune, care sunt dispuși, la nevoie, să sângereze, să sufere 

și să moară pe ea? 

Unde sunt aventurierii, exploratorii, corsarii pentru Dumnezeu, care socotesc 

un singur suflet de om ca având o valoare infinit mai mare decât ridicarea sau 

căderea unui imperiu? Unde sunt oamenii dispuși să plătească prețul viziunii?131 

 

Poate că ești copleșit de insecurități, încercând, cu stângacie (ca și mine), să-ți administrezi 

viața după chemarea lui Dumnezeu. Din cauza imaturității și a lipsei de tenacitate, am putea 

avea sentimentul, ca și Timotei, de altfel, că este mai ușor să dăm înapoi de la ceea ce am fost 

chemați. Din acest motiv, cartea 2 Timotei este nespus de valoroasă pentru mine, personal. 

Tânăr fiind și luptându-mă cu rigorile slujirii credincioase a Evangheliei, eu o primesc ca pe un 

fir de plumb. Mai mult, cred că această generație de tineri lucrători trebuie să îmbrățișeze 

teologia nou-testamentară a suferinței, dacă dorim cu adevărat să fim credincioși în slujirea 

noastră. Din păcate, acesta este unul dintre subiectele dezvoltate cel mai puțin în predicile și 

învățăturile contemporane și, din această cauză, mare parte a Bisericii se află într-o stare de 

lâncezeală, mai cu seamă în Occident. Împreună, avem datoria de a recupera gloria acestui 

mesaj valoros. 

În încheierea acestui capitol despre rolul suferinței, al persecuțiilor și al martirajului în 

lucrarea domestică pusă cu credincioșie în slujba Evangheliei, vă las cu un extras din predica 

lui John G. Lake, O chemare de trâmbiță, pe care a rostit-o cu prilejul unui serviciu de recepție a 

misionarilor din Africa de Sud, la începutul anilor 1900. Lake se adresa unei generații de tineri 

misionari-martiri, chemându-i la același lucru la care îl chemase Pavel pe Timotei. Ea poate fi 

citită integral în Anexa 1. 

 

Preaiubiților, am pierdut caracterul consacrării... Dumnezeu încearcă să-l 

restaureze în zilele noastre. 

Știți de ce Dumnezeu Și-a revărsat Duhul Său cel Sfânt în Africa de Sud cum 

nu a făcut-o nicăieri altundeva în lume? A existat un motiv. Exemplul acesta îl va 

ilustra. La un moment dat, am avut o sută douăzeci și cinci de bărbați pe câmpul 

                                                             
131 Howard Guinness, Sacrifice, (Chicago: IVP, 1947), 59-60. 



de misiune. Eram o instituție foarte tânără și necunoscută în lume. Africa de Sud 

se află de o depărtare de șapte mii de mile de oricare țară europeană. Este la 

zece mii de mile depărtare de Statele Unite, via Anglia. Sub groaznicul asalt pe 

care am fost nevoiți să-l îndurăm, finanțele noastre s-au împuținat în așa măsură 

încât, într-o vreme, nu puteam nici măcar să le trimit prin poștă acestor lucrători, 

la sfârșitul lunii, o bancnotă de 10$. Ba chiar s-a ajuns până acolo încât nici 2$ 

nu le-am putut trimite. Situația era deznădăjduită. Ce era să fac? În aceste 

circumstanțe, nu am vrut să-mi asum răspunderea de a lăsa bărbații aceștia și 

familiile lor la frontieră, fără o cunoaștere reală a condițiilor în care se aflau. 

Unii dintre cei de la centrul operațiunilor ne-am vândut hainele, am vândut 

anumite articole de mobilier, am vândut tot ce se putea vinde pentru a-i aduce pe 

acești o sută douăzeci și cinci de lucrători de pe teren, la o conferință. 

Într-o seară, pe parcursul conferinței, am fost invitat de comitet să părăsesc 

sala pentru un minut sau două. Cei de la conferință voiau să-și spună o vorbă în 

privat. Așa că am ieșit până la un restaurant să-mi cumpăr o ceașcă de cafea și 

am venit înapoi. La întoarcere, am aflat că rearanjaseră scaunele într-un oval, cu 

o măsuță la un capăt, iar pe masă erau pâine și vin. Bătrânul părinte Vanderwall, 

vorbind în numele tuturor, a spus: „Frate John, în absența dumitale, am ajuns la 

o concluzie. Am luat o decizie. Vrem să ne servești Cina Domnului. Ne ducem 

înapoi la câmpurile noastre de misiune. Ne întoarcem, chiar dacă ne mor 

nevestele. Ne întoarcem, chiar dacă suntem nevoiți să răbdăm foame. Ne 

întoarcem, chiar dacă va fi să mergem pe jos. Ne întoarcem, chiar dacă ne mor 

copiii. Ne întoarcem, chiar dacă murim noi înșine. Nu avem decât o cerință. Dacă 

murim, vrem să vii să ne îngropi.“ 

În anul următor, am îngropat doisprezece dintre acești bărbați, împreună cu 

șaisprezece dintre soțiile și copiii lor. 

După judecata mea, nici unul dintre ei, dacă ar fi avut câte ceva din ce are 

nevoie un om alb ca să mănânce, ar fi putut să trăiască. Prieteni, când vreți să 

aflați de ce puterea lui Dumnezeu s-a pogorât din cer în Africa de Sud ca 

niciodată înainte, din vremea apostolilor încoace, iată-vă răspunsul.132 

 

  

                                                             
132 Roberts Liardon, John G. Lake: The Complete Collection of His Life Teachings, (New Kensington, PA: 

Whitaker House, 1999), 36-41. 



Capitolul Opt: Martirajul și sfârșitul 

 

În acest capitol (și în mare parte din următorul), ne vom focaliza pe chemarea la martiraj la 

sfârșitul veacului. 

Biserica din generația revenirii lui Cristos va fi confruntată cu martirajul într-un mod 

dramatic, în mijlocul unui „necaz“ global „așa cum nu s-a mai vazut.“133 Amploarea și 

magnitudinea acestui ceas final de persecuție le va eclipsa pe toate cele care l-au precedat. 

Impactul acestei violențe fără precedent va fi de așa natură încât, în acest ultim „necaz mare“, 

credincioși din „fiecare națiune, din toate triburile și popoarele și limbile“ vor suferi și își vor 

pierde viețile.134 Niciodată în istorie nu a mai existat o perioadă în care să fie uciși credincioși, în 

fiecare națiune, în același interval concentrat de timp. 

Accentul pe care îl pune Noul Testament pe martirajul din anii dinaintea revenirii lui Cristos 

este oarecum incredibil. În majoritatea capitolelor în care sunt prezentate principalele tendințe și 

evenimente legate de sfârșitul veacului, este menționat și martirajul. Pentru ca Biserica să se 

poată pregăti să rămână în picioare în fața furtunii ce se apropie, este indispensabil să 

înțelegem cât de centrală este această chestiune în planurile escatologice ale lui Dumnezeu. 

 

Introducere la Matei 24-25 

Deși sunt numeroase pasaje care demonstrează proeminența martirajului în vremurile din 

urmă, ne vom limita la Matei 24:9-14. Aceste versete conțin un număr de declarații relevante 

pentru studiul nostru. Dar, mai întâi, se impun câteva observații preliminare despre Matei 24-25. 

Deși Matei 24 și 25 sunt împărțite în Biblie în două capitole în Biblia noastră, ele constituie 

în fapt o singură predică care ar trebui citită și înțeleasă ca atare. Adesea este denumită 

„Predica de pe Muntele Măslinilor“, pentru că a fost rostită pe Muntele Măslinilor, de unde se 

vedea cetatea Ierusalimului. Mesajul central al pasajului din Matei 24-25 este „semnele 

sfârșitului veacului și ale întoarcerii [lui Isus]“ (24:3). A fost adresat unor tineri adulți135 care 

doreau să aprofundeze sfârșitul istoriei naturale. 

În versetele 1-2, Isus declară că Templul va fi distrus. Conform Vechiului Testament, 

distrugerea Templului era marele eveniment136 care dădea semnalul pentru „vremea sfârșitului“ 

                                                             
133 Daniel 12:1-7; Ieremia 30:5-7; Matei 24:9-31. 
134 Apocalipsa 7:9-14 
135 În mod tradițional, ucenicii sunt reprezentați în artă și film ca oameni în toată firea. Lucrul acesta este 

foarte puțin probabil. Atunci când Isus le-a făcut chemarea de a-L urma, a făcut-o după obiceiul rabinic de a 
chema și instrui tineri pentru slujire. Cei doisprezece ucenici aveau, probabil, puțin sub și peste douăzeci de ani. 

136 Vezi Isaia 63:18; Daniel 8:13-14; 9:26-27; 11:30-12:13; Matei 24: 15-31; 2 Tesaloniceni 2:1-11; Apocalipsa 11:1-2  



(Daniel 11:31; cf. 12:1-3) și pentru „o vreme de necaz cum n-a fost de la începutul neamurilor și 

până atunci“ (Daniel 12:1-7; Ieremia 30:5-7; Matei 24:15-31). Acest necaz va preceda imediat 

„salvarea“ (Ieremia 30:5-7) și „izbăvirea“ lui Israel și învierea celor drepți (Daniel 12:1-3). Fiind 

conștienți de aceste profeții și înțelegând că distrugerea Templului și „vremea sfârșitului“ erau în 

mod inextricabil legate una de cealaltă (Daniel 12:1-13), ucenicii au răspuns întrebând, în 

versetul 3, „când“ aveau să se întâmple aceste evenimente și care aveau să fie „semnele“ 

apropierii lor. Din 24:4 și până la sfârșitul capitolului 25, Isus răspunde acestei întrebări. 

Răspunsul lui Isus la întrebarea ucenicilor poate fi împărțit în două secțiuni: învățătură 

profetică (24:1-31) și învățătură pastorală (24:32-25:46). Profetic vorbind, Isus declară trenduri 

și evenimente. Apoi, în registrul pastoral, explică în ce fel ar trebui să trăim în lumina acestor 

trenduri și evenimente. Pentru Isus, subiectul sfârșitului veacului era, în mod clar, unul pastoral. 

Este trist faptul că mare parte din Biserica Vestică nu este de acord cu El. 

În prima secțiune (cea profetică), nu întâlnim metafore, parabole sau învățături enigmatice, 

așa cum găsim în alte locuri din Evanghelii. În Matei 24:1-31, Isus vorbește într-un limbaj clar și 

propriu despre evenimente propriu-zise, care vor debuta violent în „Iudeea“ și vor atinge „toate 

națiunile“ înainte de a veni „sfârșitul“. Aceste treizeci și unu de versete nu necesită nicio 

interpretare. Ele exprimă ideile în mod clar. Secțiunea a doua, însă, este foarte diferită. 

În secțiunea a doua (cea pastorală) (Matei 2:32-25:46), Isus vorbește în parabole și 

metafore, afirmând că „Împărăția Cerurilor este precum...“ El face aluzie la smochini, la zilele lui 

Noe, la servitori, fecioare, oi, capre și multe altele. Aceste învățături în parabole aveau intenția 

de a complementa informațiile profetice directe furnizate în 24:1-31. 

Atunci când sensul clar al profeției din prima jumătate a predicii lui Isus nu este înțeles 

corect, puterea și scopul parabolelor se pierd. Trebuie să fim atenți să nu citim aceste capitole 

ca pe niște învățături separate, date cu două prilejuri diferite, și să nu accentuăm din ele idei 

care nu fac cinste sau nu sunt în armonie cu întreaga predică. Din nefericire, aceste greșeli sunt 

comise mult prea des cu acest prețios pasaj, atunci când slujitorii izolează o parabolă și o aplică 

într-o manieră generală. De aceea, predicatorii și învățătorii ar trebui să se abțină să vorbească 

despre parabole și să pună accent pe mesajele lor dacă nu înțeleg și nu recunosc contextul în 

care trebuie citite acestea. Puține pasaje au fost supuse mai multor abuzuri din partea 

lucrătorilor creștini decât cel din Matei 24-25. Acest lucru se întâmplă în mare parte din cauză 

că textul este atât de adesea accentuat incorect, prin ignorarea mesajului de ansamblu. 

Parabolele și îndemnurile pastorale au fost date, toate, în contextul lui „atunci“ (25:1) și „în zilele 

acelea“ (24:29) ale „durerilor nașterii“ (24:8) și „necazului celui mare“ (24:21) de la „sfârșitul 

veacului“ (24:3). Trebuie accentuat cu credincioșie acest cadru escatologic. 



Redau mai jos o schiță în trei părți a pasajului din Matei 24-25. Această perspectivă amplă 

este esențială pentru înțelegerea corectă a versetelor 9-14 și a martirajului. 

 

1. Declarația lui Isus cu privire la Templu și întrebarea ucenicilor (24:1-3) 

a. Isus profețește distrugerea Templului (24:1-2) 

b. Ucenicii întreabă despre semnele sfârșitului (24:3) 

 

2. Răspunsul lui Isus: Învățătură profetică 

Tendințe și evenimente care vor precede întoarcerea lui Isus (24:4-31) 

a. Tulburări sociale și ecologice globale numite „durerile facerii“ (24:4-8) 

b. Presiuni sociale care corespund durerilor nașterii (24:9-14) 

c. Începutul necazului celui mare (24:15-20) 

d. Severitatea neegalată a necazului celui mare (24:21-28) 

e. Concluzia necazului celui mare (24:29-31) 

 

3. Răspunsul lui Isus: Învățătură pastorală 

Șapte parabole despre pregătire (24:32-25:46) 

a. Smochinul (24:33-35) 

b. Zilele lui Noe (24:36-41) 

c. Hoțul (24:42-44) 

d. Servitorul cel înțelept și credincios (24:45-51) 

e. Cele zece fecioare și mirele care vine (25:1-13) 

f. Talanții (25:14-30) 

g. Cel mai neînsemnat dintre frații lui Isus (25:31-46) 

 

Centralitatea martirajului în Predica de pe Munte 

Având în minte acest context clar, să ne concentrăm atenția asupra pasajului din 24:9-14, 

unde Isus subliniază cât de central și de proeminent va fi martirajul în generația întoarcerii Sale. 

După ce descrie cutremurele de pământ, conflictele militare, foametea și tulburările sociale ca 

fiind semnele preliminare care semnalizează primele stadii ale crizei de la sfârșitul vremurilor 

(„toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii“ [24:8]), Isus afirmă că  

 

Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile 

din pricina Numelui Meu. Atunci mulţi se vor poticni, se vor trăda unii pe alţii şi se 



vor urî unii pe alţii. Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi. Şi din 

cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci. Dar cel care va 

răbda până la sfârşit va fi mântuit. Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită 

întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni 

sfârşitul. (24:9-14) 

 

Cuvântul „atunci“ din versetul 9 este important (vezi și 24:29 și 25:1). Ne dă informații cu 

privire la așezarea în timp și natura izbucnirii persecuției finale a sfinților. „Atunci“ se referă la 

presiunile care se vor acumula în sânul națiunilor, folosind imaginea frecvenței și a intensității 

„durerilor nașterii“, care vor cuprinde pământul asemenea travaliului unei femei („...necazul 

acelor zile“ [24:29]). „Atunci“ se referă la apogeul istoriei care conduce la și culminează cu 

debutul violent al „necazului celui mare“ (24:21-22) în „Iudeea“ (24:15-16) și, în cele din urmă, 

cu întoarcerea lui Isus, în carne și oase, pe pământ. 

„Atunci“, în acel ceas turbulent al crizei tot mai adânci, „necazul“, „moartea“, „ura“, 

„lepădarea“, „trădarea“ și „înșelarea“ vor fi principalele „semne“ ale vremurilor. Dar observă 

aceste două adevăruri critice, drag sfânt: (1) această însemnată violență este centrată în jurul 

Numelui lui Isus („pentru Numele Meu“) și (2) această însemnată violență va avea impact 

asupra fiecărei națiuni („...veți fi urâți de toate națiunile“). Este imperios necesar să observăm și 

să afirmăm amândouă aceste realități. Natura conflictului final al persecuției de la sfârșitul 

veacului gravitează în jurul lui Cristos. Iar amploarea acestui conflict nu va avea precedent. În 

această notă, este important să vorbim despre o potențială piatră de poticnire legată de natura 

Predicii de pe Munte. 

Sunt mulți care susțin că Matei 24-25 s-a adeverit în jurul anului 70 AD, odată cu invazia 

romană a Ierusalimului și distrugerea Templului. Mulți bărbați și multe femei evlavioase cred 

acest lucru. Ei învață pe alții că Predica de pe Munte nu are legătură cu viitorul sau cu sfârșitul 

acestui veac prezent, ci mai degrabă cu trecutul, cu sfârșitul erei evreiești. Orice credincios care 

dorește să cinstească Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să respingă din toată inima această 

învățătură. Ea este o doctrină falsă, care va avea consecințe serioase în generația întoarcerii 

Domnului. 

Căderea Ierusalimului, în anul 70, nu a fost persecuție împotriva Bisericii. A fost o campanie 

militară împotriva Israelului. De fapt, mare parte din populația creștină a Iudeii a fugit în regiunile 

pustii din jurul cetății atunci când au început invaziile, scăpând astfel de violențe. Isus a învățat 

că una dintre cele mai stridente tendințe și evenimente care aveau să deosebească necazul 

final fără egal (24:21-22) de continuumul istoric al necazurilor (Fapte 14:22; Apocalipsa 1:9) va 



fi persecuția concentrată a credincioșilor „pentru Numele Său“. Persecuția despre care se 

vorbește în Matei 24-25 va cuprinde „toate națiunile“. Lipsa de onestitate intelectuală de care ar 

fi nevoie ca să aplici o asemenea profeție în mod final și ultim la anul 70 este șocantă. Ținând 

cont de faptul că Marea Trimitere abia începuse cu trei decenii înainte de căderea Ierusalimului, 

ar trebui să ni se pară straniu atunci când un predicator susține că tendințele și evenimenele 

descrise în Predica de pe Munte și-au găsit adeverirea în secolul întâi.137 Cu siguranță, nu a fost 

așa. 

 

Trei evenimente monumentale în generația întoarcerii Domnului legate de misiuni și martiraj 

Aceste șase versete (24:9-14) conțin trei evenimente monumentale pe care Biserica dintre 

națiuni trebuie să le înțeleagă. Deși toate trei au fost deja prezentate, în mod limitat, vreau să le 

recunosc pe fiecare în parte ca adevăruri propoziționale și să elaborez asupra semnificației lor. 

Ne vom croi drum în sens invers, de la versetul 14 la versetul 9. 

 

1. Pătrunderea Evangheliei în fiecare națiune (24:14) 

Matei 24:14 este o incredibilă profeție care ar trebui să ne întărească și să ne dea un mare 

curaj și o mare îndrăzneală. Isus spune că „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi vestită întregii 

omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile...“ Va fi! Trebuie să fie! Va veni o zi când fiecare 

trib, limbă, națiune și grup etnic va fi auzit numele lui Isus și minunea Evangheliei. Preaiubitul 

meu, gândește-te la Matei 24:14. „Întreaga lume“ va auzi Evanghelia. Și „toate națiunile“ vor 

primi o mărturie. 

Mai mult de-atât, Isus a declarat că pătrunderea Evangheliei în fiecare națiune este una 

dintre puținele condiții pentru „sfârșit“. El a legat întoarcerea Sa de soarta celor neatinși de 

Evanghelie. Cele două sunt inseparabile – una fiind dependentă de cealaltă. Conform propriilor 

Sale cuvinte, Isus nu Se va întoarce până când fiecare trib și limbă va fi auzit „această 

Evanghelie a Împărăției“. 

După cum am afirmat în capitolul cinci, deși numărul grupurilor etnice neevanghelizate în 

prezent nu este neînsemnat (peste șase mii), liderii multora dintre cele mai mari organizații 

misionare afirmă cu încredere că sarcina poate și cel mai probabil va și fi îndeplinită în timpul 

vieții copiilor noștri. Gândiți-vă la semnificația acestui lucru. Copiii tăi ar putea să apuce ziua în 

                                                             
137 Unii citează Coloseni 1:23 și Romani 1:8 ca dovadă că Evanghelia fusese deja proclamată tuturor 

națiunilor în secolul întâi. Autorul acesta crede că aceasta este o manevrare sărăcăcioasă a textului și 
recomandă articolul semnat de John Piper, „A fost Evanghelia predicată deja întregii creații?“, care poate fi 
găsit pe website-ul Desiring God, http:// www.desiringgod.org/blog/posts/has-the-gospel-been-preached-to-the-
whole-creation-already. 



care grupurile etnice rămase vor fi auzit Evanghelia. Am putea fi generația care finalizează ceea 

ce ucenicii au început în Ierusalim, în urmă cu două mii de ani (Fapte 1:8). Dacă nu noi, atunci 

aproape în mod cert copiii noștri. Dar, în orice caz, conform cu Matei 24:14, suntem în pragul 

„necazului“ final (24:4-31), care va cuprinde pământul odată ce Evanghelia va fi pătruns în 

aceste națiuni actualmente neevanghelizate. Sfântule, acesta nu este un subiect periferic! 

 

2. Provocarea urii globale în fiecare națiune (24:9) 

Deși gândul de a angaja fiecare trib și limbă cu Evanghelia Împărăției, în cursul vieții 

noastre, ar trebui să ne învigoreze și să ne entuziasmeze, este important să observăm contextul 

profeției din 24:14. Pătrunderea Evangheliei în toate națiunile va avea ca rezultat provocarea 

tuturor națiunilor. Cu toate că mulți din fiecare trib și limbă se vor întoarce și își vor pune 

credința în Cristos, înainte de revenirea Lui pe pământ, trebuie să înțelegem că această mare 

recoltă de suflete se va strânge în toiul furiei ce va pune stăpânire pe toate națiunile pământului. 

 

Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile 

din pricina Numelui Meu.  Atunci mulţi se vor poticni, se vor trăda unii pe alţii şi 

se vor urî unii pe alţii. Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi. Şi din 

cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci. Dar cel care va 

răbda până la sfârşit va fi mântuit.  

 

Gândiți-vă la aceste afirmații pe rând: „[Ei] vă vor da să fiți chinuiți“. „Vă vor omorî.“ „Veți fi 

urâți de toate națiunile.“ Observați cuvintele „ei“ și „toate națiunile“. Persecuția finală a Bisericii 

va fi o realitate la nivelul întregii lumi. „Toate națiunile“ vor da credincioșii să fie chinuiți și îi vor 

omorî. 

Aceste idei nu sunt deloc ambigue. Sunt proclamări emfatice ale unei furii globale, ale unei 

violențe mondiale și a unei persecuții fără precedent. Deși unora li s-ar putea părea greu de 

crezut acest lucru, ținând cont de măsura de siguranță de care creștinii se bucură în mare parte 

a pământului, în aceste vremuri, Cuvântul lui Dumnezeu ne constrânge să ne bizuim pe 

cuvântul sigur al profeției, iar nu pe propria noastră rațiune bazată pe circumstanțe prezente. 

Amploarea și magnitudinea suferinței Bisericii de la sfârșitul veacului, așa cum este aceasta 

descrisă în astfel de pasaje, este cutremurătoare. Gândul vexează mintea modernă. Din cauza 

a cât de progresive, sofisticate și tolerante sunt azi multe din națiunile în care trăim, ne vine 

greu să credem că o asemenea brutalitate și nedreptate ar putea cuprinde pământul într-o 

asemenea măsură. Dar, nu uita, drag cititor, că Germania anilor 1930-1940 a fost patul 



germinativ pentru una dintre cele mai macabre atrocități din istoria umană. Anihilarea 

sistematică a evreilor europeni a fost visul națiunilor probabil celor mai culturale și mai 

impresionante din punct de vedere social. Faptul că grosolana nedreptate a Holocaustului și-a 

avut începutul în societatea culturală a Germaniei secolului al XX-lea rămâne în picioare drept 

dovadă împotriva celor care s-ar pripi să respingă ideea unei persecuții viitoare globale. 

 

3. Persecuția credincioșilor din fiecare națiune (24:9) 

Evanghelia va pătrunde în fiecare națiune înainte de întoarcerea lui Isus. Este probabil că 

aceasta se va întâmpla în cursul vieții tale sau în cea a copiilor tăi. Și când se va întâmpla, cea 

mai mare persecuție pe care a cunoscut-o vreodată Biserica va izbucni împotriva credincioșilor 

din fiecare națiune. Isus a vorbit răspicat: vom fi urâți de toate națiunile. În consecință, vom fi 

persecutați în toate națiunile. Trebuie să înțelegem acest lucru, să-l proclamăm și să ne 

pregătim pentru el. Consecințele lipsei de pregătire pentru aceasta vor fi severe pentru noi și 

pentru cei pe care îi iubim. 

Impactul violenței descrise în Matei 24:9-14 va fi „lepădarea“ și „răcirea dragostei“. Pe 

măsură ce Evanghelia pătrunde în popoarele și națiunile neevanghelizate, mulți, prin har, prin 

credință, vor intra în tabăra lui Isus. Totuși, în mijlocul unei urgii copleșitoare, ni se mai spune și 

că mulți vor cădea în apostazie, din cauza persecuției intense din jur. 

Întrucât persecuția creștinilor va izbucni „în toate națiunile“, odată cu avansarea Evangheliei 

„în toată lumea“, cei ce se întorc la Cristos în ceasul acela, o vor face cu riscul de a fi martirizați. 

Așadar, cum a fost la început, așa va fi și la sfârșit: chemarea la Isus va fi, la propriu, o chemare 

la moarte. Cu greu am putea exagera seriozitatea acestor realități și relevanța lor pentru 

Biserică, în generația întoarcerii Domnului. 

 

Martiri fără număr vor ieși din Necazul cel Mare 

Pe când se afla pe insula Patmos, lui Ioan i s-a arătat magnitudinea acestui viitor sezon de 

persecuții din timpul necazului final. Viziunea i-a tăiat respirația. 

 

După toate acestea, m-am uitat şi iată că era o mare mulţime, pe care nimeni 

n-o putea număra, din toate neamurile, seminţiile, popoarele şi limbile. Stăteau 

înaintea tronului şi înaintea Mielului, erau îmbrăcaţi în robe albe şi aveau ramuri 

de palmier în mâini. Ei strigau cu glas tare: „Mântuirea este a Dumnezeului 

nostru, Care şade pe tron, şi a Mielului!“  



Toţi îngerii stăteau de jur împrejurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru 

fiinţe vii. Ei au căzut cu feţele la pământ înaintea tronului şi I s-au închinat lui 

Dumnezeu, spunând: „Amin! Lauda şi slava, înţelepciunea şi mulţumirea, 

onoarea, puterea şi tăria să fie ale Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin.“  

Unul dintre bătrâni m-a întrebat: – Cine sunt aceştia îmbrăcaţi în robe albe şi 

de unde au venit? I-am răspuns: – Domnule, tu ştii! El mi-a zis: – Aceştia sunt cei 

care vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele 

Mielului. (Apocalipsa 7:9-14) 

 

Scena este incredibilă. Bărbați, femei și copii din fiecare națiune, trib, popor și limbă, 

laolaltă, declarându-și la unison marea dragoste față de Cel ce i-a răscumpărat cu sângele Său 

de rege. Precum o mare de chipuri care se întindea cât vedeai cu ochii, congregația era 

imposibil de numărat. Ioan nu mai văzuse niciodată atâția oameni la un loc și, cu siguranță, 

niciodată atâția provenind din grupuri etnice atât de diverse. Și cum stătea țintuit locului de 

uimire, în fața sublimei priveliști din fața lui, unul din cei douăzeci și patru de bătrâni s-a apropiat 

de el și l-a întrebat dacă știa de unde veneau acești sfinți îmbrăcați în robe. Bătrânul cunoștea 

răspunsul, dar voia să se asigure că și Ioan îl știa. Și voia să se asigure că noi îl vom ști. Așa că 

și-a răspuns la întrebare, zicând: „Aceștia sunt cei ce vin din necazul cel mare“. „Necazul cel 

mare“ nu este totuna cu „necazul“ istoric despre care se vorbește în Apocalipsa 1:7 sau în 2:9, 

acel continuum istoric de suferințe pe care Biserica le-a înfruntat încă de la început. Necazul din 

care va ieși acea mulțime fără număr este același cu „necazul cel mare“ despre care vorbise 

Isus în Matei 24:9-31; este acel necaz care începe cu „durerile nașterii“ la nivel global și 

„pustiirea“ Ierusalimului și culminează cu zdruncinarea cosmosului și întoarcerea lui Isus pe 

pământ, în carne și oase. Observă cu atenție cum l-a descris Isus: 

 

Căci atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii 

şi până acum şi nici nu va mai fi! Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nici un 

om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 

24:21-22) 

 

Acel ceas al necazului va fi cu totul fără precedent în amploare și magnitudine. Va fi nevoie 

ca Isus să intervină în mod fizic pentru a-i pune capăt. Totuși, din el Biserica lui Isus Cristos va 

da cea mai măreață mărturie de martir pe care a avut vreodată privilegiul să o dea. Biserica nu 

va fi un spectator pasiv în acel ceas, văzându-se scăpată în urma unei răpiri secrete. 



Nicidecum. Biserica va ieși din acel necaz după ce, în toiul lui, martirii vor fi dat o mărturie 

credincioasă. 

 

Concluzie 

Martirajul va fi un semn principal al vremurilor, în generația întoarcerii Domnului. Ca 

Biserică, trebuie să îl declarăm cu credincioșie și să ne pregătim corespunzător. În următorul 

capitol, vom aprofunda subiectul martirajului în context escatologic, pentru a arăta în ce fel, în 

creuzetul persecuției și al suferinței, Dumnezeu intenționează să Își crească în maturitate 

poporul. 

  



Capitolul Nouă: Martirajul și maturitatea 

 

Până în acest punct, am gândit chemarea la martiraj aproape cu totul în termeni 

individualiști, prezentând declarația lui Pavel din Filipeni 1:21, unde scria: „pentru mine a trăi 

este Cristos și a muri este un câștig.“ Ne-am focalizat pe implicațiile mesajului în raport cu 

„mine“, adică în raport cu credinciosul ca individ. În acest capitol de încheiere, însă, ne vom lua 

la trântă cu termenii corporativi și colectivi cu care este accentuat martirajul în Noul Testament 

și, ca atare, ne vom gândi cum ni se aplică acest mesaj ca și comunitate, ca trup al Bisericii. În 

puține locuri acești termeni corporativi sunt folosiți mai deschis decât în Apocalipsa 12:11. Aici 

citim despre 

 

Ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; ei nu şi-au 

iubit viaţa, chiar până la moarte. 

 

Ca să înțelegem corect semnificația acestei declarații profetice despre victoria corporativă a 

Bisericii asupra Celui Rău, avem nevoie să o citim în contextul ei. Sfinții din Apocalipsa 12:11, 

cărora li se dă oportunitatea de a nu-și iubi viețile, chiar până la moarte, sunt cei care vor suferi 

sub mâna tare a unui conducător tiranic pe care Ioan îl numește „fiara“.138 Într-una din epistolele 

sale, Ioan îl numește „Anticristul“.139 Pavel vorbește despre el ca fiind „omul păcatului“ și „fiul 

pierzării“.140 În viziunea lui Daniel, era numit „nemilos, crud“ și „ticălos“.141 Deși rămâne încă să 

fie descoperit, acest bărbat despre care se vorbește este o persoană reală (după cum ni se 

spune, Cristos îl va executa personal la înfățișarea Sa) și va dezlănțui o persecuție violentă 

împotriva sfinților lui Dumnezeu. Martirii din Apocalipsa 12:11 sunt cei cărora fiara le va „declara 

război“ în timpul „necazului celui mare“ descris în Apocalipsa 13:5-7: 

 

Fiarei i s-a dat o gură, ca să rostească vorbe mari şi blasfemii. I s-a dat să 

exercite autoritate pentru patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura 

blasfemiind împotriva lui Dumnezeu, blasfemiind Numele Său, cortul Său şi pe 

cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să poarte război cu sfinţii şi să-i învingă. Şi i s-a 

dat autoritate peste orice seminţie, popor, limbă şi neam.  

 

                                                             
138 Apocalipsa 13 
139 1 Ioan 2 
140 2 Tesaloniceni 2 
141 Daniel 7, 8 și 11 



Chemarea la martiraj și Biserica corporativă 

Chemarea lui Isus la a ne „pierde viețile“ este centrală nu doar pentru ucenicie și 

îmbrățișarea personală a Marii Trimiteri, ci este indispensabilă și pentru funcționarea și 

chemarea Bisericii ca și colectivitate. În Noul Testament, asemănarea cu Cristos și maturitatea 

în viața individuală sunt aproape întotdeauna încadrate de viziunea „omului matur“ ca „trup“ 

unit.142 Până când nu înțelegem, îmbrățișăm și umblăm în acest mesaj sfânt ca un popor unit, 

trăim sub nivelul intențiilor lui Dumnezeu. 

În Apocalipsa 2, într-una din scrisorile către cele șapte biserici, Isus s-a adresat întregii 

congregații din Smirna legat de subiectul martirajului: 

 

Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: „Acestea sunt cuvintele Celui Dintâi şi 

Celui De Pe Urmă, Celui Ce a fost mort şi a înviat: ştiu necazul şi sărăcia ta, – 

dar eşti bogat –, ştiu şi defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu 

sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan. Nu te teme de nici unul dintre lucrurile pe 

care urmează să le suferi! Diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în 

închisoare, ca să fiţi încercaţi, şi veţi fi în necaz timp de zece zile. Fii credincios 

până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii! Cel ce are urechi, să audă ce zice 

bisericilor Duhul! Cel ce învinge, nicidecum nu va fi rănit de moartea a doua.“ 

(Apocalipsa 2:8-11) 

 

După ce declară despre Sine că este Acela care „a fost mort și a înviat“, îi însărcinează pe 

credincioși, în mod profetic, ca trup al Bisericii, să îmbrățișeze moartea ca mijloc de a trăi 

înaintea Lui în credincioșie și devoțiune. Mai întâi, Cristos le-a recunoscut suferințele prezente 

(„necazul“, „sărăcia“ și „defăimarea“) pentru a le aminti că nedreptățile la care erau supuși nu 

scăpaseră privirii Sale iubitoare și pline de atenție. El era la curent cu cele ce se petreceau și 

era cu ei în mijlocul a toate – nu ca un spectator inert, ci ca unul care băuse până la fund 

aceeași cupă amară. După aceea, i-a îndemnat „să nu se teamă“ de această „suferință“, 

avertizându-i apoi asupra unui alt sezon viitor de persecuții, care avea să includă închisoare și 

chiar execuție. În cele din urmă, le-a dat ultimul îndemn din scrisoare. „Fii credincios până la 

moarte și îți voi da cununa vieții!“ De ce? Pentru că „cel ce învinge nu va fi rănit de moartea a 

doua.“ Aceștia vor trăi veșnic! 

Fiecare rând din această scrisoare adresată Bisericii din Smirna este incredibil și merită o 

contemplație serioasă. Dar vreau să subliniez mai cu seamă un lucru pe care am fi înțelepți 
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dacă l-am lua în calcul. Și anume, acela că Isus a chemat o întreagă Biserică dintr-un oraș 

particular la acceptarea unei viziuni a credincioșiei până la moarte. Multora dintre noi, mai cu 

seamă celor din Vest, ne vine greu să ne închipuim că Isus a îndemnat o întreagă congregație 

să accepte martirajul. Dar, după cum bine putem vedea, exact asta a făcut. Știind că Domnul 

nostru este același „ieri, azi și în veci“, putem fi siguri că prețuirea pe care o arată acestei sfinte 

căi nu s-a schimbat și că mesajul acesta este tot atât de relevant pentru noi, în mod colectiv, pe 

cât era și atunci. Mai mult, deși admitem că Isus nu a îndemnat toate cele șapte Biserici la 

martiraj, asta nu diminuează în niciun fel seriozitatea îndemnului pe care l-a dat Bisericii din 

Smirna. Dacă a chemat o Biserică să îmbrățișeze o viziune a credincioșiei până la moarte, ar fi 

o nesăbuință să presupunem că El nu cheamă Biserica, într-un mod foarte real, la aceeași 

viziune. 

Confesiunea noastră personală și individuală că „a trăi este Cristos și a muri este un câștig“ 

are menirea de a fi exprimată colectiv, mai cu seamă la sfârșitul veacului, când Dumnezeu are 

de gând să aducă Biserica la „deplinătatea ei“, în mijlocul celei mai crâncene opoziții de care a 

avut parte vreodată. În lumina presiunilor asociate cu sfârșitul veacului și în lumina accentului 

pus în Noul Testament pe maturitatea escatologică a Bisericii, este imperativ să integrăm 

teologia martirajului în fibra eclesiologiei noastre. Dumnezeu intenționează ca Biserica lui 

Cristos să fie o Biserică-martiră. De aceea, susținem că mesajul acesta privitor la „credincioșia 

până la moarte“ este fundamental pentru trăirea creștină și esențial pentru sănătatea și 

dezvoltarea Bisericii la nivel corporativ. În lipsa acestei viziuni pentru maturitatea Trupului 

colectiv al lui Cristos prin credincioșia până la moarte, vom pierde din vedere, în mod inevitabil, 

mare parte din ceea ce intenționează Dumnezeu să împlinească în poporul Său prin creuzetul 

suferinței, al persecuției și al necazului, care, înainte de întoarcerea Domnului, vor deveni din ce 

în ce mai proeminente în fiecare națiune.143  

 

Călătoria spre maturitate și părtășia suferinței 

Noul Testament abundă în declarații privitoare la maturitatea colectivă a Bisericii. Isus a 

predicat despre aceasta144 și s-a rugat pentru ea.145 Pavel a învățat despre ea.146 Scriitorul cărții 

Evrei a pus mare preț pe ea.147 Iar Petru a tânjit după ea.148 În mințile apostolilor, ea ținea de 
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credința apostolică. Noi suntem „Trupul lui Cristos“ și, ca atare, suntem destinați pentru 

„maturitate“. Tinerii bărbați cărora li s-a încredințat Evanghelia și li s-a dat misiunea de a iniția 

Marea Trimitere erau însărcinați cu viziunea acestei maturități. Acesta a fost standardul după 

care au fost scrise epistolele și, două mii de ani mai târziu, încă ne mai îndeamnă să îl purtăm – 

acela că Biserica a fost desemnată să fie părtașă suferințelor lui Cristos prin conformarea la 

chipul Aceluia care și-a dat sângele și a murit ca jertfă. 

În Filipeni 3, Pavel definește aceasta ca fiind standardul apostolic la care este chemată 

Biserica, spunând că el „socotește toate lucrurile ca pe o pierdere“ de dragul „câștigării lui 

Cristos“ și că nu dorea nimic mai mult decât să-L cunoască pe El și „puterea învierii Lui“ și să fie 

părtaș suferințelor Lui, devenind ca El în moartea Lui. Apoi, în versetele 14-15, după ce 

accentuează pierderea, suferința și moartea, a spus că „urmăresc ținta, alergând spre premiul 

chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos Isus.“ Mai mult, Pavel îi îndeamnă pe filipeni 

spunând: „toți cei ce suntem maturi să avem același gând!“ Pentru Pavel, călătoria spre 

maturitate era drumul morții și al învierii. Era în părtășia suferinței. Cristos era viața lui, iar 

moartea, un câștig. Acestea nu erau doar vorbe sau hiperbole; erau convingeri care, în ultimă 

instanță, l-au costat viața. La scurt timp după ce au fost așternute pe hârtie aceste cuvinte, a 

fost executat cu brutalitate de o sabie romană. În timp ce unii ar putea vedea un asemenea 

lucru ca pe un sfârșit tragic al unei vieți fericite, Pavel declară că acesta este standardul 

maturității creștine. De aceea, subscriu la cuvintele lui Hovey, care a scris că 

 

Viața creștină [este] o aventură a credinței, care este înrădăcinată în mărturia 

Bisericii înaintea lumii. Așa stând lucrurile, martirajul nu este o mărturie care a luat o 

întorsătură groaznic de greșită, ci paradigma ultimă a acesteia. Martirii nu au dat greș în 

proclamarea lor; morțile lor se regăsesc în însăși substanța evangheliei proclamate. 

Aceasta este evanghelia proclamată de toți creștinii, care includ în proclamarea lor 

demersul comemorării acelora care au murit pentru mărturia lor. A lua parte la acest 

demers și această mărturie înseamnă, așadar, a recunoaște că „Biserica-martiră“ 

identifică locusul trăirii creștine pentru toți cei ce Îl urmează pe Cristos.149 

 

Deși această paragidmă teologică este întâmpinată cu dispreț de mulți, ea este, totuși, în 

întregime biblică. Multe dintre epistole (și cel puțin una din Evanghelii) au fost scrise cu scopul 

deliberat de a întări sfinții în lupta lor ca Biserică-martiră care suferă biciul persecuției. În lumina 

acestei lupte, Petru a poruncit, la rândul său, Bisericii primare (preluând ca un ecou vorbele lui 
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Pavel): „Aşadar, întrucât Cristos a suferit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire.“150 

Porunca de a ne „înarma cu același fel de gândire“ de care dădea dovadă Cristos, atunci când 

de bunăvoie „a suferit în trup“, trebuie să fie proclamată pentru ca Biserica să fie „zidită“ și să 

„ajungă la maturitate“ și la „plinătatea staturii lui Cristos“, după cum suntem îndemnați în 

Efeseni. Ca și Isus, în Apocalipsa 2, Petru a vrut ca Biserica să îmbrățișeze o teologie a 

martirajului și chemarea de a fi credincioasă până la moarte. Aceasta, cred eu, face parte din 

teologia biblică a maturității creștine și este esențială pentru Biserică, pe care porțile iadului nu o 

vor înfrânge. Indiferent dacă noi suntem sau nu dispuși să ne însușim „același fel de gândire“ 

pe care l-a demonstrat Cristos suferind în trup, este limpede că Biserica din secolul întâi era. 

Acesta era un semn distinctiv al celor care urmau „Calea“151, întrucât aceștia considerau un 

privilegiu să-și exprime devoțiunea față de Isus în cuptorul încins al persecuțiilor. Zbârnâindu-le 

în urechi chemarea lui Isus de a-și „pierde viața“ și arzându-le în inimă revelația gloriei Sale, 

aceștia s-au supus cu bucurie Stăpânului lor, chiar „până la moarte“. Două mii de ani mai târziu, 

putem noi admite că această chemare a rămas neschimbată și că și nouă ni se face chemarea 

de a păși pe aceeași cale îngustă? 

 

O mireasă pregătită 

Deși această teologie a avut un rol central în viața comunitară a Bisericii, de-a lungul întregii 

ei istorii, ea își va găsi expresia deplină la sfârșitul veacului. Istoria se deplasează către un 

punct clar de încheiere, în care soția Mielului „se va pregăti“. În timp ce se afla în insula Patmos, 

lui Ioan i-a fost dat să întrezărească maturitatea Bisericii de la sfârșitul veacului, în contextul 

acestei mari încheieri. Apostolul a explicat cele văzute astfel: 

 

Am auzit ceva ca glasul unei mari mulţimi, ca vuietul multor ape şi ca sunetul 

unor tunete puternice, spunând: „Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru 

cel Atotputernic împărăţeşte! Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă, 

pentru că nunta Mielului a sosit, iar mireasa Lui s-a pregătit. (Apocalipsa 19:6-8) 

 

Indiferent dacă noi știm sau nu acest lucru, istoria se deplasează către evenimentul 

culminant al acelei Zile grozave – unirea Miresei cu Mirele ei ceresc. Tot atât de sigur pe cât 

este că acea Zi va veni, și Biserica își va împlini destinul maturității Sale astfel încât va fi 
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înfățișată ca o Mireasă care s-a pregătit. Precum regina Estera, Mireasa lui Cristos va fi supusă 

pregătirilor până când va fi strălucitoare și pură, „fără pată și fără vreo zbârcitură“ – cu totul 

potrivită pentru Regele ei. 

Cât de glorios este gândul că Apocalipsa se încheie cu o nuntă și o sărbătoare a bucuriei, 

mai cu seamă dacă ne gândim că trei dintre subiectele cele mai dominante ale cărții sunt (1) 

furia Satanei, (2) judecățile temporale ale lui Dumnezeu și (3) persecuția violentă îndreptată 

împotriva sfinților. În acestea regăsim o paradigmă esențială a vremurilor din urmă. La sfârșitul 

veacului, în contextul celei mai aprige expresii a furiei Satanei și a judecăților lui Dumnezeu, 

Biserica va avea parte de cele mai mari suferințe pe care le-a cunoscut vreodată. Și totuși, 

rezultatul acestei crize teribile și de amploare va fi glorioasa scenă descrisă de Ioan în capitolul 

19 – Mireasa va fi pregătită să-L întâlnească pe Făcătorul și Soțul ei. Iar cei doi vor fi una pentru 

totdeauna. 

După cum se cuvine să celebrăm sfârșitul triumfător al poveștii, trebuie să înțelegem și ceea 

ce îl precedă. Căci ceea ce îl precedă este întocmai ceea ce pregătește Biserica pentru acea 

glorioasă Zi. Iată de ce cartea Apocalipsa constituie o lectură obligatorie pentru Biserica zilelor 

din urmă. Ea descrie, în detalii însuflețite, faptul că sfinții care vor fi în viață în generația revenirii 

lui Isus vor fi persecutați, precum și felul în care se cuvine ca aceștia să răspundă. Mesajul 

acesta trebuie proclamat în mod universal înainte de necazul final astfel încât poporul lui 

Dumnezeu să fie pregătit pentru cuptorul său de foc. 

 

Sângele Mielului și sângele sfinților 

Cu aceste lucruri în gând, să revenim la Apocalipsa 12:11 și să vedem cum să ne pregătim 

pentru și cum să răspundem acestei năpaste ce stă să vină. Descriind sfinții în cuptorul de foc 

al „necazului celui mare“, Ioan scria că 

 

Ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; ei nu şi-au 

iubit viaţa, chiar până la moarte.  (Apocalipsa 12:11) 

 

Pasajul cuprinde patru părți și este important să le înțelegem pe toate, precum și modul în 

care se raportează una la alta. Mai întâi, citim propoziția principală: sfinții îl vor învinge pe 

Satana. În al doilea rând, citim despre felul în care vor învinge: prin sângele Mielului. În al treilea 

rând, citim despre o altă cale prin care vor învinge: prin cuvântul mărturiei lor. Și, în al patrulea 

rând, citim propoziția circumstanțială de cauză: [fiindcă] nu și-au iubit viața, chiar până la 

moarte. Pentru a înțelege și aplica în mod corect cele patru component ale acestui text, avem 



nevoie să observăm cuvântul recurent „ei“. Acesta accentuează expresia corporată a spiritului 

martirajului și ne dă o imagine a ceea ce a vrut să spună Isus în capitolul 2 prin îndemnul, 

adresat Smirnei, de a fi „credincioasă până la moarte“. 

Victoria asupra Satanei și credincioșia față de Dumnezeu (mai cu seamă în generația 

revenirii Domnului) ar putea cere vărsarea sângelui. Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, nu ar fi 

un punct accentuat în mod repetat în cartea Apocalipsei. „Sângele“ se află în miezul acestei 

cărți incredibile – sângele Mielului și sângele sfinților. Salvarea se găsește doar în sângele 

Mielului. Și pe acest adevăr se întemeiază cuvântul mărturiei noastre. Dar maturitatea – care 

este menită să urmeze mântuirii – se găsește în a nu ne iubi viețile, chiar până la moarte. Isus 

avea o viziune mai înaltă pentru Biserică decât simpla mântuire prin sângele Său (oricât de 

extraordinară ar fi aceasta). El ne-a cumpărat cu sângele Său pentru a ne putea exprima 

devoțiunea față de El prin vărsarea sângelui nostru (în caz că ni s-ar face această onoare). 

Poate și trebuie arătat că o umblare demnă de chemarea pentru care am fost salvați se 

centrează în jurul chemării la a ne preda spiritele în mâinile Celui care a sângerat pentru noi și 

la a ne supune viețile voii Lui, cu orice preț, chiar „până la moarte“. Aceasta este calea pe care 

Biserica zilelor din urmă Îl va urma pe Cristos – prin „conformarea după chipul Său“152 și 

„asemănarea cu El în moartea Sa“.153 

Triumful final al Bisericii asupra Satanei este sigur. Acest plan nu poate da greș. Dușmanul 

nostru de moarte va fi, în curând, înfrânt. Vărsându-Și sângele, Isus a asigurat demiterea ultimă 

a inamicului nostru. Dar povestea este mai complexă. Supunerea noastră față de voia 

crucificatoare a lui Dumnezeu, într-o măsură atât de radicală încât să nu ne iubim viețile, chiar 

până la moarte, va determina materializarea victoriei noastre asupra Acuzatorului, la sfârșitul 

acestui veac prezent și rău. Eu cred că o simplă exegeză a Apocalipsei 12:7-11 poate dovedi că 

poziționarea Bisericii față de Satana, în acel ceas, prin acceptarea martirajului, va fi un act de 

război spiritual care va juca un rol decisiv în izgonirea acestuia din ceruri154 și provocarea 

ultimei sale răbufniri de amar vitriol împotriva sfinților.155 
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155 Unii învață că Apocalipsa 12 descrie alungarea istorică a Satanei din ceruri, susținând ideea că 
evenimentul a avut deja loc. Însă textul și contextul acestuia arată limpede că este vorba despre un eveniment 
escatologic care se petrece în timpul „necazului celui mare“ (Apocalipsa 7:14; Matei 24:15-31; Daniel 12:1-7). 
Observați relația dintre aruncarea din cer a Satanei și victoria sfinților asupra lui: „În cer a avut loc un război. 
Mihail şi îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul şi îngerii lui s-au războit şi ei, dar nu au putut învinge şi locul 



Unii se mulțumesc să accentueze mesajul unei Biserici victorioase, separându-l de 

Evanghelia sângelui lui Isus și a chemării la credincioșie până la moarte. Ei evită subiecte 

precum mânia lui Dumnezeu, păcatul omului, necesitatea suferinței ispășitoare a lui Cristos și 

chestiunea martirajului. Dar aceasta este o Evanghelie deficitară. Avem nevoie, cu disperare, 

de „tot planul lui Dumnezeu“.156 Evanghelia apostolică este afirmată pe aceste realități 

fundamentale, iar Noul Testament este impregnat de ele și noi avem datoria de a le proclama 

cu credincioșie. Victoria noastră asupra Diavolului reclamă acest lucru. Victoria noastră asupra 

Satanei va fi determinată în mare măsură de faptul dacă ne-am supus sau nu cu adevărat 

viețile în mâinile Domnului nostru. Pentru mulți, o asemenea supunere ar putea fi până la 

moarte. Citiți ce l-a auzit Ioan pe Isus spunând ca răspuns martirilor din generația finală, care 

implorau intervenția lui Isus în fața muntelui de atrocități cu care se confruntau: 

 

Când Mielul a rupt al cincilea sigiliu, am văzut sub altar sufletele celor ce 

fuseseră ucişi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei pe care 

o avuseseră.  Ei au strigat cu glas puternic: „Stăpâne peste toate, Tu Care eşti 

sfânt şi adevărat, cât mai este până când îi vei judeca pe locuitorii pământului şi 

vei răzbuna sângele nostru?“ Fiecăruia i s-a dat câte o robă albă şi li s-a spus să 

se mai odihnească încă puţină vreme, până când numărul confraţilor şi al fraţilor 

lor, care urmează să fie ucişi ca şi ei, va fi completat. (Apocalipsa 6:9-11) 

 

Aceasta este o imagine incredibilă. „Cei ce fuseseră uciși“ stau înaintea lui Isus ca mijlocitori 

cerând ca sângele lor să fie „răzbunat“. Plin de o sfântă pasiune, Ioan i-a văzut stând în picioare 

înaintea Regelui și cerând ca Acesta să intervină și să pună capăt urgiei sângeroase care le 

decima viețile. Acesteia Isus îi răspunde prin cuvintele: „Nu încă.“ Carevasăzică, nu încă, până 

când nu se va completa „numărul“ sfinților „care urmează să fie uciși ca și ei“. Pasajul din 

Apocalipsa 6:9-11 redă una dintre cele mai clare imagini ale Bisericii, care ajunge să fie o 

comunitate matură prin intermediul martirajului. Pe măsură ce Diavolul își dezlănțuie furia finală, 
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Dumnezeului nostru zi şi noapte. Ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; [căci] ei nu şi-
au iubit viața, chiar până la moarte.  De aceea, bucurați-vă ceruri şi voi, cei ce locuiți în ele! Vai de voi, pământ şi 
mare, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de o mare furie, fiindcă ştie că are puțin timp!»“ (Apocalipsa 
12:7-12). 

156 Fapte 20:27 



la sfârșitul veacului, sângele sfinților va curge, aceștia fiind uciși cu grămezile. Dar, așa cum s-a 

întâmplat și la răstignirea lui Isus, prin faptul că le ia viețile, Satana nu face decât să-și 

grăbească propria demitere.157 

 

Credincioasă până la moarte 

Maturitatea Bisericii și victoria finală asupra Celui Rău se află în strânsă legătură și 

dependență cu îmbrățișarea de către credincioși a chemării la martiraj: la a fi „credincioși până 

la moarte“ împreună. A ignora în chip ușuratic această chestiune, considerând-o marginală sau 

lipsită de relevanță, înseamnă a întoarce spatele unei multitudini de îndemnuri și profeții legate 

de chemarea de a socoti toate lucrurile ca pe o pierdere – inclusiv viețile noastre – de dragul de 

a-L câștiga pe Cristos. Mesajul acesta nu doar că face parte din Evanghelia apostolică, dar este 

și indispensabil pentru ca Biserica să fie „zidită“ și să „ajungă la maturitate“. 
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Concluzie: Cei de care lumea nu este vrednică 

 

Biserica de la sfârșitul veacului va semăna cu Biserica de la început, prin expresia devoțiunii 

sale față de Isus și prin mărturia martirilor ei în mijlocul națiunilor. În lumina chemării la martiraj 

din Noul Testament, a proeminenței acestuia în istoria Bisericii și a locului acestuia în planurile 

lui Dumnezeu pentru sfârșitul veacului, fundamentul teologic biblic al acestei aserțiuni este 

indubitabil solid, indiferent de ceea ce ar putea să ne spună cultura creștină contemporană în 

care trăim. 

Cei ale căror vieți și lucrări sunt conduse de această convingere vor schimba lumea. Mai 

important, însă, aceștia se vor număra în rândul acelei prețioase mulțimi de sfinți care „prin har“ 

și „prin credință“ au trăit astfel încât să fie considerați drept „aceia de care lumea nu este 

vrednică“.158 

De aceea, Biserică, pentru bucuria care ne stă înainte, să ne așezăm viețile pe altarul voii 

Sale și să ne înălțăm glasurile declarând alături de cei din Paradis: „Vrednic este Mielul!“159, 

pentru ca „să avem acum şi întotdeauna, destul curaj, astfel încât să-L slăvim pe Cristos în 

trupurile noastre, fie prin viețile noastre, fie prin morțile noastre. Căci pentru noi a trăi este 

Cristos, iar a muri este un câştig.“160 

  

                                                             
158 Evrei 11:32-40 
159 Apocalipsa 5:9-10 
160 Filipeni 1:20-21 



Anexa 1: „O chemare de trâmbiță“, de John G. Lake161 

 

Capitolul al treisprezecelea din cartea Faptelor Apostolilor ne relatează povestea ordinării și 

trimiterii apostolului Pavel, ordinarea sa în slujba de apostol. Pavel nu scrie niciodată nimic 

despre sine până după capitolul al treisprezecelea din Fapte. La momentul scrierii acestui 

capitol și al ordinării consemnate acolo, fusese evanghelist și învățător timp de treisprezece ani. 

Bărbații care au parte de o chemare adevărată nu se tem de perioadele de pregătire (ucenicie). 

Se înregistrează o creștere a experienței în lucrare. Atunci când și-a început lucrarea, Pavel 

a fost, în mod clar, chemat de Dumnezeu și încredințat de Dumnezeu, prin Anania, că nu avea 

să fie o slujire ușoară, ci una teribilă, întrucât Dumnezeu i-a spus lui Anania de la bun început: 

 

Scoală-te, du-te pe strada numită „Dreaptă“ şi caută în casa lui Iuda un om 

din Tars, pe nume Saul. Iată, chiar acum el se roagă... el este un vas al Meu pe 

care l-am ales ca să ducă Numele Meu atât înaintea neamurilor şi regilor lor, cât 

şi înaintea fiilor lui Israel! Căci Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul 

Numelui Meu!  

 

Iată ce i-a spus Isus Cristos, Fiul răstignit și glorificat al lui Dumnezeu, lui Anania să îi 

transmită apostolului Pavel. Că nu avea să trăiască într-un extaz sfânt, încununat de un nimb 

frumos, având parte de momente cerești și călătorind într-o limuzină. Dimpotrivă, îl așteptau 

momente drastice, o luptă deznădăjduită și o experiență groaznică. Și niciun bărbat din istoria 

biblică nu a avut de îndurat mai multe lucruri îngrozitoare decât apostolul Pavel. În cea de-a 

doua epistolă către corinteni, acesta face o listă a greutăților prin care a fost nevoit să treacă: 

 

… de cinci ori am primit de la iudei patruzeci de lovituri fără una, de trei ori 

am fost bătut cu nuiele, o dată am fost împroşcat cu pietre, de trei ori am 

naufragiat, am fost o zi şi o noapte în largul mării, adesea în călătorii, în pericole 

pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul 

meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, 

în pericole pe mare, în pericole datorită fraţilor falşi, muncind şi trudind din greu, 

deseori neputând dormi, flămând şi însetat, deseori fără hrană, în frig şi fără 

haine. 

                                                             
161 Robert Liardon, John G. Lake: The Complete Collection of His Life Teachings, (New Kensignton PA: 

Whitaker House, 1999), 36-41. 



 

L-au despuiat de haine, iar călăul l-a bătut cu un bici groaznic până când, însângerat, cu 

pielea sfâșiată și oasele frânte, a căzut la pământ, neputincios și fără cunoștință; apoi au 

aruncat o găleată cu apă sărată peste el ca să țină larvele la distanță și l-au zvârlit într-o temniță 

ca să-și revină. Acesta a fost prețul apostoliei! Acesta a fost prețul chemării lui Dumnezeu și al 

slujirii Sale. Dar Dumnezeu a zis: „El va duce Numele Meu înaintea neamurilor și regilor și a 

copiilor lui Israel.“ Pavel s-a calificat să fie mesagerul lui Dumnezeu. 

Preaiubitule, noi am pierdut caracterul consacrării manifestate aici. Dumnezeu încearcă să îl 

restaureze în zilele noastre. Nu a putut înregistra prea multe progrese cu predicatorul de rând, 

în această privință. Mult prea adesea se aude: „Doamna Cutare și Domnul Cutare au spus 

cutare și cutare lucru, iar eu nu am de gând să suport asta!“ Acesta este genul de predicator cu 

o altfel de chemare; nu o chemare cerească; nu o chemare de la Dumnezeu; nu o chemare la 

moarte, dacă va fi nevoie. Apostolul Pavel nu era și nu fusese chemat să fie așa. 

Știți de ce Dumnezeu Și-a revărsat Duhul Său cel Sfânt în Africa de Sud așa cum nu a mai 

făcut-o nicăieri altundeva în lume? A existat un motiv. Exemplul acesta va ilustra ce vreau să 

spun. Am avut, la un moment dat, o sută douăzeci și cinci de oameni. Eram pe atunci o instituție 

aflată la început de drum și nu eram cunoscuți în lume. Africa de Sud se află la șapte mii de 

mile depărtare de oricare țară europeană. Sunt zece mii de mile, cu escală în Anglia, până în 

Statele Unite. Finanțele noastre s-au împuținat într-atât de tare sub groaznicul asalt pe care am 

fost nevoiți să-l îndurăm, încât într-un timp nu am putut nici măcar să le trimit prin poștă acestor 

lucrători, la sfârșitul lunii, câte o bancnotă de 10$. Am ajuns până acolo încât nici 2$ nu le mai 

puteam trimite. Situația era deznădăjduită. Ce puteam să fac? În aceste circumstanțe, nu am 

vrut să-mi asum responsabilitatea și să las bărbații și familiile acestora la graniță, fără să 

cunoască cu adevărat condițiile în care se aflau. 

Unii dintre cei de la sediu ne-am vândut hainele, am vândut unele piese de mobilier din 

casă, am vândut orice se putea vinde, pentru a-i aduce pe cei o sută douăzeci și cinci de 

lucrători la o conferință. 

Într-o noapte, în cursul conferinței, am fost invitat de comitet să părăsesc încăperea timp de 

unul sau două minute. Conferința voia să se consulte de unii singuri. Așa că am ieșit afară la un 

restaurant și am cumpărat o ceașcă de cafea, apoi m-am întors. Când am intrat din nou în sală, 

am văzut că rearanjaseră scaunele într-un oval și într-un capăt se afla o măsuță pe care stăteau 

pâinea și vinul. Bătrânul părinte Vanderwall, vorbind în numele tuturor, a spus: „Frate John, în 

lipsa dumitale, am ajuns la o concluzie. Am luat o decizie. Vrem să ne slujești la Cina Domnului. 

Ne întoarcem în câmpurile noastre de misiune. Ne întoarcem, chiar dacă soțiile noastre vor 



muri. Ne întoarcem, chiar dacă suntem nevoiți să răbdăm foame. Ne întoarcem, chiar dacă va 

trebui să ne ducem pe jos. Ne întoarcem, chiar dacă copiii noștri vor muri. Ne întoarcem, chiar 

dacă noi înșine vom muri. Nu avem decât o singură cerere. Dacă murim, vrem să vii și să ne 

îngropi.“ 

În anul următor, am îngropat doisprezece dintre acei bărbați, împreună cu șaisprezece 

dintre soțiile și copiii lor. 

După mintea mea, fiecare dintre ei, dacă ar fi avut câte ceva din ceea ce are nevoie un alb 

ca să mănânce, ar fi putut trăi. Prieteni, atunci când vreți să aflați de ce puterea lui Dumnezeu 

S-a revărsat din ceruri în Africa de Sud ca niciodată până atunci de la apostoli încoace, iată-vă 

răspunsul. 

Isus Cristos a pus în lucrare spiritul martirajului. Isus Și-a instituit lucrarea cu un jurământ 

până la moarte. În ultima noapte, pe când se afla împreună cu ucenicii Lui, a luat cupa și „bând 

din ea, a spus.“ Preaiubitule, acel „a spus“ era lucrul important. Era jurământul lui Isus Cristos 

înaintea celor doisprezece apostoli care erau cu El: „Această cupă este Noul Testament în 

sângele Meu.“ După aceea, a zis: „Beți toți din ea!“ 

Prieteni, cei ce se aflau acolo și au băut în cinstea acelui jurământ al lui Isus Cristos au 

intrat în același legământ și plan în care se afla El. Asta înseamnă un jurământ. Oamenii s-au 

împărtășit din aceeași cupă din timpuri imemoriale. Generalii și-au pus armatele să jure credință 

până la moarte. Este un obicei al rasei omenești. Isus Cristos l-a consfințit pentru Biserica Sa 

pentru totdeauna, binecuvântat fie Dumnezeu! 

„Sângele Meu în Noul Legământ... Beți toți din el!“ Haideți să ne facem una. Să devenim 

una în scopul nostru de a muri pentru lume. Sângele tău și al meu deopotrivă. „Sângele Meu 

este Noul Testament.“ Aceasta cer de la tine. Este marele tău privilegiu! 

Dragi prieteni, nu există istorie autentică care să ne spună dacă vreunul dintre ei a suferit o 

moarte naturală. Știm că cel puțin nouă dintre ei au fost martirizați, posibil chiar toți. Petru a 

murit pe o cruce, Iacov a fost decapitat. Pentru Toma, nici măcar nu au așteptat să-i facă o 

cruce, l-au pironit direct pe un măslin. Ioan a fost condamnat să fie executat în Efes prin 

aruncare într-un cazan cu ulei încins, Dumnezeu l-a scăpat, iar călăii lui au refuzat să repete 

operațiunea și a fost izgonit pe insula Patmos. Ioan s-a gândit atât de puțin la acest incident 

încât nu a pomenit niciodată de el. El spune: „Pe când mă aflam în insula numită Patmos, 

pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Isus Cristos.“ Era o explicație suficientă. Se 

angajase față de Isus Cristos pe viață sau moarte. 

Prieteni, grupul de misionari care m-a urmat a rămas fără mâncare și a rămas fără haine și, 

odată, când unul dintre predicatorii mei a făcut insolație și a hoinărit în neștire, i-am luat urma 



după semnele însângerate de pe tălpi. Altădată, mă aflam în căutarea unuia dintre misionarii 

mei, un tânăr englez de douăzeci și doi de ani. Se trăgea dintr-o spiță de predicatori ai Bisericii 

Angliei, veche de cinci sute de ani. Când am sosit în satul băștinașilor, bătrânul șef al acestora 

mi-a spus: „Nu este aici. A trecut munții și, știi cum e, este alb și nu a învățat cum să umble cu 

picioarele goale.“ 

Acest soi de dedicare a consolidat Cincizecimea în Africa de Sud. Acesta este motivul 

pentru care avem o sută de mii de creștini nativi în Africa de Sud. Acesta este motivul pentru 

care avem 1.250 de predicatori nativi. Acesta este motivul pentru care, astăzi, suntem Biserica 

cu cea mai mare creștere din Africa de Sud! 

Nu vreau să vă conving, dragi prieteni, dându-vă o speranță că va fi o cale ușoară. Vă 

chem, în Numele lui Isus Cristos, pe voi, dragilor, aceia care vă așteptați să fiți ordinați pentru 

Evanghelia lui Isus Cristos, în seara asta, să apucați drumul pe care a umblat și Isus. Drumul pe 

care a luat-o Biserica primară. Drumul victoriei, prin viață sau prin moarte. Istoricii declară: 

„Sângele martirilor a fost sămânța Bisericii.“ Preaiubiților, aceasta este dificultatea în zilele 

noastre, avem atât de puțină sămânță! Biserica are nevoie de mai mult sânge de martiri. 

Dacă ar fi să obțin loialitatea bărbaților și femeilor pentru Evanghelia Fiului lui Dumnezeu, 

așa cum mă străduiesc să fac în această seară, nu aș face-o pentru a avea o Biserică 

confortabilă, împrejurimi armonioase și un timp dulce de tihnă. I-aș invita să fie gata să moară. 

Acesta era spiritul metodismului primar. John Wesley a instituit o chemare eroică. El a cerut 

fiecărui predicator să fie „gata să se roage, gata să predice, gata să moară.“ Acesta este 

întotdeauna spiritul creștinismului. Mai este un alt spirit care a pătruns în Biserică, dar nu este 

spiritul creștinismului. Este un duh străin. Este un substitut sisificat. 

Eu și familia mea am trăit în multe perioade doar cu mămăligă și nu am bombănit și am 

predicat la mii de oameni, nu de culoare, ci albi. Când misionarii mei se aflau pe teren, trăind la 

limita subzistenței, cu mămăligă, nu mă lăsa inima să mănânc plăcintă. Inima mea simțea 

alături de ei. Acesta este motivul pentru care niciodată nu am avut dezbinări în lucrarea noastră 

din Africa de Sud. Este o țară în care Cincizecimea niciodată nu a încetat. Această chestiune de 

ruptură a început să se dezvolte la mulți ani după aceea, atunci când misionarii penticostali 

mâncători de plăcintă de dovleac au început să infesteze țara. Oamenii care sunt gata să moară 

pentru Fiul Omului nu se despart! Nu țipă la prima durere de stomac. 

Bud Robinson deapănă o poveste despre sine. El s-a dus să predice în munții din sud. 

Pentru prima dată în viața lui, nimeni nu l-a invitat acasă ca să ia masa împreună. Așa că a 

dormit pe podea, la fel și în noaptea următoare și în cealaltă. După ce trecuseră cinci zile și 

cinci nopți și stomacul a început să-i chiorăie înfiorător, cerșind de-ale gurii, din când în când se 



oprea și zicea: „Culcat, brută!“ și își continua predica. Asta este ceea ce a câștigat. Asta este 

ceea ce va câștiga de fiecare dată. Asta avem nevoie astăzi. Avem nevoie de oameni care să 

fie gata să iasă de pe autostradă. Atunci când am început să predic Evanghelia, mergeam pe 

jos douăzeci de mile, duminica dimineața, până la slujbă și, când o terminam, seara, mă 

întorceam acasă tot pe jos, douăzeci de mile. Așa am procedat ani de-a rândul, pentru Isus și 

pentru sufletele oamenilor. 

La începuturile metodismului, un bătrân predicator local pornea la drum de sâmbătă și 

mergea pe jos toată noaptea și apoi se întorcea pe jos toată noaptea de duminică ca să ajungă 

la muncă. Așa era obiceiul. Peter Cartwright predica pentru șaizeci de dolari pe an și a botezat 

zece mii de convertiți. 

Prieteni, vorbim despre consacrare și predicăm despre consacrare, dar după acest soi de 

consacrare tânjește inima mea în această seară. Aceasta este consacrarea care va căpăta 

răspunsuri din ceruri. Aceasta este dedicarea pe care Dumnezeu o va onora. Aceasta este 

consacrarea căreia îi este zălog Cincizecimea. Aș despuia Cincizecimea de volănașele și 

zorzoanele sale. 

Isus Cristos, prin Duhul Sfânt, ne cheamă în această seară nu la un conac pământesc și o 

mașină de zece mii de dolari, ci să ne punem viețile, trup, suflet și duh, pe altarul slujirii. Să 

aclamăm cu toții! Voi, cei care sunteți gata să muriți pentru Cristos și pentru glorioasa Sa 

Evanghelie a Cincizecimii. Vă salutăm! Voi sunteți frații noștri și ai Domnului vostru. 

  



Anexa II: „Gloria imposibilului“ de Samuel Zwemer162 

 

Provocarea lansată de câmpurile de misiune neocupate ale lumii este una la o credință 

mare și, de aceea, la un mare sacrificiu. Disponibilitatea noastră de a ne sacrifica pentru o 

întreprindere este întotdeauna proporțională cu credința pe care o avem în acea întreprindere. 

Credința are geniul de a transforma ceea ce cu greu ar părea posibil în actualitate. Odată 

dominați de convingerea că trebuie făcut un lucru, oamenii nu se vor da înapoi de la nimic până 

când nu îl vor îndeplini. Avem cu noi „ordinele de a mărșălui“, după cum a spus Ducele de Fier 

[Arthur Wesley, duce de Wellington], și, întrucât Comandantul nostru suprem nu este absent, ci 

ne însoțește, imposibilul devine nu doar practic, ci imperativ. Charles Spurgeon, predicând din 

textul „Toată puterea Mi-a fost dată. Și iată că sunt cu voi întotdeauna“, folosea următoarele 

cuvinte: „Aveți aici un factor care este absolut infinit și ce mai contează care ar putea fi alți 

factori? «Voi face tot ce îmi stă în putință», spune cineva. Orice nechibzuit poate face asta. Cel 

care crede în Cristos face ceea ce nu îi stă în putință, urmărește imposibilul și îl realizează.“ 

Contralovituri frecvente și eșecul aparent nu îl descumpănesc niciodată pe cel care este un 

adevărat pionier. Ocazionalele martiraje nu sunt decât un nou stimulent. Opoziția este un stimul 

la o mai intensă activitate. Victoriile importante nu au fost niciodată posibile în lipsa unor 

sacrificii pe măsură. Dacă cucerirea Portului Arthur a cerut gloanțe umane, nu ne putem aștepta 

să dobândim Porturile Arthur și strâmtorile Gibraltar ale acestei lumi necreștine, fără pierderi de 

vieți omenești. Contează cu adevărat câți mor sau câți bani cheltuim deschizând uși închise și 

ocupând diferite câmpuri, dacă avem reala convingere că misiunile sunt război și că în joc este 

Gloria Regelui? Războiul a însemnat dintotdeauna sânge și comori. Singura noastră 

preocupare ar trebui să fie să menținem lupta agresivă și să câștigăm victoria, oricare ar fi 

costul sau sacrificiul nostru. Câmpurile neocupate ale lumii trebuie să își aibă Calvarul înainte 

de a-și putea avea Cincizecimea. Raymond Lull, cel dintâi misionar în lumea musulmană, a 

exprimat același gând în limbaj medieval, atunci când a scris: „După cum cel hămesit înghite în 

grabă bucăți mari din pricina marii lui foamete, tot așa și slujitorul Tău nutrește o mare dorință 

de a muri pentru a Te glorifica pe Tine. El dă zor zi și noapte să-și sfârșească munca pentru a-și 

putea da sângele și lacrimile să fie vărsate pentru Tine.“ 

 

„Un dor de casă inversat“ 

                                                             
162 Samuel Zwemer, The Unoccupied Mission Fields of Africa and Asia, (The Student Volunteer Movement; 1st 

Edition, 1911). 



Câmpurile neocupate ale lumii stau în așteptarea celor care sunt gata să se însingureze de 

dragul lui Cristos. Pentru misionarul pionier, cuvintele rostite de Domnul nostru Isus Cristos 

către apostoli, atunci când le-a arătat mâinile și picioarele Sale, capătă o forță deosebită: „După 

cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi“ (Ioan 20:21). El a venit în lume, iar 

aceasta era un mare câmp de misiune neocupat. „A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit“ (Ioan 

1:11). El a venit și a fost întâmpinat cu ridiculizare, viața i-a fost plină de suferință, iar Crucea, 

tron. Întrucât El Însuși a venit, are așteptarea ca noi să mergem. Noi avem datoria de a călca pe 

urmele pașilor Săi. Misionarul pionier, învingând obstacole și dificultăți, are privilegiul nu doar de 

a-L cunoaște pe Cristos și puterea învierii Lui, ci de a avea parte și de ceva din suferințele Lui. 

Pentru oamenii din Tibet sau Somalia, Mongolia sau Afganistan, Arabia sau Nepal, Sudan sau 

Abisinia, poate că va fi chemat să rostească alături de Pavel: „Acum mă bucur în suferinţe 

pentru voi şi împlinesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos pentru trupul Său, 

care este Biserica“(textul grecesc, Col. 1:24; cf. Luca 21:4 și Marcu 12:44). Ce este aceasta, 

dacă nu gloria imposibilului! Cine ar prefera, în mod firesc, să lase în urmă căldura și confortul 

căminului și casei și iubirea cercului familial ca să se ducă după o oaie pierdută, al cărei strigăt 

abia dacă l-am auzit în urletul furtunii? Și totuși, gloria sarcinii este de așa natură încât nici 

legăturile de rudenie, nici nevoile căminului nu îi pot trage înapoi pe aceia care s-au molipsit de 

viziunea și spiritul Marelui Păstor. Întrucât cei pierduți sunt oile Sale și El ne-a făcut păstorii Săi 

și nu ciobanii Săi plătiți, este de datoria noastră să-i aducem înapoi. 

 

Chiar dacă drumul este greu și abrupt, mă duc în pustiu să-mi caut oaia. 

 

„Nu este nimic mai rafinat sau mai patetic pentru mine,“ afirmă Dr. Forsyth, „decât felul în 

care misionarii dezvață dragostea pentru vechiul cămin, mor față de ținutul lor de baștină și își 

cunună inimile cu oamenii pe care îi slujesc și îi câștigă; până acolo încât nu își găsesc odihna 

în Anglia, ci simt nevoia să se întoarcă să-și întindă oasele acolo unde inimile lor au fost 

mistuite pentru Cristos. Cât de vulgare ni se înfățișează patriotismele obișnuite față de acest dor 

de casă inversat, față de această pasiune pentru o împărăție care nu are granițe și nici rasă 

privilegiată, față de pasiunea pentru un Cristos fără adăpost!“ 

James Gilmour în Mongolia, David Livingstone în Africa centrală, Grenfell în Congo, Keith 

Falconer în Arabia, Dr. Rijnhart și domnișoara Annie Taylor în Tibet, Chalmers în Noua Guinee, 

Morrison în China, Henry Martyn în Persia și toți ceilalți de speța lor au suferit de acest „dor de 

casă inversat“, de această pasiune de a numi patrie tocmai țara care se găsea în nevoia cea 

mai deznădăjduită de Evanghelie. În această pasiune toate celelalte și-au găsit pieirea; 



dinaintea acestei viziuni, toate celelalte s-au estompat; această chemare a înecat toate celelalte 

glasuri. Aceștia au fost pionierii Împărăției, înainte-mergători pentru Dumnezeu, nerăbdători să 

treacă în marș granițele și să descopere noi teritorii sau să cucerească noi imperii. 

 

Spiritul de pionier 

Acești deschizători de drumuri nu au pornit la drum cu securea și torțe, ci cu Sabia Duhului 

și cu Brâul Adevărului. Au pornit la drum și au luminat calea pentru cei ce le-au călcat pe urme. 

Cicatricele lor au fost pecetea apostoliei lor și și-au arătat slava și în necazuri. 

Aidoma apostolului pionier, „purtând întotdeauna în trupul lor moartea Domnului Isus și 

dovedindu-se a fi slujitori ai lui Dumnezeu în biciuiri, în întemnițări, în răzmerițe, în veghere, în 

post.“ 

Thomas Valpy French, Episcop de Lahore, pe care Dr. Eugene Stock l-a numit „cel mai 

distins dintre toți misionarii Societății Misionare Bisericești“, deținea adevăratul spirit de pionier 

și cunoștea gloria imposibilului. După patruzeci de ani de eforturi abundente și roditoare în 

India, a renunțat la episcopie și a plănuit să ajungă cu Evanghelia în interiorul Arabiei. Era 

intelectual și un gigant spiritual. „Viața alături de el însemna savurarea unei atmosfere de 

înviorare spirituală. După cum era aerul din Engadine (zonă turistică favorită din Elveția) pentru 

trup, așa era intimitatea lui pentru suflet. Era o educație să fii împreună cu el. Nu era niciun 

lucru despre care să creadă că nu trebuia cedat – casă ori nevastă sau sănătate – dacă 

chemarea lui Dumnezeu era evidentă. Dar, la o adică, toată lumea știa că el nu le cerea decât 

ceea ce făcuse și făcea întotdeauna și el însuși.“ Iar atunci când Mackay din Uganda, în 

remarcabila sa pledoarie pentru misiune în sânul arabilor din Oman, a cerut „o jumătate de 

duzină de tineri aleși pe sprânceană din universitățile engleze ca să se îmbarce în această 

aventură a credinței“, acest veteran cu inimă de leu, în vârstă de șaizeci și șase de ani, a 

răspuns singur. Era gloria imposibilului. Și totuși, cu puțin timp înainte de moartea sa, acesta a 

scris, din Muscat: 

 

Dacă nu fac rost de niciun servitor și ghid credincios pentru călătoria în 

interior, care să fie versat în tranzacțiile cu arabii și în obținerea proviziilor 

obișnuite și necesare (nu vreau decât puțin), s-ar putea să încerc Bahrein sau 

Hodeidah și Sana, iar dacă asta dă greș, nordul Africii din nou, în vreunul din 

ținuturile muntoase; căci în lipsa unei case a noastre, climatul ar fi de nesuportat 

pentru mine – cel puțin în timpul lunilor foarte fierbinți – și lucrarea mea s-ar afla 

într-un impas. Dar, cu ajutorul Domnului, nu voi renunța, nici măcar temporar, la 



planurile mele legate de interior, decât dacă, toate drumurile fiindu-mi închise, ar 

fi curată nebunie să încerc să le duc la îndeplinire. 

 

„Nu voi renunța“ – și nu a făcut-o până în clipa morții. Și nici Biserica lui Cristos nu va 

renunța la lucrarea pentru care el și alții asemenea lui și-au dat viețile în Oman. Aceasta merge 

mai departe. 

 

Ambiția apostolică 

Provinciile neocupate din Arabia și Sudan așteaptă bărbați însuflețiți de spiritul episcopului 

French. Pentru că ambiția de a ieși în afară din centrele deja ocupate către regiunile de dincolo 

de ele, chiar și atunci când înseși acele centre duc lipsă de oameni și au nevoie de întăriri, nu 

este una donquijotescă sau fantezistă, ci una cu adevărat apostolică. „Da, întotdeauna am dorit 

să vestesc Evanghelia acolo unde Cristos încă n-a fost cunoscut, ca să nu construiesc pe o 

temelie pusă de altcineva, ci să fac aşa cum este scris: «Cei cărora nu li s-a spus niciodată 

despre El vor vedea, şi cei care n-au auzit niciodată despre El vor înţelege»“ (Romani 15:20-

21). Pavel a scris aceste rânduri pe când părăsea un oraș atât de important precum Corintul și 

continuă spunând că acesta este motivul pentru care nu a vizitat încă Roma, dar că trage 

nădejde să o facă în drum spre Spania! Dacă colțurile cele mai îndepărtate ale Imperiului 

Roman erau parte din programul lui Pavel, care Îl predicase deja pe Cristos din Ierusalim și 

până la Illyricum, în secolul întâi, cu siguranță noi, la începutul secolului al douăzecilea, ar trebui 

să avem măcar aceeași ambiție de a pătrunde în fiecare teritoriu neocupat, pentru ca „cei 

cărora nu li s-a spus niciodată despre El să vadă și cei care n-au auzit niciodată despre El să 

înțeleagă.“ 

 

Nu avem niciun exemplu de apostol care a fost mânat peste granițe sub 

compulsia unei porunci goale. Fiecare dintre ei s-a dus ca un om îndrăgostit de 

cea care i-a fost făgăduită în misiunea ce i-a fost desemnată. Totul era instinctiv 

și firesc. Toți au fost stăpâniți în egală măsură de viziunea comună, dar fiecare a 

avut viziunea sa personală care l-a tras către locul în care era nevoie de el. 

Primele zile ale creștinismului sunt marcate de o absență a spiritului calculat. 

Majoritatea apostolilor au murit în afara Palestinei, deși logica omenească le-ar fi 

interzis să părăsească țara înainte ca aceasta să fie creștinizată. Instinctul 

calculat înseamnă moartea credinței, iar dacă apostolii i-ar fi îngăduit să pună 

stăpânire pe motivele și acțiunile lor, ar fi spus: „Nevoia din Ierusalim este atât de 



profundă, responsabilitățile noastre pentru poporul de care ne leagă sângele, 

atât de evidente, încât trebuie să trăim conform principiului că dragostea creștină 

începe de acasă. După ce vom fi câștigat pentru Cristos poporul din Ierusalim, 

din Iudeea și din Țara Sfântă, în general, vom avea timp berechet să trecem 

dincolo de granițe; dar problemele noastre, politice, morale și religioase, sunt atât 

de puțin rezolvate în acest loc încât este de-a dreptul absurd să ne îndoim umerii 

sub o nouă povară.»“ 

 

Tocmai mărimea și dificultatea sarcinii înfiora și entuziasma Biserica primară. Aparenta sa 

imposibilitate îi era gloria, iar caracterul său universal, grandoarea. Aceleași lucruri rămân 

valabile și astăzi. 

„Sunt fericit,“ scria Neesima din Japonia, „într-o meditație asupra minunatei creșteri a 

creștinismului în lume și cred că, dacă întâmpină astăzi vreun obstacol, va înainta cu atât mai 

grabnic și mai neabătut, întocmai cum șuvoiul curge mai iute atunci când întâmpină piedici în 

curgerea lui.“ 

 

Nădejde și răbdare 

Cel ce ară pământul virgin ar trebui să are cu speranță. Dumnezeu nu îi dezamăgește 

niciodată pe fermierii Săi. Secerișul urmează întotdeauna semănatului. „La început, când am 

venit pe câmpul nostru de misiune,“ scrie misionarul Hogberg din Asia Centrală, „era imposibil 

să strângem laolaltă o mână de oameni ca să audă vestea bună a Evangheliei. Nu puteam 

strânge nici copii pentru școală. Nu puteam împărți Evanghelii sau tratate. Când am pus pe 

picioare noua bază, am construit și o mică capelă. Apoi ne-am întrebat: va fi oare vreodată 

încăperea asta plină cu musulmani care să asculte Evanghelia? Micuța noastră capelă s-a 

umplut de ascultători și, pe deasupra, o sală mai mare! Zi după zi, putem predica atât cât ne țin 

puterile, iar musulmanii nu mai obiectează să asculte adevărul Evangheliei. «Înainte de venirea 

voastră aici, nimeni nu vorbea sau se gândea la Isus Cristos, acum pretutindeni se aude 

Numele Lui», mi-a spus un mahomedan. La începutul lucrării noastre, aruncau cât colo 

Evangheliile sau le ardeau sau ni le aduceau înapoi – acum le cumpără, sărută cărțile și, 

atingându-și fruntea cu ele și ținându-le apăsat în dreptul inimii, le arată cea mai mare cinste pe 

care o poate arăta un musulman unei cărți.“ 

Dar fermierul pionier trebuie să aibă îndelungă răbdare. Atunci când Judson zăcea în lanțuri 

într-o temniță birmană, un tovarăș prizonier l-a întrebat rânjind despre prospectul convertirii 

păgânilor. Judson i-a răspuns calm: „Prospectele sunt tot atât de luminoase pe cât sunt 



promisiunile lui Dumnezeu.“ Astăzi nu există țară care să fie mai puțin accesibilă sau în care 

dificultățile sunt mai mari decât erau în Burma la vremea când Judson le-a făcut față și s-a 

ridicat deasupra lor. 

 

Provocarea ușii închise 

Prospectele evanghelizării tuturor câmpurilor de misiune neocupate sunt „tot atât de 

luminoase pe cât sunt promisiunile lui Dumnezeu“. De ce să mai așteptăm până să le 

evanghelizăm? „Evanghelizarea lumii în generația aceasta nu este un joc de cuvinte,“ scrie 

Robert E. Spencer. „Nu este un motto care să fie trecut din gură în gură cu ușurătate. 

Evanghelizarea lumii în această generație este chemarea făcută de Isus Cristos fiecăruia dintre 

ucenicii Săi, de a se întinde pe o cruce, de a călca pe urmele pașilor Lui, care, deși era bogat, 

de dragul nostru S-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui noi să putem fi bogați, să-și 

socotească viața drept neînsemnată pentru a și-o putea cheltui așa cum Cristos Și-a cheltuit-o 

pe a Sa pentru răscumpărarea lumii. „Cine va face aceasta pentru câmpurile neocupate? 

Studenții voluntari de azi trebuie să nu-și găsească odihna până când cuvântul de ordine, mai 

cu seamă al lor, nu-și găsește o aplicație practică în cele mai dificile și neglijate câmpuri de 

misiune, precum și în țările unde holdele sunt coapte și se face o chemare la secerători tot mai 

numeroși. Apelul la sărăcie este mai puternic decât acela al oportunității. Oportunismul nu este 

ultimul cuvânt al misiunilor. Ușa deschisă face semn; ușa închisă îl provoacă pe acela care are 

dreptul să intre. Câmpurile neocupate ale lumii au, de aceea, o revendicare de o deosebită 

greutate și urgență. „În al douăzecilea secol de istorie creștină, nu ar trebui să existe teritorii 

neocupate. Biserica are obligația să remedieze această lamentabilă stare cu cea mai mică 

întârziere posibilă.“ 

 

Fă-ți o viață, nu un trai 

De aceea, teritoriile neocupate sunt o provocare pentru toți cei ale căror vieți sunt 

neocupate de ceea ce este mai înalt și mai bun; ale căror vieți sunt ocupate doar cu lucruri 

slabe sau mărunte, care nu se pun la socoteală. Există ochi care nu au fost niciodată iluminați 

de o viziune măreață, minți care nu fost niciodată captivate de vreun gând lipsit de egoism, inimi 

care nu s-au aprins niciodată de patimă din pricina nedreptății altcuiva și mâini care niciodată nu 

s-au ostenit sau întărit în urma ridicării unei mari greutăți. Pentru aceștia, înștiințarea despre 

aceste milioane de oameni lipsiți de Cristos, din țări încă neocupate, ar trebui să fie precum o 

nouă chemare din Macedonia și ca o viziune înfricoșătoare a voii lui Dumnezeu pentru ei. După 

cum remarcă episcopul Brent, „Nu știm niciodată ce măsură de capacitate morală ne stă la 



dispoziție până când nu încercăm să o exprimăm în acțiune. O aventură de mari proporții este, 

în chip deloc neobișnuit, tot ceea ce are nevoie un tânăr ca să-și determine și să-și ajusteze 

puterile de bărbat.“ Există oare încercare mai eroică a puterilor unui bărbat decât lucrarea de 

pionier în câmpul misiunii? Aici există oportunitate pentru aceia care, acasă, nu ar găsi poate 

niciodată spațiu de manevră pentru capacitățile lor latente, care poate nu ar găsi niciodată în 

altă parte oportunitatea de a opera cu toate puterile minților și sufletelor lor. Sunt sute de bărbați 

creștini de colegiu care se așteaptă să-și petreacă viața practicând avocatura sau activând în 

vreo profesie din care să-și câștige traiul, dar care au destulă tărie și destul talent ca să 

pătrundă în aceste câmpuri neocupate. Sunt tineri doctori care ar putea aduna în jurul lor, în 

vreo bază de misiune nouă, mii de oameni care „suferă ororile păgânismului și islamului“ și să le 

ridice povara durerii, dar care acum își restrâng eforturile la cine știe ce Utica obscură, unde 

arta vindecarii este supusă legii competiției și este măsurată mult prea adesea în termenii unui 

carnet de cecuri și ai unui registru de pacienți. Aceștia își fac un trai; dar ar putea să-și facă o 

viață. 

Episcopul Phillips Brooks a lansat cândva provocarea unei sarcini importante, în aceste 

cuvinte: „Nu vă rugați pentru o viață ușoară; rugați-vă să fiți bărbați mai puternici. Nu vă rugați 

pentru sarcini pe măsura puterilor voastre; rugați-vă pentru puteri pe măsura sarcinilor voastre. 

Atunci, înfăptuirea muncii voastre nu va fi un miracol, dar voi veți fi un miracol.“ Nu ar fi putut 

alege cuvinte mai nimerite dacă ar fi vorbit despre evanghelizarea teritoriilor neocupate ale 

lumii, cu toate dificultățile lor năucitoare și glorioasele lor imposibilități. Dumnezeu ne poate da 

putere pentru sarcina aceasta. El a fost suficient pentru cei care au ieșit în afară în trecut și este 

suficient pentru cei ce ies în afară astăzi. 

Față în față cu aceste milioane de oameni aflați în întuneric și degradare, cunoscând 

condițiile vieților lor din mărturia impecabilă a celor care au vizitat aceste țări, această mare 

însărcinare neterminată, această însărcinare nerealizată strigă astăzi după aceia care sunt 

dispuși să îndure și să sufere pentru îndeplinirea ei. 

 

Nu un sacrificiu, ci un privilegiu 

Cu prilejul unei vizite la Universitatea din Cambridge, în 4 decembrie 1857, David 

Livingstone a lansat un apel înflăcărat pentru continent[ul Africii], care pe atunci era aproape în 

întregime un teritoriu neocupat. Cuvintele sale, care, într-un sens, au rămas și ultimul său 

testament și moștenire pentru bărbații de colegiu, în legătură cu Africa, sunt nimerite pentru 

încheierea acestei cărți: 

 



În ce mă privește, niciodată nu am încetat să mă bucur pentru că Dumnezeu 

m-a numit într-o asemenea slujbă. Oamenii vorbesc despre sacrificiul pe care l-

am făcut petrecându-mi atât de mult timp din viață în Africa. Dar poate fi numit 

sacrificiu ceea ce nu este decât o rambursare a unei părți neînsemnate dintr-o 

uriașă datorie față de Dumnezeul nostru, pe care nu o putem plăti niciodată pe 

de-a-ntregul? Este sacrificiu acela care își aduce binecuvântata răsplată în 

activitate dătătoare de sănătate, conștiința de a face bine, pacea minții și o 

strălucită nădejde a unui destin glorios în viața de apoi? Departe de mine să 

înțeleg astfel acest cuvânt și să nutresc un asemenea gând! Nu este, și spun 

lucrul acesta cât se poate de răspicat, un sacrificiu. Aș zice mai degrabă că este 

un privilegiu. Anxietatea, boala, suferința sau primejdia, acum și atunci, alături de 

privarea de avantajele materiale și confortul acestei vieți, pot să ne facă să ne 

oprim și duhul să șovăie și sufletul să ni se înmoaie, dar să nu lăsăm acestea să 

țină mai mult de o clipă. Toate acestea nu sunt nimic față de gloria care va fi 

descoperită, în viața de apoi, în noi și pentru noi. Nu am făcut niciodată niciun 

sacrificiu. Vă implor să vă îndreptați atenția asupra Africii. Știu că, în câțiva ani, 

voi fi despărțit de țara aceea, care acum este deschisă; nu o lăsați să fie închisă 

la loc! Mă întorc în Africa încercând să deschid o cale pentru comerț și 

creștinism; veți duce la bun sfârșit lucrarea începută de mine? O las în seama 

voastră. 

 

  



Anexa III: „Nu complicați chemarea la misiune“163 de David Sitton164 

 

Mă pufnește râsul când aud misionari spunând că s-au „supus în fața chemării“ la misiune. 

Îmi vine să-i întreb: „După ce te-ai predat, ai fost torturat prin înecare cu apă sau doar luat pe 

sus și pus în cătușe și butuci de fier?“ A fost oare cu adevărat necesar să fii răpit de vreo 

viziune cerească pentru a te duce de bună voie în lucrarea Evangheliei, în locuri neatinse de 

aceasta? 

Chemarea misionară nu este ca un ogar de închisoare care ne adulmecă urma, ne 

încolțește și ne trimite legați fedeleș între națiuni. Felul acesta de vorbire mă deranjează! Este o 

teologie proastă. Nicăieri în Scriptură nu vedem că „o chemare misterioasă (supranaturală)“ ar fi 

o cerință preliminară pentru a putea răspunde Marii Trimiteri. De fapt, lucrurile stau tocmai pe 

dos. 

 

Nu aștepta o chemare 

Niciun aspect al misiunii nu este mai împovărat de bagaje extra-biblice decât este 

„chemarea misionară“. Porunca limpede a lui Cristos de a „ne duce“ ar trebui să fie, în ea 

însăși, suficientă pentru a te determina să pornești către regiunile neevanghelizate. 

Nu ai cum greși încercând să te duci. Fii bătăios și du-te. Domnul îți va îndrepta 

picioarele aflate deja în mișcare. 

Știi cum au ajuns 99% dintre cei ce au vestit Evanghelia peste granițe, în cartea Faptelor 

Apostolilor, în locuri ce nu mai fuseseră evanghelizate până atunci? Într-un studiu misiologic 

amănunțit asupra cărții Faptelor Apostolilor, Bob Sjogren ne prezintă situația: 

  

- 99% dintre misionarii din Fapte au mers într-o altă cultură dintr-un singur motiv: persecuția. 

Cum rămâne cu restul de 1%? 

-74% au slujit într-o altă cultură pentru că apostolul Pavel i-a provocat să o facă. 

-18% s-au dus pentru că au fost trimiși de bisericile lor locale. 

-7% s-au dus, pur și simplu, mânați de zelul și dorința lor de a face asta!165 

Chemările dramatice la misiune sunt excepția. Dacă ai pe inimă să te duci, du-te. Și bizuie-

te pe suveranitatea lui Dumnezeu, care te va duce acolo unde te vrea în seceriș. 

                                                             
163 David Sitton, „Don’t Complicate the Missionary Call“, To Every Tribe (website), accesat 2011, 

http://66.132.241.23/uploads/Dont_Complicate_the_Call.pdf. 
164 Pentru mai multe informații despre David Sitton și lucrările To Every Tribe, vizitează:  

http://www.toeverytribe.com. 
165 Bill și Amy Stearns, Run With the Vision, (Bethany House Publishers), 125-126. 



 

Încearcă să te duci 

Pavel a încercat să se ducă în Asia, dar Domnul nu l-a lăsat. Apoi, a încercat să se ducă în 

Bitinia, dar „Duhul Sfânt l-a oprit“. Cu toate acestea, a continuat să încerce să se ducă. Am 

numărat cel puțin șase orașe în Fapte 16:1-6 în care Pavel a încercat să ducă Evanghelia. Abia 

după aceea, Dumnezeu i-a dat o viziune pentru macedoneni. S-a trezit a doua zi de dimineață 

și a pornit imediat la drum către regiunile din nord. Ideea? Fii radical în privința plecării, iar 

Dumnezeu va deveni radical cu tine, călăuzindu-te în mod specific. 

Eu nu am fost niciodată chemat să fiu misionar. Nu am fost recrutat. M-am oferit voluntar. 

Nu a fost nevoie de o chemare specială. Am ales să mă duc. Vreau să mă duc. Sunt constrâns 

să mă duc. Unde merg, hotărăsc cu o Biblie deschisă (Romani 15:20-21) și desfășurând o hartă 

a regiunilor neatinse de Evanghelie, în care Isus nu este cunoscut. A merge pentru Isus și 

împreună cu Isus până la marginile pământului este un privilegiu unic în viață. 
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