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Cuvânt înainte 
 
„Te înșeli,“ i-am spus, „pur și simplu, nu ai dreptate – conceptul  de «tărâm natural» 

nu există în Biblie.“ Astfel a început relația mea cu Tim Miller, într-o seară târzie, pe 
scaunele din spatele unui autobuz din centrul orașului Kansas City. De la acea primă 
discuție aprinsă, am fost inspirat, convins, încurajat și sfătuit de acest bărbat în ale cărui 
oase este închis un foc mistuitor (Ier. 20:9). Cartea aceasta conține și ea focul acela și, 
deși am privilegiul de a scrie un cuvânt-înainte, privilegiul de a-l cunoaște personal pe 
omul din duhul căruia vine acest foc este mult mai mare. 

Cei apropiați de soții Miller îi cunosc ca pe niște „nomazi“ pentru Evanghelie, 
adevărați călători în acest veac, care nu umblă nici după faimă, nici după avere, ci doar 
după glorificarea lui Isus. După părerea mea, tocmai din pricina acestui abandon, Tim 
reușește să transpună cu atâta îndemânare o teorie complexă într-o practică simplă. 

Ani de-a rândul, m-am chinuit să-mi pun în practică, în viața de zi cu zi și în misiune, 
ideile pe care le aveam despre Evanghelie. Acum îmi dau seama că nu este esențial să 
înțeleg și să aplic principiile, ci să mă consacru cu toată inima și să ascult ca la început de 
Duhul Sfânt, care este în El și prin El însuși în inima aplicării oricărei teorii. Cunoașterea lui 
Dumnezeu și a adevărului Bibliei nu vine prin citirea unei cărți, ci mai degrabă adevărata 
cunoaștere îmbracă doar forma unei înțelegeri vii, care vine dintr-o viață dăruită în 
întregime lui Dumnezeu. 

Aceasta este adevărata cheie pentru expansiunea spontană a Bisericii. Toate 
programele, teoriile și strategiile de misiune se vor dovedi a fi, în ultimă instanță, eforturi 
zadarnice, în lipsa unui fundament și a unei focalizări continue și radicale în devotament 
față de Isus, exprimată în fapte simple de credință și iubire față de Dumnezeu și oameni. 
Citirea acestei cărți este diferită de a altora deoarece, în cazul lui Tim, viața îi oglindește și 
scopul final – acela de a-i conduce pe oameni în a-l urma pe Isus cu toată inima. 

Unul dintre motivele pentru care Biserica se complace în stagnare și mediocritate 
este faptul că duce lipsă de lideri și de păstori care să conducă și să echipeze cu 
îndrăzneală Trupul pentru a auzi și a se supune Duhului Sfânt. În general, avem o 
atitudine de permanentă considerație față de Trup și ne prezentăm pe noi înșine în 
supunere față de o normă nerostită. Dumnezeu să ne ierte! Atunci când toată lumea din 
Biserică își va trăi viața într-un abandon autentic față de Dumnezeu, Biserica se va extinde 
în mod spontan și lumea va băga de seamă lucrul acesta. 

În Gata de seceriș, pregătiți pentru împotrivire, Tim Miller ne-a făcut un dar, izvorât din 
luptele propriei sale experiențe de viață, care ar trebui să ne conducă pe genunchi și să 
ne împuternicească să-L urmăm pe Isus, oricare ar fi prețul. Ancorându-se în nădejdea 
biblică a învierii și a Împărăției, proclamând acestă nădejde cu simplitate și împodobit 
fiind cu același caracter jertfitor de sine ca al lui Mesia, Tim conturează o viziune a 
Bisericii care să o ajute să ajungă la plinătatea chemării și destinului ei în acest veac. 

 
John Harrigan 
Kansas City, MO 
 
  



Mulțumiri 
Domnul a adus atâția sfinți minunați în viața mea încât mi-e greu să-mi dau seama de 

unde să încep. Pentru început, voi aminti aici de tatăl meu, care s-a stins din viață în 2005. 
Tăticule, mă bucur că te așteaptă un trup înviat. Pe curând. Isuse, dă-i un ghiont din 
partea mea. 

Sunt, de asemenea, recunoscător mamei și surorilor mele pentru iubirea și susținerea 
lor incredibilă. La fel și prietenilor mei. Nu mi-aș putea închipui această aventură fără voi, 
dragilor. Mulțumirile cele mai alese merg la soția și copiii mei – fără de dragostea, 
susținerea, rugăciunile și răbdarea voastră, această carte n-ar fi fost decât un gând 
trecător. Vă iubesc pe toți nespus de mult. 

Sunt îndatorat și nenumăraților mentori pe care Dumnezeu, în harul Său, i-a adus în 
calea mea de-a lungul anilor. Jerry, pastorul meu din liceu – mi-ai fost ca un tată. Nu știu 
pe unde mi-aș face acum veacul dacă n-ai fi fost tu. Mulțumiri speciale lui Nik și Momma 
Ripken, care m-au învățat atât de multe despre rolul conducerii Duhului Sfânt în contexte 
de persecuție. Întotdeauna veți avea un loc special în inima mea. Trebuie să-i amintesc, 
de asemenea, pe membrii facultății Școlii de Studii Interculturale din cadrul Seminarului 
Teologic Fuller. Vă mulțumesc pentru că mi-ați îngăduit să culeg din roadele lungilor 
voștri ani de trudă, sudoare și lacrimi. Sunt foarte îndatorat și unui cuplu din Singapore. 
Impactul etern al învățăturii lor despre mișcările de plantare de biserici va fi cunoscut cu 
adevărat doar când Isus va deschide cerurile. 

Aș vrea să dau cinste și familiei Johnson, a cărei incredibilă dragoste și ospitalitate a 
făcut posibilă finalizarea acestei lucrări. Vă mulțumesc tare mult pentru bunătatea 
voastră. Trebuie să-mi exprim adânca apreciere și față de prietenii și camarazii mei de la 
IHOP-KC și IHOP-Concord. Ce bucurie și privilegiu să cunosc niște sfinți atât de smeriți și 
flămânzi! John Harrigan – îți mulțumesc tare mult pentru prietenia ta. Voi fi veșnic 
recunoscător pentru efectul de ascuțire pe care conversațiile purtate l-au avut asupra 
minții și inimii mele, deopotrivă. Mulțumiri și editorului meu, Jennifer Sansom: contribuția 
și expertiza ta au fost neprețuite. Multe binecuvântări ție și nenumăraților prieteni și 
colegi din lume, a căror muncă depusă cu dragoste a făcut posibilă această carte. 

În fine, aș vrea să onorez memoria lui Rolland Allen, misionar la începutul secolului 
XX, care a fost dispus să îndure disprețul generației sale pentru ca cele viitoare să poată 
vedea adeverirea visului său. Tată, Îți cer să faci strigătul inimii acestui înaintaș o realitate 
în zilele noastre. 

  



Prefață 
Această carte există datorită unei remarci aruncate în treacăt, dar care a mușcat din 

mintea mea asemenea unui pește pirania. Când Dumnezeu ne-a chemat, pe mine și pe 
soția mea, să ne părăsim casa din Statele Unite și să-L slujim dincolo de ocean, ne-a trimis 
într-o parte a lumii musulmane care fusese, vreme de mulți ani, devastată de război civil. 
În multe regiuni locuite de grupul neatins de Evanghelie1 cu care lucram, guvernele locale 
se prăbușiseră și era o practică des întâlnită ca occidentalii să fie răpiți în schimbul unei 
răscumpărări. Într-o zi, pe când mergeam cu un camion într-o zonă rurală, împreună cu 
alți câțiva misionari, un bărbat care lucrase mulți ani cu acest grup de oameni 
neevanghelizați a remarcat că, dacă s-ar întâmpla să aterizeze în majoritatea orașelor 
situate în mijlocul acestor oameni, occidentalii ar dispune, după părerea lui, de doar două 
săptămâni înainte să fie uciși, izgoniți sau răpiți. Două săptămâni, mi-am zis în sinea mea. 
Dar nu e deloc mult timp! Cum, oare, să facem ucenici în mod eficient în asemenea 
circumstanțe? 

Din ziua aceea, întrebarea m-a frământat. Mă trezeam în mod constant că-L întrebam 
pe Domnul, uneori cu lacrimi, „Tată, dacă ar fi să ne trimiți un om și dacă am avea la 
dispoziție doar două săptămâni cu el, ce ar fi nevoie să-i transmitem pentru ca în zona lui 
să izbucnească o mișcare de calibrul celor din Noul Testament și nu mai puțin de atât? 
Este posibil așa ceva în zilele noastre?“ Când în orășelul nostru musulman au început să 
aibă loc vindecări, întrebările acestea m-au necăjit și mai mult (vezi Introducerea). M-am 
apucat să cercetez cu atenție textul Noului Testament. Exista vreun precedent biblic la 
care să mă raportez în căutarea mea după răspunsuri? Am fost uluit de ceea ce a început 
să-mi arate Duhul Sfânt. Cartea aceasta este roada acestei misiuni de căutare – o 
călătorie care a început, într-adevăr, atunci când Dumnezeu chiar ne-a trimis „un om“. 

Cu doi ani înainte ca „Muhammad“2 să se arate la ușa mea, Dumnezeu îi dăduse un vis 
în care i se spunea că, într-o bună zi, avea să întâlnească un american care avea să-i arate 
calea vieții. La rândul nostru, și eu, și soția mea primiserăm un număr de vise profetice de 
la Domnul, în urma cărora ne-am mutat în orașul în care locuia Muhammad. Dumnezeu 
ne pusese în gardă că avea de gând să dea naștere unui seceriș odată cu mutarea noastră 
acolo și că, din clipa în care vom fi ajuns acolo, va trebui să fim în alertă. Cele mai multe 
dintre povestirile, mărturiile și ilustrațiile consemnate în această carte se referă la 
perioada în care am locuit în orașul lui Muhammad sau în alte locuri din mijlocul acestui 
grup neevanghelizat. 

Dați-mi voie să precizez, în acest punct, un lucru legat de mărturii. De-a lungul 
paginilor ce urmează, voi relata multe istorisiri. Uneori, atunci când o serie de mărturii 
sunt adunate într-o singură lucrare scrisă, se pot lesne strecura în mințile cititorilor 
anumite percepții distorsionate. Unii rămân cu impresia că, pentru personajele acestor 
povestiri, viața nu este altceva decât o stare perpetuă de aventură și exaltare; se uită, 
astfel, că, de regulă, există anumite intervale de timp și de procesare între evenimente. 
Alți cititori sunt tentați să așeze eroii pe un soi de piedestal. Biografiile creștine, mai cu 

                                                             
1 Pentru mai multe informații despre grupuri de oameni neevanghelizați, vezi Proiectul Iosua, 

<http://www.joshuaproject.net/index.php>. 
2 Din motive de securitate, în carte am făcut apel la pseudonime, după cum am considerat potrivit. 



seamă cele ale misionarilor, sunt notorii pentru hagiologia și supraidealizarea celor ale 
căror vieți le prezintă. Deși relatarea lucrărilor lui Dumnezeu cu scopul de a inspira 
credință și curaj este, evident, biblică (Fapte 14:27), vreau să-i încredințez pe cititorii mei, 
de la bun început, că toți cei din povestirile mele – inclusiv eu însumi – suntem ființe 
omenești normale, cu multe slăbiciuni și eșecuri. Nădăjduiesc că mărturiile acestea vor 
izbuti să încurajeze și să provoace, mai mult decât să intimideze ori să distreze. 

Am scris această carte cu gândul la două grupuri de oameni. Mai întâi, m-am gândit la 
oamenii pe care Dumnezeu ar putea să-i cheme și să-i trimită în mod specific ca să 
catalizeze și să așeze temeliile unor mișcări de seama celor din Noul Testament, fie că 
acestea sunt locale sau internaționale. În al doilea rând, cartea aceasta se adresează 
oricărui urmaș al lui Isus care se străduiește, pur și simplu, să ucenicizeze un alt 
credincios. Vă încurajez să o frunzăriți și să extrageți orice principii, perspective și idei 
care vi se par valoroase în situațiile particulare în care vă aflați și să le aplicați în mod 
creativ, sub călăuzirea Duhului Sfânt. 

Observați, vă rog, că în această carte folosesc dinadins cuvântul „Mesia“ în loc de 
„Cristos“, cu excepția citatelor biblice. Deși nu am nicio obiecție împotriva acestui lucru și 
folosesc eu însumi adesea termenul de „Cristos“, tendința inconștientă a multor 
credincioși din zilele noastre este de a folosi acest cuvânt ca pe un supranume și nu ca pe 
un mijloc de a exprima toate fațetele conceptului biblic de Mesia. De exemplu, în ceea ce 
privește impactul emoțional și greutatea conceptuală, este o mare diferență între „Ioan 
Popescu“ și „Ioan, Regele care va umple pământul cu neprihănire“. Scopul cu care în 
lucrarea aceasta folosesc „Mesia“ în loc de „Cristos“ este, așadar, doar de a evoca în 
mințile cititorilor, cu fiecare utilizare, bogăția conceptului de Mesia, precum și de a ne 
forța să ne amintim cu regularitate de rădăcinile evreiești ale Acestuia. 

Pentru cei cărora le-ar putea fi de folos, am inclus, în Anexa 1, o serie de ședințe de 
ucenicie, în format pas-cu-pas. Acestea constituie propria abordare practică în ce privește 
implementarea învățăturilor expuse în cartea de față. 

  



Introducere 
Mâinile îmi tremurau pe volan. Spitalul era la o depărtare de doar cinci minute. Mă 

rugam cu răsuflarea tăiată, cerându-I lui Dumnezeu să-mi dea puterea, credința și 
îndrăzneala pe care nu le aveam. Soția mea mijlocea pentru mine de-acasă. Nu era o 
nimica toată să merg într-o comunitate „moraviană“3 – aproape sută la sută musulmană 
– ca să mă rog în Numele lui Isus, iar o turnură a împrejurărilor putea lesne să ne pună în 
primejdie. Dar Duhul Sfânt mă îndemnase să mă duc la acest spital și să mă ofer să mă 
rog pentru bolnavi, iar eu voiam să urmez călăuzirea Lui. 

Am pășit în spital și m-am întâlnit cu o parte din administratorii spitalului. I-am 
întrebat dacă îmi dădeau voie să mă rog pentru câțiva pacienți. Dumnezeu mi-a dat 
favoare înaintea lor și am fost condus către pavilionul bărbaților. Când am intrat în salon, 
am văzut cincisprezece-douăzeci de bărbați de toate vârstele, care sufereau de diverse 
afecțiuni. Mulți erau țintuiți la pat, bolnavi de malarie. M-am dus la fiecare pe rând și i-am 
întrebat dacă îmi îngăduiau să mă rog pentru ei „așa cum știu eu, în Numele lui Isus“. Cei 
mai mulți erau disperați după ajutor, în orice formă ar fi venit el; și fiecare mi-a permis să 
mă rog pentru el. Urmând instrucțiunile date de Isus ucenicilor Săi (Mat. 10:7), le-am 
spus, simplu, acestor oameni că Împărăția lui Dumnezeu era aproape. I-am uns cu ulei, 
mi-am pus mâinile peste ei și m-am apucat să poruncesc bolilor să-i părăsească, în 
Numele lui Isus. 

După ce m-am rugat pentru toți cei din încăpere, ei mi-au cerut să le explic ce făceam. 
Aceasta era oportunitatea pentru care mă rugasem, deoarece chiar în ziua precedentă 
terminasem de memorat o prezentare a Evangheliei pe care o adaptasem în mod specific 
la contextul moravian (vezi Cap.4). Le-am cerut să închidă ușile salonului și am început să 
le împărtășesc prezentarea. Timp de treizeci de minute, păreau a-mi sorbi fiecare cuvânt. 
La urmă, am răspuns la câteva întrebări și am plecat acasă. 

Două zile mai târziu, m-am întors la spital, împreună cu soția mea și cu alți câțiva. Un 
asistent m-a luat deoparte și mi-a destăinuit că, dintre cei pentru care mă rugasem în 
urmă cu două zile, aproape toți fuseseră complet vindecați sau se aflau într-o stare 
semnificativ mai bună. Împreună cu alți câțiva asistenți, ne-au înșfăcat de brațe pe mine și 
pe soția mea și pe o altă femeie credincioasă care se afla acolo în vizită alături de noi și  
ne-au târât, literalmente, până la pavilionul femeilor, ca să ne rugăm și pentru ele. Trei 
doamne ne-au dat voie să ne rugăm pentru ele. Respectând cutumele culturale, soția 
mea și cealaltă femeie și-au pus mâinile peste ele. Le-am spus că Dumnezeu le iubea 
nespus de mult. Apoi, am început să poruncim bolilor să plece, în Numele lui Isus. În acest 
timp, l-am auzit pe un asistent șoptind cuiva din salon: „Ei poruncesc bolii să plece.“ Era 
uluit de autoritatea pe care o avea Numele lui Isus. 

Pe când ieșeam din spital, un grup de bărbați m-a strigat să vin până la ei și mi-a spus 
pe șleau: „Vrem să ne povestești despre Isus.“ Unii vorbeau în bătaie de joc, dar alții 
păreau cu adevărat interesați. Am băgat de seamă numaidecât că foarte puțini dintre 
acești bărbați se numărau printre aceia cu care împărtășisem Evanghelia în urmă cu două 
zile. Acest lucru mi-a dat un indiciu asupra unui fapt deosebit de important: oamenii 

                                                             
3 În această carte, voi face referire la acest grup neevanghelizat preponderent musulman prin 

denumirea de „moravieni“. 



bârfiseră despre Isus. Iată, în sfârșit, lanțul bârfelilor pus în slujba unei cauze drepte! I-am 
invitat pe acești bărbați să treacă pe la mine în seara aceea, cu promisiunea că aveam să 
le vorbesc despre Isus și să lămuresc câteva lucruri care sunt, de regulă, înțelese greșit 
despre El în lumea musulmană. M-am întors acasă, împreună cu soția mea, și am petrecut 
restul zilei în rugăciune, post și laudă, în anticiparea întrunirii. În clipa când am închis 
muzica de închinare, am auzit o bătaie în poartă. Nouă bărbați au intrat în casă și, după 
ceai și conversații scurte, le-am împărtășit Evanghelia. Au avut multe întrebări. Unii dintre 
ei au fost de acord să revină altă dată în cursul săptămânii și să vizioneze filmul Isus. 

În dimineața următoare, am avut parte de două rânduri de vizitatori. Unul dintre 
aceștia era asistentul care ne escortase la pavilionul femeilor. M-a înștiințat că toate cele 
trei femei pentru care ne rugaserăm se vindecaseră. 

Ceilalți au fost un grup de trei bărbați: unul mai vârstnic, cu o barbă lungă și albă; altul 
de vârstă mijlocie, care avea și el o barbă lungă și un altul, mai tânăr și cu mai puțin păr pe 
față. Toți trei erau îmbrăcați în ținuta standard a celor religioși: robele lungi și scufiile 
religioase pe care le purtau, de obicei, vinerea. Se vedea limpede că își dădeau silința să 
fie percepuți ca fiind religioși și că cei doi mai tineri se uitau la cel mai vârstnic ca la un 
mentor. Mai târziu, am aflat că acesta din urmă era un șeic foarte cunoscut în zonă. 

La început, am înțeles greșit natura vizitei lor. M-am gândit că era posibil ca acești 
bărbați să fie căutători din sânul elitei religioase locale (vezi Ioan 19:39; Fapte 6:7, 18:17; 1 
Cor. 1:1). Însă când i-am poftit să intre în casă la un ceai, mi-a fost foarte clar că nu se aflau 
aici ca și căutători. Mai degrabă, asemenea celor mai mulți dintre fariseii și scribii care Îl 
vizitau pe Isus, se înființaseră la ușa mea ca păzitori sociali și religioși al căror unic scop 
era să ne verifice și să ne pună la locul nostru. La un moment dat în cursul discuțiilor, au 
încercat să mă intimideze ca să spun că Isus nu murise pe cruce. Din fericire, erau grăbiți 
să prindă un autobuz și n-au stat mult. 

Astfel a început un sezon foarte edificator pentru noi dar care ne-a deșteptat la 
realitate. În următoarele câteva luni, un flux constant de musulmani s-au înfățișat la 
poarta noastră, cei mai mulți dintre ei dorind să afle mai multe despre Isus. Unii veneau în 
mod deschis în cursul zilei, în vreme ce alții se aventurau pe înserate. Mulți ne luau partea 
și afirmau lucruri bune despre noi în comunitate; alții răspândeau minciuni și zvonuri pe 
seama noastră. Din ceea ce ne raportau informatorii și localnicii care ne erau prieteni de 
încredere, știam că moara bârfelilor lucra și peste program. Asemenea celor în mijlocul 
cărora slujise Isus, oameni din toate straturile societății încercau să-și dea seama ce era 
de capul nostru și ce să facă cu noi (vezi Ioan 7: 25-44). Mulți dintre prietenii noștri și 
dintre persoanele de contact din comunitate își exprimau marea îngrijorare față de 
siguranța și bunăstarea noastră. Le era teamă că cele petrecute aici aveau să ajungă la 
urechile musulmanilor extremiști și că aveam să devenim niște ținte ușoare. În acea 
vreme, am fost chiar nevoiți să ne distanțăm de mulți dintre prietenii noștri necredincioși 
pentru că aceștia erau hărțuiți de liderii religioși din cauza relației pe care o aveau cu noi, 
chiar dacă ei înșiși nu primiseră Evanghelia. 

Prin protecția lui Dumnezeu, am ieșit teferi și nevătămați din acest anotimp. După trei 
luni, am plecat împreună cu soția mea într-o călătorie pe care o programaserăm în afara 
țării. S-a dovedit că momentul acestei călătorii fusese rânduit de Dumnezeu. Am aflat mai 
târziu că, chiar înainte de plecarea noastră, câțiva din comunitate puseseră la cale să ne 



facă rău. Însă plecarea noastră i-a împiedicat să treacă la fapte. Pe lângă această 
sincronizare oportună, Dumnezeu s-a mai folosit, în mod ironic, și de o interpretare 
eronată ca să ne păzească. În timpul pe care l-am petrecut învățând limba, ne 
împrieteniserăm cu un bărbat foarte respectat în comunitate. Numele pe care mi-l 
dădeau mie localnicii s-a dovedit a fi identic cu numele real al primului fiu al acestui 
bărbat. De aceea, mulți conducători ai comunității au crezut, în mod greșit, că omul 
acesta mă adoptase! Această percepție greșită i-a făcut să șovăie și să nu se pripească să 
dea curs intențiilor rele pe care le aveau cu noi – oferindu-ne astfel cel puțin răgazul 
necesar pentru ca noi să putem pleca în excursia pe care o plănuiserăm. 

Pe toată durata acestui sezon intens și înainte de el, și eu, și soția mea strigaserăm în 
permanență înaintea lui Dumnezeu, cerându-I să-L cinstească pe Isus în micuța noastră 
comunitate, confirmând mesajul Evangheliei prin puterea Sa. Am jelit pentru miile de 
musulmani ce trăiau în jurul nostru fără a se fi supus domniei lui Isus Mesia și care erau, 
deci, destinați iazului de foc și morții a doua (Apoc. 20: 14). Am postit și am început să 
ținem întruniri de rugăciune mai multe ceasuri pe zi. 

Odată cu vindecările de la spital, Dumnezeu a început să ne răspundă la rugăciuni. Cu 
toate acestea, când, în sfârșit, răspunsurile au început să vină, ne-am trezit că nu eram 
pregătiți pentru implicațiile lor sobre. Care era rezultatul faptului că Dumnezeu se mișca 
cu putere în micuța noastră comunitate musulmană? Dislocări sociale la toate nivelurile. 
Vizitatorii ne băteau în poartă la cele mai „nepotrivite“ ore... prietenii erau îngrijorați... 
păzitorii și conducătorii comunității erau iritați... lanțul bârfelilor lucra peste program... 
elemente radicale ajungeau câștigau teren pentru potențiale noi ținte. În câteva zile, 
întreaga comunitate vorbea despre și încerca să deslușească ce se petrecuse la spital. 
Prin aceste vindecări, Duhul Sfânt confruntase în mod fățiș întărituri religioase și 
spirituale vechi, lăsând în urmă un vârtej de vânt. 

 
Norma biblică: Puterea lui Dumnezeu cauzează dislocări sociale 
Deși vindecările de la spital n-au ajuns nici pe departe la magnitudinea și puterea 

semnelor și minunilor săvârșite de Isus sau de apostoli, sau la cea a „faptelor mai 
mărețe“ (Ioan 14:12) pe care Trupul lui Mesia le va experimenta în zilele ce ne stau în față, 
Dumnezeu a folosit acest eveniment pentru a tăia orice fantezii am fi avut noi legate de 
ceea ce numim adesea „manifestări ale puterii“. Unii credincioși se agață de noțiunea că, 
dacă am înfăptui semne, minuni și miracole precum cele săvârșite de Isus și de Biserica 
primară, atunci toți cei ce ar auzi Evanghelia s-ar supune în mod automat domniei lui Isus. 
Potrivit Scripturilor, însă, adesea este adevărat tocmai opusul. Uneori, demonstrațiile de 
putere, îmbinate cu mesajul controversat în favoarea căruia se depune mărturie, sunt 
calea cea mai rapidă de a fi aruncat în închisoare. Atunci când Isus săvârșea un miracol ca 
semn al mesajului pe care îl proclama, oamenii răspundeau, de obicei, în două feluri: ori 
voiau să-L urmeze (Ioan 9:38, 11:45), ori le venea să-L ucidă (Mat. 12:14; Ioan 11:46-53). 
Răspândirea puterii lui Dumnezeu prin Isus nu lăsa niciodată loc pentru un răspuns 
neutru. 

Lucrul acesta n-a fost valabil doar pentru Isus. De la un capăt la altul, cartea Faptele 
Apostolilor stă mărturie pentru acest adevăr. Ca să cităm doar câteva exemple, 
vindecarea ologului din pridvorul lui Solomon, alături de o predică plină de putere, i-a 



făcut pe Petru și pe Ioan să fie încuiați în temniță (Fapte 4:3). În Fapte 5, miracolele 
apostolilor și mesajul pe care îl propovăduiau atrăgeau atenția asupra lor în așa măsură 
încât saducheii au devenit geloși și i-au azvârlit în închisoare. Au fost eliberați de către un 
înger, doar pentru a predica Evanghelia cu și mai multă îndrăzneală, lucru care i-a făcut să 
fie biciuiți (Fapte 5:40). O predică plină de ungere și confirmată prin semne și minuni l-a 
făcut pe Ștefan să fie ucis, dezlănțuind totodată un sezon de aprigă persecuție împotriva 
Bisericii (Fapte 6–8:1). Îndrăzneala lui Petru aproape că l-a făcut să fie arestat în Damasc 
(Fapte 9:24) și cât pe ce să fie ucis în Ierusalim (Fapte 9:29). O revărsare a puterii Duhului 
Sfânt drept confirmare a mesajului lor i-a făcut pe Pavel și pe Barnaba să fie izgoniți din 
Antiohia Pisidiei (Fapte 13:50) și a dus la împroșcarea lui Pavel cu pietre în Listra (Fapte 
14:19). Pavel și Sila au fost aruncați în temniță pentru că au scos un demon dintr-o fată 
sclavă și, în timp ce se aflau acolo, au fost biciuiți fără milă (Fapte 16:16-21). Predicile pline 
de putere au condus la revolte în Tesalonic și Efes (Fapte 17, 19). 

Așadar, atunci când citim Noul Testament, suntem puși față în față cu un soi de 
situație fără ieșire. Pe de o parte, după standardele Noului Testament, un martor lipsit de 
mărturia confirmatoare a puterii lui Dumnezeu are puțină credibilitate, sau deloc, și un 
impact minim. De aceea, dacă vrem să devenim adevărați martori azi, în accepțiunea 
biblică a termenului, trebuie să continuăm să-I cerem lui Dumnezeu atât să ne dea 
îndrăzneală în proclamarea mesajului, cât și să confirme Cuvântul Său cu putere: 

 
Şi acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească 
Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni 
şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” (Fapte 4: 29-30, sublinierea 
noastră) 
 
Pe de altă parte, când predicăm Evanghelia și Dumnezeu confirmă mesajul cu putere, 

inevitabil ne expunem și mai multor probleme: mesajul nostru catalizează persecuția și 
opoziția. Deși semnele și miracolele nu garantează la modul absolut un răspuns pozitiv la 
mesajul nostru, ele au adesea efectul de a trasa o linie clară în nisip. Altfel spus, prezența 
lor confruntă necredința într-o manieră atât de directă încât forțează ceea ce este în 
inima cuiva să iasă la suprafață fără opreliști și într-un mod adesea foarte perceptibil. 
Dacă oamenii sunt flămânzi după adevăr, miracolele tind să extragă această foame din ei 
în mod accelerat. Dimpotrivă, dacă inimile lor sunt împietrite, miracolele nu fac decât să 
dea în vileag această împietrire. După cum se exprimă Pavel, „noi suntem înaintea lui 
Dumnezeu o mireasmă a lui Cristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce 
sunt pe calea pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru 
aceia, o mireasmă de la viață spre viață“ (2 Cor. 2:15-16). Atunci când mireasma Duhului 
Sfânt este dezvăluită și demonstrată în mod deschis chiar și într-o măsură neînsemnată, 
ori ne supunem acelei puteri, ori ne răzvrătim. Cu cât este mai mare măsura de putere 
manifestată, cu atât devine mai greu să stai confortabil și să ai un răspuns neutru. Mai 
mult, într-un efort de a atenua dezechilibrul interior cauzat de confruntarea necredinței 
lor de către Dumnezeu, cei ce răspund negativ puterii lui Dumnezeu fac, adesea, un pas 
mai departe și îi persecută pe cei ce răspund pozitiv. 



Ca atare, pe măsură ce puterea Duhului Sfânt sprijinea mesajul apostolilor pe oriunde 
se duceau, răsăreau la tot pasul, cu rapiditate și simultan, deopotrivă noi convertiți cât și 
persecuție. Singura cale de a evita „partea negativă“ a persecuției ar fi fost să nu 
acționeze și să nu predice în aceeași putere care avea ca rezultat „partea pozitivă“ a 
roadelor imediate. 

Mai mult, Noul Testament nu doar că înfățișează o imagine a Evangheliei ce dă 
naștere deopotrivă roadelor imediate și persecuției imediate, ci arată că Dumnezeu Se 
folosește de cea din urmă (de intențiile rele ale oamenilor răi și ale demonilor) pentru a-i 
aduce pe cei dintâi la maturitate în cel mai accelerat ritm cu putință. Deși unora le vine 
greu să accepte, Dumnezeu folosește și azi persecuția ca mijloc de a-Și învăța poporul 
neprihănirea, perseverența și loialitatea neîmpărțită față de El, precum și ca pe o cale de 
a dovedi lumii că cei ce sunt ai Lui sunt vrednici să moștenească gloriile Împărăției 
viitoare a lui Dumnezeu (Luca 20:35; Iac. 1; 1 Pet. 1). El ia groaznicele intenții ale demonilor 
și persecutorilor și le preface în cel mai mare bine. În sensul acesta, Dumnezeu 
transformă, efectiv, persecuția într-o unealtă de ucenicie și o face cadou Bisericii. 

De asemenea, Dumnezeu folosește răspunsurile în imitarea lui Isus ale poporului Său 
în fața persecuției – „învingerea răului prin bine“ prin „binecuvântarea celor ce vă 
persecută“ (Rom. 12: 14,21) – ca mijloc de a le oferi persecutorilor încă o oportunitate de 
a se pocăi înainte de a-și atrage asupra lor pedeapsa veșnică în iazul de foc. Văzută din 
perspectiva veșniciei, persecuția este, așadar, o strategie a milei pentru cei ce nu au 
primit încă Evanghelia. Ar fi cu putință ca Dumnezeu să-mi îngăduie, efectiv, mie, un 
ucenic loial, să sufăr persecuție pentru ca persecutorul meu să aibă șansa de a evita 
consecințele eterne ale iazului de foc? Oare nu asta a făcut Isus pentru noi toți? Nu 
suntem noi oare chemați să purtăm aceeași cruce (Mat. 16:24)? Deși aceste idei ar putea 
părea străine unora, ele sunt, în mod limpede, biblice și corespund realităților 
experimentate de mulțimile de ucenici ai lui Isus din afara Occidentului. 

Pe scurt, fie că vorbim despre Evanghelia ce se infiltrează în locuri precum lumea 
musulmană, sau despre faptul că Duhul Sfânt insuflă viață nouă și putere în bisericile 
dintre granițele istorice ale creștinătății, un lucru este de netăgăduit. Mesajul Evangheliei, 
atunci când este confirmat de demonstrațiile puterii Duhului Sfânt, este orientat intrinsec 
spre tulburarea ordinii existente a lucrurilor și spre crearea unor circumstanțe 
imprevizibile. Negând acest lucru nu facem altceva decât să negăm realitatea mărturiei 
biblice. 

 
Puterea Noului Testament necesită așezarea temeliilor ca în Noul Testament 
Puterea Duhului Sfânt este, așadar, precum „vinul nou“ care nu doar că pune la grea 

încercare „burdufurile vechi“ (Mat. 9:16-17), ci le face să plesnească. Când Îi cerem lui 
Dumnezeu să confirme predicarea Evangheliei cu putere, Îi cerem, fie că ne place, fie că 
nu, să vină și să creeze o încurcătură complexă și glorioasă. Îi cerem lui Isus să disloce 
sistemele. 

La nivel practic, când Dumnezeu Își întărește mesajul cu o putere substanțială, trebuie 
să ne pregătim pentru două lucruri: (1) un seceriș rapid de suflete și, totodată, (2) 
imprevizibilitate și dislocare socială, de obicei într-o formă sau alta de persecuție. Cu alte 
cuvinte, trebuie să fim deopotrivă gata de seceriș și pregătiți pentru împotrivire. 



Întrebarea fundamentală de care se ocupă această carte este: Cum putem cataliza, 
consolida și stabili fundamente pentru seceriș, astfel încât să ia naștere mișcări care să se 
extindă cu rapiditate și să rămână perseverente prin dificultățile împotrivirii? Cum putem 
așeza temeliile unor mișcări de calitatea celor din Noul Testament sau chiar de o calitate 
mai mare, atunci când Isus perturbă toate sistemele din jurul nostru? 

Răspunsul la această întrebare, precum și teza cărții de față, este că puterea 
dezvăluită în Noul Testament necesită așezarea temeliilor de felul celor din Noul 
Testament. În alte cuvinte, căutarea unei mărturii de calibrul celei din Noul Testament 
necesită în mod inerent restabilirea modelului apostolic de „așezare a fundamentelor“ (1 
Cor. 3:10). Prin termenul „apostolic“, mă refer, pur și simplu, la ceea ce este observabil în 
viața și lucrarea apostolilor în Noul Testament, îndeosebi în cea a apostolului Pavel. 

 
Pavel: un eșec după standardele de azi 
După multe din standardele de practică misionară actuală, Pavel ar fi socotit un eșec 

jalnic. Prima sa călătorie misionară (46-48 AD) vorbește de la sine (Fapte 13-14). În 
răstimp de doi ani, el și Barnaba au călătorit și au predicat Evanghelia de-a lungul și latul 
unei întregi insule, în trei provincii importante și în cel puțin șapte orașe notabile, și au 
reușit să viziteze încă o dată, la întoarcere, patru dintre aceste orașe. Chiar și o citire 
superficială a Faptelor Apostolilor ne confruntă cu acest adevăr uimitor: Pavel a petrecut 
doar câteva săptămâni sau luni în majoritatea locurilor pe care le-a vizitat în timpul 
călătoriilor sale misionare consemnate în carte. Cele mai lungi șederi au fost, în timpul 
tuturor călătoriilor, în Corint, unde a rămas doar un an și jumătate (Fapte 18:11), și în Efes, 
unde a petrecut doar trei ani (Fapte 20:31). Mai mult, chiar mai uluitoare decât durata 
scurtă a șederii lui Pavel în multe din aceste locuri a fost disponibilitatea acestuia de a 
lăsa în urmă grupuri de noi ucenici după doar câteva săptămâni petrecute cu ei, în ciuda 
persecuțiilor care apăreau simultan cu propovăduirea lui. Faptul acesta este aproape de 
neconceput pentru cele mai multe modele actuale ale misiunii. În termeni de ucenicie 
practică, cum era posibil acest lucru? Ce anume încredința Pavel noilor ucenici în acel 
timp relativ scurt în care era cu ei? 

Cele mai multe agenții misionare de azi, cel puțin în lumea occidentală, împart 
termenii de slujire pentru misionarii internaționali în segmente de trei sau patru ani. Mai 
mult, de obicei, se înțelege de la sine că cei trimiși trebuie să aștepte până la al treilea sau 
al patrulea termen înainte de a avea așteptarea, la modul serios, ca lucrarea lor de slujire 
să dea roade. Astfel, de la mulți se așteaptă să trăiască în același oraș sau în aceeași 
regiune pe durata întregii lor „cariere misionare“. Mai mult, se mai presupune că este 
necesară supravegherea directă sau prezența unui misionar expatriat din afară, pe durata 
a mai mulți ani, pentru ca ucenicii localnici să facă progrese spre maturitate. De aceea, 
chiar și atunci când se ține cont de factori dependenți de timp, precum învățarea limbii 
(Pavel n-a avut nevoie să învețe o altă limbă), după standardele de azi nu avem de ales 
decât să interpretăm călătoriile misionare ale lui Pavel drept o catastrofă, sau să 
recunoaștem că în actuala mișcare misionară creștină trebuie să ne deschidem din nou 
inimile către un mod de operare dat uitării – unul care la început ar putea să ne pară 
neobișnuit, dar care este, în ciuda acestui lucru, ferm susținut de precedentul biblic. 



Deoarece puterea curgea cu regularitate prin viața, lucrarea și mărturia lui Pavel, 
persecuțiile și perturbările sociale îl urmau și ele pretutindeni pe unde mergea. Faptele 
Apostolilor și epistolele lui Pavel ne arată limpede acest lucru. După toate probabilitățile, 
Pavel nu știa niciodată cât timp avea să-i îngăduie Dumnezeu să fie prezent în mijlocul 
unui grup de noi ucenici. Însăși natura lucrării lui necesita, deci, un mod de așezare a 
fundamentelor care conferea noilor credincioși ceva care să ducă deopotrivă la 
transformarea lor ca persoane și la înaintarea Evangheliei, în ciuda perturbărilor și 
circumstanțelor imprevizibile generate de eliberarea puterii prin el. Fie că era prezent în 
persoană în mijlocul unui grup de sfinți sau biciuit în închisoare, fie că petrecea trei 
săptămâni, trei luni sau trei ani cu o nouă biserică, Pavel avea o încredere nestrămutată 
că Duhul Sfânt Însuși avea să-și ducă noile oi acolo unde era nevoie să ajungă și să le 
crească până la maturitate, în absența lui: 

 
„Iar Aceluia (nu mie) care poate să vă întărească, după Evanghelia mea…“ (Rom. 
16:25, sublinierea și comentariul ne aparțin) 
 
„El (nu eu) vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii 
Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu.“ (1 Cor. 1:8-9, 
sublinierea și comentariul din paranteză ne aparțin) 
 
„Sunt încredințat că Acela (nu eu) care a început în voi această bună lucrare o va 
isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.“ (Fil. 1:6, sublinierea și comentariul din 
paranteză ne aparțin) 
 
„Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am 
crezut (în Acela care este credincios). Şi sunt încredințat că El are putere să 
păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea.“ (2Tim. 1:12, sublinierea și 
comentariul din paranteză ne aparțin) 
 
Datorită încrederii sale mari în abilitatea Duhului Sfânt de a face ucenici, Pavel se 

simțea încrezător să lase în urmă noile biserici după ce pusese o temelie (vezi Rom. 15:20; 
1 Cor. 3:10) prin intermediul căreia acestea erau propulsate pe o traiectorie de creștere 
spre maturitate în Mesia (și nu ajunseseră deja la maturitate). Mai mult, faptul că 
rămânea cu multe din noile biserici pe o perioadă atât de scurtă de timp înseamnă că 
Pavel însuși trebuie să fi crezut că, la nevoie, componentele esențiale ale temeliei pe care 
o avea în minte puteau fi așezate la locul lor într-un timp scurt. 

Mai mult, faptul că Pavel petrecea atât de puțin timp cu noile biserici indică și că 
factorul decisiv în plecarea dintr-un anumit oraș sau dintr-o anumită regiune nu era locul 
pe care se situa o nouă biserică pe vreo „scală a maturității“, ci, pur și simplu, călăuzirea 
Duhului Sfânt în viața lui (vezi Fapte 16:9-10, 18:8-10, 20:22), sau circumstanțele care îl 
obligau să iasă dintr-un anumit context (Fapte 14:19-20, 16:35-40, 20:22). În mintea lui, 
viabilitatea mișcărilor lansate prin lucrarea lui nu atârna niciodată de prezența lui în 
persoană, ci de incredibila conducere a Duhului Sfânt. 



Pe scurt, strategia generală a lui Pavel, dacă îi putem spune așa, era: (1)intra în 
comuniune și părtășie constantă cu Dumnezeu în rugăciune și alte discipline spirituale; 
(2)urmărea călăuzirea Duhului Sfânt într-o regiune sau într-un oraș; (3)vizita o sinagogă 
sau alt loc favorabil discuțiilor despre Evanghelie; (4) proclama mesajul Evangheliei cu 
îndrăzneală, având încredere în Dumnezeu că va sprijini mesajul cu putere; (5) îi strângea 
laolaltă pe ucenicii care rezultau în scurt timp; (6) așeza o temelie solidă cât de repede 
posibil, ținând cont de circumstanțele specifice; (7) încredința noile oi conducerii Duhului 
Sfânt înainte de a fi bătut cu pietre, arestat, ucis sau izgonit; și (8) își vărsa inima în 
rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru noua turmă. În unele cazuri, precum în Efes, 
împrejurările i-au permis luxul unei șederi mai îndelungate. Însă, Noul Testament stă 
mărturie că o vizită relativ lungă din partea lui nu era o condiție necesară și absolută 
pentru o ucenicie eficace. Asta pentru că fundamentele așezate de el presupuneau un 
nivel de putere, calitate și esență a mesajului, precum și un ansamblu de presupoziții de 
bază pe care avem nevoie azi să le recuperăm, cea mai de bază și fundamentală dintre 
toate fiind încrederea totală în abilitatea Duhului Sfânt de a-și conduce bine oile, cu sau 
fără noi în ecuație. 

 
Să ne lăsăm provocați de exemplul lui Pavel 
Și, cu acestea, ajungem la o întrebare importantă, care a fost ridicată de nenumărate 

ori în istoria misiunii: În ce măsură era legată lucrarea lui Pavel de propria chemare unică 
și de circumstanțele istorice ale secolului întâi și în ce măsură ne oferă ea principii 
generale, cu o aplicabilitate mai largă în orice situație de ucenicie sau de plantare de 
biserici? 

De exemplu, ca apostol, Pavel funcționa pe diferite niveluri. El a făcut ucenici, a 
plantat biserici, a mărturisit în fața împăraților și a scris Scriptura. Este corect să afirmăm 
că toți cei din Trupul lui Mesia sunt chemați să facă ucenici la un nivel sau altul; mai puțini 
sunt chemați să planteze biserici într-o manieră susținută; și mai puțini sunt chemați să 
stea înaintea împăraților; și nimeni nu mai este chemat să scrie Scriptura. 

Mai mult, chemarea lui Pavel includea un nivel riguros de călătorie. În Noul 
Testament, el era în permanentă mișcare, zidind și edificând turmele aflate în grija lui. În 
plus, cele mai multe dintre călătoriile lui au avut loc pe teritoriul imperiului în care era 
cetățean și niciodată nu a fost nevoit să învețe o limbă străină. Astăzi, cei mai mulți dintre 
cei din Trupul lui Mesia nu sunt chemați la un program intens de peregrinare și nici să 
supravegheze multele biserici răspândite într-o zonă mai extinsă. Cei chemați să 
călătorească în calitate de misionari într-o altă cultură trebuie adesea să facă acest lucru 
părăsindu-și propriul „Imperiu Roman“ și relocându-se într-un alt „imperiu“ sau națiune. 
Asta presupune uneori și munca asiduă de a învăța o altă limbă. Prin contrast, Pavel a 
crescut vorbind limbile în care avea să lucreze mai târziu în slujba lui Mesia. 

De asemenea, a mai avut și alte avantaje față de noi, pur și simplu la nivel 
circumstanțial. În cele mai multe dintre cetățile din lungul și latul Imperiului Roman, 
existau zeci de sinagogi evreiești, ridicate de evrei în anii de după exilul babilonian. Trei 
grupuri de oameni frecventau de obicei aceste sinagogi: evreii, păgânii convertiți la 
iudaism și „cei temători de Dumnezeu“ sau ne-evreii ce erau atrași de iudaism, dar 
refuzau să se supună ritului circumciziei. Înainte chiar de a călca într-o sinagogă, Pavel era 



îndreptățit să se aștepte să fie întâmpinat de o audiență strategică, ai cărei membri erau 
deja familiarizați într-o măsură sau alta cu ideile și conceptele Vechiului Testament și care 
nutreau și cultivau o așteptare a lui Mesia. Aproape întotdeauna, primul lucru pe care îl 
făcea, în majoritatea orașelor pe care le vizita, era să caute o astfel de sinagogă. 

Trebuie, așadar, să admitem că lucrarea și chemarea lui Pavel era, în unele privințe,  
era croită în mod unic pentru vremea și contextul său. Măsura în care lucrarea și 
chemarea sa specifică este aplicabilă propriilor noastre situații va varia, deci, de la o 
persoană la alta, în funcție de chemarea noastră. 

Pe de altă parte, trebuie să avem grijă să nu folosim diferențele dintre contextul 
propriei noastre lucrări și cea a lui Pavel ca pe o scuză de a ne mulțumi cu o calitate a 
vieții și a mărturiei care nu se ridică la înălțimea standardelor biblice. Dacă o parte din 
amănuntele specifice lucrării sale nu ni se aplică nouă, alte elemente sunt, cu siguranță, 
aplicabile – și în multe cazuri cerute de la – urmașilor lui Mesia din orice epocă, context 
istoric și chemare. Pavel îndeamnă întreaga biserică din Corint: „călcați pe urmele mele, 
întrucât și eu calc pe urmele lui Cristos“ (1 Cor. 11:1). De pildă, un mod de a urma exemplul 
lui Mesia Însuși a fost, pentru Pavel (Marcu 1:14-15), să proclame Evanghelia cu 
îndrăzneală și i-a îndemnat și pe alții să facă același lucru (Col. 4:5; Fil. 1:14). În același fel, 
după cum Pavel a imitat exemplul lui Mesia de smerenie și blândețe (Mat. 11:29;             
2Cor.10:1), și de la noi se așteaptă să urmăm același exemplu și să fim smeriți și blânzi 
(Efes. 4:2). Desigur că aceste aspecte ale lucrării lui Pavel ni se aplică tuturor azi, tot așa 
cum se aplicau și credincioșilor din secolul întâi. 

Mai mult de-atât, faptul că există diferențe între detaliile unice ale chemării lui Pavel și 
cele ale chemării noastre nu diminuează câtuși de puțin principiul general, potrivit căruia 
puterea lui Dumnezeu exercită un efect perturbator asupra sistemelor nelegiute, și nici 
nevoia de a cladi ținând cont de acest factor. 

 
Concluzie 
În contexte unde persecuția este rapidă și mortală, suntem gata să le dăm noilor 

ucenici ceea ce au nevoie înainte să fim uciși, închiși sau izgoniți? Dacă Duhul Sfânt începe 
să se miște în mod neobișnuit într-o anumită locație, suntem gata să dăm ucenicilor noi 
sau înviorați ceva ce să aibă ca rezultat transformarea lor și înaintarea neîntreruptă a 
Evangheliei când se întorc la casele lor, după scurtul timp petrecut cu noi? În cazurile în 
care mulțimi de oameni devin receptivi la Evanghelie în urma unor catastrofe majore, 
cum putem gestiona un seceriș în formare astfel încât acesta să dea rapid mugurii unei 
mișcări mature, cu un ritm alert de reproducere, de calitatea și anvergura celor din Noul 
Testament? Dacă dispunem și noi, precum Pavel, dintr-un motiv oarecare (persecuție, 
privare de libertate, expulzie, moarte etc.) de o perioadă de timp scurtă (o zi, două 
săptămâni, câteva luni sau, în cel mai bun caz, un an sau doi) împreună cu un grup de noi 
ucenici, ce fel de „ADN“ am avea nevoie să le transmitem pentru ca „organismul“ 
rezultant să fie de calitatea celor din Noul Testament? Din discuția din această 
introducere, știm că dacă strigăm la Dumnezeu să-Și confirme Cuvântul cu putere, 
trebuie să fim și pregătiți să dăm mai departe acest ADN, în mijlocul imprevizibilului vârtej 
de vânt generat de felul acela de mărturie. Exemplul lui Pavel ne spune că acest lucru 
este posibil. 



  



Capitolul 1. 
Însuflețiți de pasiune: Cum să dăm naștere unor mișcări ce se extind spontan 
    
„Simt foc! Simt foc!“ îmi povestea Muhammad entuziasmat, în timp ce puterea 

Duhului Sfânt îi curgea și vibra în tot trupul. Părul de pe brațe îi stătea, literalmente, 
ridicat. 

Cu aproximativ patruzeci de minute mai devreme, Muhammad, un musulman 
moravian, își făcuse apariția pe veranda casei mele. Căuta de lucru și voia să afle dacă 
aveam vreo ofertă disponibilă. Nu după multă vreme, ne-am pomenit într-o discuție pe 
teme spirituale. A devenit imediat evident că Muhammad era un bărbat extrem de 
gânditor și inteligent. Vorbea șase limbi și deținea o licență în biologie. De asemenea, era 
limpede că, în mai multe conjuncturi din viața lui, se întâlnise cu anumite adevăruri ale 
credinței creștine. Citise unele părți ale Bibliei și, în diverse momente, purtase discuții cu 
alți urmași ai lui Mesia. Am fost deosebit de impresionat când mi-a relatat cum fusese 
capabil să discearnă falsitatea Bibliei Martorilor lui Iehova. Însă, în ciuda minții sale 
ascuțite și a foamei evidente după adevăr, îmi era clar și că niciodată nu-I jurase credință 
lui Mesia. Mai avea multe întrebări nerezolvate. Și rămânea un musulman practicant. 

Pe măsură ce ne-am adâncit în conversație, i-am povestit incidentul din Fapte 3, când 
Petru și Ioan s-au dus la Templu, și ce îi spuseseră ei cerșetorului olog înainte de a fi 
vindecat: „Aur și argint nu am, dar ce am îți dau“ (Fapte 3: 6). 

„Muhammad,“ i-am zis, „nu am bani sau o slujbă pentru tine, dar ce am – vestea bună 
a Împărăției lui Dumnezeu – sunt gata să-ți împărtășesc de bunăvoie. Ai vrea să-ți explic 
Vestea Bună?“ 

„Da,“ mi-a răspuns el fără șovăire. Și am pășit într-o cameră lăturalnică. 
„Muhammad,“ i-am zis, „azi sunt aici ca să-ți povestesc despre cea mai bună veste din 

lume!“ 
În următoarele treizeci de minute, i-am prezentat lui Muhammad o privire de 

ansamblu asupra Evangheliei, începând de la căderea omului în păcat și sfârșind cu 
întoarcerea lui Isus. Apoi, am cântat un cântec, scris de credincioșii din grupul său etnic 
care fuseseră martirizați în urmă cu câțiva ani, despre costul urmării lui Isus. Avea nevoie 
să știe, din capul locului, că aceasta nu era o decizie lesne de luat, mai ales pentru cineva 
care trăia într-un mediu în care nu se punea problema dacă va avea parte de persecuție, ci 
când și cum va veni aceasta. În timp ce asculta, chipul îi trăda o foame reală. Niciodată 
până atunci nu mai văzusem o persoană atât de flămândă după auzirea adevărului 
Evangheliei. 

La încheierea prezentării, i-am spus lui Muhammad că Dumnezeu nu voia ca el să 
creadă adevărul mesajului doar pentru că auzise o seamă de vorbe frumoase. Ghidându-
mă după exemplul și învățătura Noului Testament (1 Cor.2:1-5; 1Tes.1:4-5), i-am spus că 
Dumnezeu voia totodată să demonstreze puterea adevărului veștii bune pe care tocmai 
o auzise. L-am întrebat dacă îmi dădea voie să-mi pun mâinile peste el și să mă rog. S-a 
grăbit să consimtă. De atât avea nevoie Duhul Sfânt. Domnul aștepta invitația să-Și facă 
simțită prezența. Duhul Sfânt a început să-Și manifeste prezența în tot trupul lui 
Muhammad. Plin de încântare și entuziasm, acesta spunea că își simțea tot corpul cuprins 
de flăcări și că o bucurie și o pace copleșitoare îi inunda ființa.  L-am întrebat dacă era 



gata să-L urmeze pe Isus. A răspuns că da și i-am spus că vom avea nevoie de câteva 
ceasuri împreună, cât de curând posibil. A fost de acord să se întoarcă mai spre seară. 

În seara aceea, când a revenit, ne-am dus într-o cameră din fundul casei și am început 
procesul de ucenicie. Muhammad a făcut o mărturisire de credință și L-a invitat pe Duhul 
Sfânt să-i umple inima. Primul lucru pe care l-am făcut după ce a făcut mărturisirea de 
credință a fost să-l învăț cum să audă glasul Duhului Sfânt. I-am dat ocazia să practice 
acest lucru punându-mi mâinile peste el și începând să mă rog pentru el. La un moment 
dat în timpul rugăciunii, am deschis ochii și am văzut că își ridicase o mână în aer. Avea 
ochii închiși. Puterea lui Dumnezeu îi străbătea din nou trupul. La urmă, l-am întrebat ce 
se petrecea. Mi-a spus că, în timp ce ne rugam, a avut o viziune a unei mâini ce se 
întindea spre el. Mâna aceasta o prinsese pe a lui și i-o ridicase în aer. Mi-a zis că nu el își 
ridicase mâna, ci o putere nevăzută. Totodată, spre surprinderea lui, un glas „care nu era 
glasul meu“ i-a vorbit. Muhammad se simțea puțin zdruncinat. Vocea îi spusese: 
„Împărăția este deschisă pentru tine. Bun venit, ești de-al nostru. Eu mi-am sacrificat 
viața din cauza păcatelor săvârșite de tine. Acum te accept și eu așa cum Mă accepți tu.“ 
Muhammad s-a ridicat din scaunul lui și a început, efectiv, să țopăie de bucurie. L-am 
îmbrățișat și am țopăit împreună cu el.  Auzise proclamarea veștii bune a Împărăției lui 
Dumnezeu și experimentase realitatea și substanța acelei Împărății viitoare. Acum, avea 
o viață nouă. Aceasta este Vestea Bună. 

Cu toate acestea, deși avea o viață nouă, Muhammad tot nu avea o slujbă. Din motive 
care se vor limpezi mai târziu, i-am spus: „Felicitări, acum ai intrat în Împărăție. N-am de 
gând să-ți dau vreodată de lucru.“ Deși i s-a părut o remarcă ciudată într-un moment atât 
de serios, a încuviințat. După ce i-am citit Matei 6:25-34, i-am spus că Duhul Sfânt, nu eu, 
era acum conducătorul lui și că Duhul Sfânt Se va îngriji de nevoile lui. Mi-am pus din nou 
mâinile peste el și I-am cerut Duhului Sfânt să-i vorbească în noaptea aceea printr-un vis. 

În ziua următoare, Muhammad a venit la mine cu o mărturie incredibilă. Domnul 
răspunsese rugăciunii noastre și îi făcuse, într-adevăr, o vizită într-un vis. În vis, 
Muhammad era instruit să ia autobuzul până la râu, în ziua următoare. Odată ajuns în 
stația de autobuz, avea să întâlnească pe cineva care îi va plăti biletul. Când va ajunge la 
râu, va vedea un soldat, care îl va saluta. Muhammad trebuia să-i răspundă soldatului cu 
un anumit mesaj. Apoi, i se va da voie să treacă râul, unde va găsi o slujbă, într-un cătun. 
Muhammad s-a trezit a doua zi și a urmat instrucțiunile Duhului Sfânt. Evenimentele s-au 
desfășurat întocmai după cum i le descoperise Domnul. În săptămâna aceea, Muhammad 
a câștigat mai mulți bani decât făcuse de luni de zile. Abia dacă intrase de câteva ore în 
noua lui viață în Mesia și umbla deja în ungerea profetică. 

Bărbatul care i-a plătit biletul de autobuz s-a dovedit a fi chiar tatăl lui, care se afla în 
vizită în zona aceea. Muhammad și tatăl său s-au urcat împreună în autobuz și au călătorit 
până la râu. Pe drum, un băiat și o fată adolescenți, ce ședeau în spatele lui Muhammad, 
au intrat într-o dispută. Muhammad mi-a relatat că a simțit puterea lui Dumnezeu 
coborând peste el. Sub ochii tuturor celor din autobuz, s-a întors spre adolescenți și a 
început să-i învețe despre importanța iubirii și iertării reciproce. Toată lumea din jur îl 
asculta uluită în timp ce îi lămurea modelul de ucenicie pe care îl învățase de la mine cu 
doar o seară în urmă. La doar o zi în noua lui viață cu Mesia, Muhammad funcționa ca un 



învățător plin de ungere. Tatăl lui a fost atât de impresionat încât l-a întrerupt în mijlocul 
propoziției ca să îi anunțe pe toți cei din autobuz că Muhammad era fiul lui. 

Muhammad mi-a mai povestit că, odată ajunși în sat, a intrat într-o discuție cu câțiva 
bărbați musulmani. Din nou, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu s-au pogorât peste el. 
Mi-a indicat acest lucru printr-o mișcare a mâinii de sus în jos, spre capul său, ca și când o 
putere nevăzută i se așezase pe creștet. În cuvintele lui, „o înțelepciune“ se pogorâse 
peste el. Mi-a spus că, la începutul acestei discuții cu acești bărbați, ei erau „în dezacord“, 
dar că spre sfârșit, erau „în acord“. O zi de viață nouă cu Mesia și Muhammad opera deja 
ca un evanghelist plin de ungere. 

În clipa în care eu și soția mea am plecat din zona în care locuia Muhammad, zece 
săptămâni mai târziu, Muhammad nu mai era singur. Potrivit mărturiei lui, mai bine de o 
sută de ucenici, toți foști musulmani, se întâlneau acum într-un număr tot mai mare de 
biserici de casă, în mai multe sate și orașe. În comunitate, citeau cu foame Scripturile și-și 
dădeau socoteală unii altora, sub conducerea Duhului Sfânt, fără nicio implicare din afară. 
În acest timp, ucenicii aceștia traduseseră Noul Testament într-o altă limbă; se ajutaseră 
unii pe alții în vremuri de persecuție, în mai multe rânduri; trimiseseră o echipă apostolică 
în sânul unui grup etnic învecinat; își numiseră propriii conducători în bisericile de casă; îi 
eliminaseră pe Iuda din mijlocul lor; se întâlneau în biserici de casă de două ori pe 
săptămână, conducătorii participând la o întâlnire săptămânală suplimentară; prin harul 
și conducerea Duhului, prosperau financiar (raportat la standardele locale); dăruiau cu 
sacrificiu pentru cauza Evangheliei; se conduceau unii pe alții în ședințe de vindecare și 
eliberare profundă; iar Duhul Sfânt revărsa peste ei din belșug vise, vedenii și alte daruri 
spirituale. Din câte știu eu, doar trei dintre ei aveau cunoștință că, la început, au fost 
implicați străini. Dar ceea ce este mai important, toți știau că Duhul Sfânt, și nu un simplu 
om, era Cel ce se afla la conducere. 

 
Un imperiu zdruncinat în zece ani 
„Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara.“ (Fapte 13: 49, sublinierea noastră) 
 
„Lucrul acesta a ținut doi ani, aşa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit 

Cuvântul Domnului.“ (Fapte 19: 10, sublinierea noastră) 
 
„Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie 

proslăvit, cum este la voi“ (2 Tes. 3: 1, sublinierea noastră)  
 
Ce s-a întâmplat sub ochii lui Pavel, în zece ani, este zguduitor. În cuvintele lui Rolland 

Allen, misionarul britanic de la începutul secolului XX: 
 
În puțin mai mult de zece ani, Sf. Pavel a consolidat Biserica în patru provincii ale 
Imperiului, Galatia, Macedonia, Ahaia și Asia. Înainte de anul 47 AD, nu exista nicio 
biserică în aceste provincii; în anul 57 AD, Sf. Pavel putea vorbi ca și când își 
încheiase lucrarea și putea planifica turnee ample în vestul îndepărtat fără teama 



că bisericile înființate de el ar putea pieri în absența lui, din lipsă de călăuzire și 
susținere. (sublinierea noastră)4 
 
Cum a fost posibil acest lucru? Răspunsul este că Galatia, Macedonia, Ahaia și Asia 

experimentaseră ceea ce Allen denumea „expansiunea spontană a Bisericii.“5 
 
Pasiunea: semnul distinctiv al expansiunii spontane 
În 1927, Allen scria ceea ce John Wimber numea cea mai importantă carte pe care o 

citise vreodată pe lângă Biblie6:  The Spontaneous Expansion of the Church and the Causes 
Which Hinders It [Expansiunea spontană a Bisericii și cauzele care o împiedică, n.tr.], în 
continuarea celei dintâi cărți, Missionary Methods: Saint Paul’s or Ours? [Metode 
misionare: ale sfântului Pavel sau ale noastre?, n.tr.]. Teza centrală dezvoltată de Allen în 
Expansiunea spontană este că atunci când oamenii experimentează cu adevărat bogățiile 
vieții în Mesia, nu se pot abține să nu împărtășească Evanghelia cu îndrăzneală, entuziasm 
și spontaneitate, după cum îi îndeamnă și călăuzește Duhul Sfânt. Mai mult, în procesul 
împărtășirii Evangheliei cu alții, cei ce o mărturisesc capătă mai multă revelație și 
înțelegere asupra sensului, conținutului, puterii și aplicării ei. Acest lucru alimentează, la 
rândul său, o expansiune și mai spontană.7 Este un fel de mărturie născută dintr-un 
preaplin al întâlnirii cu Duhul Sfânt și dintr-o pasiune înflăcărată pentru Isus, și care trece 
dincolo de simpla creștere și multiplicare a bisericii. Expansiunea spontană înseamnă că 
oamenii lui Dumnezeu radiază un foc de o asemenea căldură și intensitate încât cei ce 
sunt afară în frig deduc că ar fi o nebunie să nu vină și să se încălzească la el. După cum 
remarcă Dallas Willard, aceasta era realitatea ce copleșise lumea antică. 

 
Viața și cuvintele aduse de Isus în lumea aceasta au venit în forma informației și a 
realității. El și primii Săi asociați au luat cu asalt lumea antică pentru că au adus în 
ea un șuvoi de viață la cel mai adânc nivel, precum și cea mai bună informație 
posibilă asupra celor mai importante chestiuni. Acestea erau subiecte cu care 
mintea omenească se frământa deja la modul serios de mai bine de un mileniu, 
fără sorți de izbândă. Ca atare, mesajul de la început nu era experimentat drept 
ceva ce ascultătorii lui trebuiau să creadă sau să facă pentru că, altminteri, ceva 
rău – ceva fără nicio legătură esențială cu viața reală – avea să li se întâmple. În 
general, oamenii asupra cărora mesajul a avut impact la început au ajuns la 
concluzia că ar fi nesăbuiți să-l desconsidere. Aceasta era baza convertirii lor.8 
 

                                                             
4 Rolland Allen, Missionary Methods – St. Paul’s or Ours? (Grand Rapids, MI: Eerdmans Press, 1962), 3. 
5 Un prieten și coleg de-al meu a petrecut o zi cu Wimber, timp în care acesta i-a împărtășit opinia lui cu 
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Rapids, MI: Eerdmans Press, 1962), 9-11. 
7 Dallas Willard, The Divine Conspiracy : Rediscovering our Hidden Life in God (San Francisco, CA: Harper 

Collins, 1998), xiv. 
8 Allen, Spontaneous Expansion, 1. 



Expansiunea spontană a Bisericii izvorăște din preaplinul întâlnirii cu Duhul Sfânt. 
Aceasta presupune, bineînțeles, că noii ucenici au fost inițiați, de la bun început, într-o 
întâlnire dinamică cu Duhul Sfânt, scopul lucrării Sale revelatoare fiind de a intensifica 
pasiunea și dragostea lor față de Isus. Cei ce sunt plini de pasiune pentru Isus nu se pot 
abține să nu împărtășească Evanghelia. Ea emană, pur și simplu, din ei. 

 
Împuternicind ceea ce nu poate fi înăbușit 
Mai mult de-atât, o trăsătură esențială a expansiunii spontane este ideea unor ucenici 

localnici, neplătiți, care sunt împuterniciți și echipați pentru a se multiplica sub călăuzirea 
Duhului Sfânt, încă de la începutul experienței lor de convertire. Astfel, Evanghelia se 
poate răspândi cu rapiditate în regiuni întregi, spre deosebire de situația în care ea 
dispune doar de o sferă de influență limitată, în care conducerea și proclamarea 
Evangheliei rămân restrânse la persoane din afara culturii, profesioniști sau credincioși 
localnici plătiți. În cuvintele lui Allen: 

 
Cu mulți ani în urmă, experiența mea în China m-a învățat că dacă scopul nostru 
era să consolidăm în acea țară o biserică care să se poată răspândi în  mai bine de 
șase provincii care formau pe atunci episcopia Chinei de Nord, acel obiectiv putea 
fi atins doar dacă primii creștini convertiți în urma eforturilor noastre înțelegeau 
limpede că  puteau ei înșiși, fără vreun ajutor din partea noastră, nu doar să-și 
convertească vecinii, ci și să înființeze biserici. Asta însemna că primele grupuri de 
convertiți trebuiau să fie echipați atât de complet cu toată autoritatea spirituală 
pentru a se putea multiplica fără a mai face referire la noi: pentru ca, totuși, câtă 
vreme noi eram acolo, să ne privească ca pe niște sfetnici folositori, dar în așa fel 
încât plecarea noastră să nu afecteze în niciun fel plinătatea Bisericii și să nu o 
priveze de nimic din ceea ce îi era necesar pentru expansiunea ei neîngrădită. 
Aceasta îmi părea a fi singura cale pentru ca bisericile să poată crește rapid și sigur 
în zone extinse; căci n-am văzut niciun episcop străin care să poată consolida 
Biserica în cele șase provincii peste care era numit, prin înființarea de stații de 
misiune guvernate de misionari supraveghetori, chiar dacă dispunea de o rezervă 
nelimitată de bani și oameni aflați în subordinea lui. Restrângerea ordinării la 
câțiva nativi instruiți special de noi și care depind, pentru propria întreținere și 
pentru întreținerea propriilor familii, de salariile puse la dispoziție ori de noi, ori de 
micuța comunitate de creștini nativi, precum și refuzul absolut, din capul locului, 
al oricărui episcopat autohton, îmi păreau a face imposibilă vreo expansiune vastă 
a Bisericii și a sugera, încă de la început, că biserica are o componentă 
esențialmente străină, care necesită direcția unui guvernator străin. (sublinierea 
noastră)9 
 

                                                             
9 Vezi Jim Reapsome, „Allen, Roland“, în Evangelical Dictionary of World Missions, ed. A. Scott Moreau, 

Harold Netland și Charles Van Engen (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2000), 54; și Allen, Spontaneous 
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În generația lui Allen, vorbe precum acestea sunau extrem de tăioase. În mințile 
multora din cei ce alcătuiau audiența lui, „misiunea“ însemna, în mod tipic, că o persoană 
din Europa, America de Nord sau alte națiuni occidentale – presupusul leagăn al 
„civilizației creștine“ – călătorea peste mări și țări pentru a-i converti pe cei ce trăiau în 
ținuturi neoccidentale, „necivilizate“. Percepția comună era că misionarii de meserie, sau 
niște convertiți plătiți, aflați sub directa lor supraveghere și control financiar, erau singurii 
suficient de competenți ca să dea direcție sau să predice Evanghelia. De aceea, 
„strategia“ de misiune se concentra pe stabilirea unor bastioane ale civilizației creștine – 
„stații de misiune“ – în mijlocul unor ținuturi altminteri păgâne și pe mobilizarea cât mai 
multora dintre cei „competenți“. Strategia aceasta avea menirea de a întâmpina nevoile 
oamenilor, așa cum erau acestea văzute prin prisma acestei paradigme, afirmată pe baza 
următoarei ipoteze: dacă ceea ce au oamenii nevoie este să fim mai mulți, atunci vom 
mobiliza și vom trimite mai mulți dintre noi. Prin reviste misionare și alte mijloace, se 
făceau în permanență apeluri către „frontul de acasă“ pentru banii și personalul de care 
era nevoie pentru a perpetua, hrăni și reproduce stațiile de misiune.10 

Partea bună a lucrurilor a fost că, în timpul vieții lui Allen, tot mai mulți misionari și 
societăți misionare îmbrățișau conceptul de „ trei A-uri“, formulat inițial cu câteva decenii 
mai înainte, de către Rufus Anderson (1796-1880) și Henry Venn (1796-1873) – înființarea 
unor biserici care se „auto-finanțau“, „auto-propagau“ și „auto-guvernau“ – drept 
idealul în plantarea de biserici.11 Cu toate acestea, cei mai mulți dintre noi suntem 
conștienți că idealurile discutate în întâlnirile de comitet întâmpină, de regulă, dificultăți 
mai mari când vine vorba să fie implementate pe teren, mai cu seamă atunci când se 
ciocnesc de un model amplu de complicații birocratice, interese personale și tradiții 
încetățenite de multă vreme. De aceea, deși majoritatea misionarilor din epoca lui Allen 
aveau intenții nobile și deși mulți dintre ei vedeau roadele sacrificiilor și eforturilor lor de 
autentică iubire, în ultimă instanță, sistemele în care se găseau aveau un efect slab 
asupra avansării Evangheliei. În realitate, ținând atât de strâns frâiele conducerii și 
exercitând un control atât de aprig, zeci de misionari restricționau mișcarea Evangheliei 
la propria lor sferă de conducere și influență financiară. Deloc surprinzător, un rezultat al 
acestei tendințe a fost că localnicii ajungeau uneori să perceapă stațiile de misiune ca pe 
niște domenii ale străinilor și creștinismul, ca pe o religie occidentală. 

Acesta era contextul în care Allen și-a proclamat mesajul. El a înțeles că, oricât de 
mulți lucrători străini ar fi fost mobilizați și oricât de mulți bani strângeau misionarii, 
orașele, regiunile și națiunile nu puteau fi atinse pe scară largă doar prin eforturile unor 
misionari plătiți și/sau localnici plătiți. Asemenea tuturor celor ce s-au încumetat să pună 
sub semnul întrebării status-quo-ul, Allen i-a făcut pe mulți foarte nefericiți. Mulți dintre 
contemporanii săi l-au desconsiderat pe motiv că era agitator. Câțiva, însă, l-au 
considerat un om ce gândea în viitor, cineva gata să stea pe temelia adevărului Noului 
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Testament chiar plătind un preț personal ridicat.12 Într-o manieră uneori plictisitoare, 
alteori iconoclastă, el a privit sistemele misionare ale zilelor sale drept în față și a 
provocat presupozițiile greșite pe baza cărora funcționau acestea, apelând la simplitatea 
felului în care apostolii făceau lucrurile în secolul întâi: 

 
Nu știu cum le pare altora, dar pentru mine, această expansiune neîndemnată, 
neorganizată, spontană (observată în Noul Testament) are un farmec mult mai 
mare decât cel al misiunilor nostre moderne și extrem de organizate. Mă încântă 
gândul că un creștin ce călătorește în interes de afaceri, sau ca să fugă de 
persecuție, ar putea să-L predice pe Cristos și în urma predicării lui să ia naștere o 
biserică, fără ca munca lui să fie trâmbițată pe străzile Antiohiei sau Alexandriei 
(așa cum s-ar fi întâmplat în Londra sau New York în zilele lui Allen), decât titlul 
vreunui apel către bărbații creștini de a dona finanțe pentru înființarea vreunei 
școli, sau precum textul vreunui îndemn dat bisericii din orașul său de baștină de a 
trimite o misiune, fără de care noii convertiți lipsiți de călăuzire ar trebui, 
inevitabil, să alunece în păcat. Bănuiesc, însă, că nu sunt singur în această ciudată 
preferință și că mulți alții își citesc Bibliile și găsesc acolo, spre ușurarea lor, o 
evadare binevenită din apelurile noastre materiale pentru fonduri și din metodele 
noastre de a urni cerurile și pământul ca să facem un prozelit. 
Dar oamenii spun că o asemenea ușurare nu poate fi decât pentru visători, că 
epoca acestei simple expansiuni este de mult apusă, că trebuie să ne trăim viața în 
vremurile noastre și că, în vremurile noastre, nu ne putem aștepta la o asemenea 
expansiune spontană; că o societate elaborată și cu un nivel ridicat de organizare 
trebuie să facă uz de metode elaborate și extrem de organizate și că degeaba 
suspinăm acum după o simplitate care, câtă vreme a existat, a avut numeroase 
neajunsuri și infirmități și care, oricât ar fi de atractivă, nu poate fi niciodată a 
noastră. Trebuie, bineînțeles, să admit că, dacă această afirmație este adevărată, 
dacă este, într-adevăr, mai bine ca niște misionari plătiți să fie trimiși în străinătate 
dintr-un birou organizat în mod elaborat și să fie susținuți de un departament și 
dirijați de către personalul unui sediu, dacă este adevărat că mașinăria noastră 
elaborată reprezintă o mare îmbunătățire adusă unei practici antice și că este, de 
fapt, mult mai eficientă în a duce cunoașterea lui Cristos în toată lumea decât erau 
metodele mai simple ale epocii apostolice, atunci trebuie, într-adevăr, să recunosc 
că oftaturile după o simplitate ineficientă sunt zadarnice și chiar mai rele. Dar, 
dacă, trudindu-ne sub greutatea organizațiilor noastre, suspinăm după acea 
libertate spontană de a extinde viața, este pentru că vedem în ea ceva divin, ceva 
în însăși natura ei profund eficient, ceva ce am recupera cu bucurie, ceva ce 
elaborările mașinăriei noastre moderne ascunde vederii, înăbușă și ucide. 
(comentariile din paranteză ne aparțin)13 
 

                                                             
12 Allen, Spontaneous Expansion, 8. 
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Convingerea lui Allen era că, de fapt, noii ucenici au nevoie mai puțin de noi și mai 
mult de Duhul Sfânt. Atunci când conducerea Duhului Sfânt este instaurată în mod clar în 
viețile noilor ucenici și biserici și când îi încredințăm cu adevărat în grija și călăuzirea Lui, 
avansarea Evangheliei nu poate întâmpina limite. Asta a făcut apostolul Pavel și acesta 
este motivul pentru care, după doar zece ani, a putut privi în urmă la lucrarea pe care o 
făcuse în Galatia, Macedonia, Ahaia și Asia și să o considere încheiată. Din orașe 
strategice ale Imperiului Roman, au fost puse pe picioare mișcări cu o expansiune 
spontană, a căror supraviețuire nu depindea de directa supraveghere a plantatorilor de 
biserici, ci de strălucirea conducerii Duhului Sfânt. Odată stabilite capetele de pod, Pavel 
putea să se simtă încrezător și să treacă la noi frontiere, mânat de dumnezeiasca lui 
ambiție de a „vesti Evanghelia acolo unde Cristos nu mai fusese vestit, ca să nu zidesc pe 
temelia zidită de altul“ (Rom. 15: 20). În lipsa lui, ucenicii pe care i-a lăsat în urmă s-au 
reprodus singuri și au udat semințele inițiale pe care le semănase în ei, făcând alți ucenici 
pe măsură ce își vedeau de viața lor de zi cu zi. 

 
Concluzie 
Întrebarea fundamentală pe care lucrarea lui Allen și exemplul lui Pavel ne provoacă 

să ne-o punem este: Câtă încredere avem, cu adevărat, că Duhul Sfânt va face ceea ce 
Isus a spus că va face Duhul Sfânt? Întrebarea aceasta trebuie să fie punctul de plecare 
ne-negociabil pentru oricare model de zidire a temeliei care îndrăznește să se afilieze cu 
exemplul Noului Testament. Isus a spus că Duhul Sfânt ne va învăța „toate lucrurile“ și ne 
va aminti cuvintele Lui (Ioan 14: 26). El va convinge lumea de „păcat, neprihănire și 
judecată“ (Ioan 16: 8) și ne va spune despre „lucrurile viitoare“ (Ioan 16: 13). Prin 
prezența Lui, noi vom fi „îmbrăcați cu putere de sus“ (Luca 24: 49), vom vedea miracole, 
semne și minuni (Fapte 4: 30), vom avea parte de visuri, viziuni și profeții (Fapte 2: 17). 
Avem încredere că aceste promisiuni ale lucrării Duhului Sfânt sunt adevărate chiar și în 
viața celor mai noi ucenici? Când vorbește, Isus vorbește serios. După cum se exprimă 
Pavel: „Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși“ (Rom. 3: 4). 

 
  



Capitolul 2. 
Uniți prin descoperire: Cum să înaintăm strategic prin mijloace profetice 
    
Era sfârșitul de săptămână în care sărbătoream Ziua Recunoștinței în care eu și soția 

mea așteptam cu nerăbdare să ne petrecem vacanța cu câțiva prieteni buni dintr-o 
națiune din afara contextului obișnuit al misiunii noastre. Știam că un număr mic de 
moravieni migraseră în această națiune, dar din pricină că erau atât de puțini nu ne 
așteptam să dăm nas în nas cu vreunul în timpul acestei vizite. Duhul Sfânt, însă, avea alte 
planuri în minte. 

Prietenii noștri făceau parte dintr-o echipă dinamică de lucrare în această țară. În 
fiecare luni seară, bărbații din echipă se întâlneau ca să se roage, „să se adâncească“ în 
prezența lui Dumnezeu și să-L întrebe pe Duhul Sfânt unde voia ca ei să meargă. Apoi, 
săreau în mașină și se aventurau în oraș, călăuzindu-se după cuvintele pe care li le dăduse 
Duhul Sfânt. Pe durata vizitei noastre, am putut să mă alătur și eu bărbaților în aventurile 
lor de luni seara. 

După un timp de studiu, rugăciune și laudă, ne-am așezat împreună și L-am așteptat 
pe Domnul, cerându-I să ne arate unde voia să mergem. Doi bărbați din grup, fără să știe 
unul de altul, au primit o impresie legată de un parc local. Un altul a văzut cu mintea o 
imagine a unei fântâni de apă din care radia lumină. A mai văzut și o imagine cu o clădire 
ce avea un semn pe ea. Semnul era alb și pe el era scris cu roșu ceva în arabă. În dreapta 
semnului era un copac. Apoi, a văzut un fulger căzând din cer care lovea clădirea. 

Ne-am suit cu toții în mașini și am pornit spre oraș, atenți la semne albe cu scris roșu 
în arabă pe ele, situate lângă copaci. În timp ce conduceam, o persoană a văzut numărul 
„22“ trecându-i ca o străfulgerare prin minte. Am rătăcit în jurul orașului preț de două 
ceasuri, fără prea mult succes. Era puțin peste miezul nopții când unul din bărbați ne-a 
adus aminte de cuvintele legate de parc, pe care, dintr-un motiv neștiut, le uitaserăm. 
Mai târziu, ne-am dat seama că Dumnezeu se afla în spatele blocajului acela de memorie. 

Când am ajuns la parc, printre primele lucruri de care ne-a atras atenția a fost un 
semn alb pe care scria ceva cu roșu, în arabă. În dreapta semnului erau copaci. Devenea 
interesant. Însă, din unghiul în care ne aflam noi, întregul parc părea pustiu. Am decis să 
mergem pe jos și, nu după mult timp, am dat de niște scări. La poalele scărilor era o 
fântână luminată din care apa țâșnea în sus și în jos. Lucrurile deveneau și mai 
interesante. Am continuat să mergem și am băgat de seamă, în stânga noastră, un șir de 
uși numerotate. Pe una scria „22“. La scurt timp după ce am trecut de această încăpere, 
am dat de alte scări și am urcat pe ele. În clipa în care am ajuns la capătul lor, am fost uluit 
de cele ce-mi vedeau ochii: cinci-șapte bărbați moravieni povesteau în largul lor și 
serveau ceai împreună, într-un parc altminteri pustiu, la ora 1 noaptea, într-un oraș aflat la 
mii de kilometri de casă. 

Ce Dumnezeu minunat slujim! În singura noapte în care în mijlocul echipei se afla 
cineva (eu) care putea împărtăși Evanghelia moravienilor în propria lor limbă, Duhul Sfânt 
ne trimisese la un grup restrâns de imigranți moravieni, care stăteau înghesuiți într-un 
cotlon obscur al unui parc dintr-o națiune aflată la mare depărtare de țara lor de baștină. 
Erau uitați de oameni, dar nu și de Dumnezeu. 



Ne-am apropiat și am intrat în discuție cu ei și, înainte să-mi dau seama, le 
împărtășeam Evanghelia în timp ce ceilalți bărbați se rugau. Un altul din echipa noastră și-
a pus mâinile peste ei, iar Duhul Sfânt Și-a manifestat puterea în trupurile lor, confirmând 
astfel cuvântul ce li se vestea. Mai târziu în cursul săptămânii aceleia, doi dintre bărbați 
ne-au contactat și au vrut să se întâlnească din nou cu noi, într-un loc mai sigur, ca să mai 
audă o dată mesajul. De astă dată, au adus încă un prieten despre care credeau că ar fi 
interesat să audă ce aveam de zis. Le-am împărtășit din nou Evanghelia. Și, din nou, ne-
am pus mâinile peste ei și, din nou, Duhul Sfânt i-a atins cu puterea Lui.  

Prin acest eveniment, un grup de moravieni a auzit Evanghelia și a experimentat 
puterea și dragostea lui Dumnezeu pentru prima oară, dar, mai mult de atât, în acest 
proces și uneltele omenești pline de slăbiciuni ce au fost trimise la ei au fost însuflețite și 
aprinse de iubire pentru Dumnezeu. 

 
Natura profeției în Noul Testament 
În Ioan 5: 19, Isus spune: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la 

Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. Căci 
Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face“ (sublinierea noastră). Acest limbaj al „vederii“ 
își are rădăcinile în tradiția profetică a Vechiului Testament (vezi 1 Sam. 9: 9; Ier. 1: 11; 
Amos 7: 8).  Aici, Isus afirmă, pur și simplu, că modul Său de operare în lucrare este de 
natură profetică. În contextul prieteniei intime și al comuniunii neîntrerupte cu Tatăl, Isus 
își primea instrucțiunile de zi cu zi și sarcinile din lucrare de la Tatăl prin revelație 
profetică (Marcu 1: 35-39). Isus a spus că, după cum Tatăl Său Îl trimisese pe El în lume, 
tot așa Își trimitea și El ucenicii în lume (Ioan 20: 21). Acest principiu se extinde la darurile 
de descoperire a  Duhului. După cum Isus umbla în ungerea profetică (Luca 4: 24), tot așa 
El avea să-Și reverse Duhul care să împuternicească pe cei ai lui Dumnezeu – bătrâni, 
tineri, bărbați și femei – să „profețească“ (Ioan 14: 17, 16: 13; Fapte 2: 29; 1 Cor. 12-14; Efes. 
4). 

Din nefericire, conceptul biblic de profeție este azi înțeles greșit de mulți credincioși. 
Mulți nu reușesc să înțeleagă că există o gamă de practici  sub umbrela „profeticului“ în 
Biblie și că, de la Vechiul la Noul Testament, a avut loc o schimbare importantă. În Vechiul 
Testament, profeții autentici primeau, în mod tipic, o însărcinare specială de la 
Dumnezeu printr-o întâlnire divină (de ex. 1 Sam. 3; Is. 6; Ier. 1; Ezec. 1-2) și formau o clasă 
distinctă sau îndeplineau o funcție în cadrul națiunii lui Israel (Deut. 18: 14-22; 1 Sam. 1: 10-
11, 19: 19-20; 1 Regi 18: 13). Prin lucrarea Duhului (Num. 11: 29; 1 Sam. 10: 6, 19: 20; Neem. 9: 
30), de regulă profeții își primeau mesajele de la Dumnezeu sub formă de viziuni, vise și 
ghicitori (Num. 12: 6, 8), deși Dumnezeu i-a vorbit într-o manieră mult mai directă lui 
Moise (Num. 12: 7-8). Cu toate că slujba profetică implica adesea prezicerea unor 
evenimente viitoare (de ex. 1 Sam. 3: 11-14; 1 Regi 13; Is. 11; Ier. 20: 4) și oferirea de sfaturi 
din partea Domnului (de ex. 1 Sam. 9: 9, 22: 5), principala sa funcție era să cheme poporul 
lui Dumnezeu cu regularitate la ascultarea de prevederile legământului încheiat cu 
Dumnezeu (de ex. Jud. 6: 7-9; 1 Regi 18: 37; 2 Regi 17: 13; 2 Cr. 36: 15-16; Ier. 35: 15; Ioel 2: 



28-29).14 Pe drept motiv, așadar, standardele lui Dumnezeu pentru slujba de profet erau 
oarecum ridicate. Profeții care își foloseau influența ca să predice răzvrătirea împotriva 
Dumnezeului lui Israel, care vorbeau în numele altor zei sau care profețeau mesaje ce nu 
se adevereau erau falși în ochii lui Dumnezeu și, de aceea, erau dați la moarte (Deut. 13: 1-
5, 18: 20-22). 

Cu toate acestea, profetul Ioel profețise că, într-o bună zi, Dumnezeu avea să-Și 
reverse Duhul peste toți cei ai Săi – lucru după care Moise a tot tânjit (Num. 11: 29) - și că, 
atunci când se va întâmpla acest lucru, daruri spirituale de natură profetică aveau să fie 
puse la dispoziția sfinților pe o bază mai puțin specializată (Ioel 2: 28-29). Petru a citat 
acest pasaj ca să explice revărsarea Duhului în ziua Cincizecimii (Fapte 2: 16-21). Așadar, 
venise ziua când Duhul lui Dumnezeu dădea poporului lui Dumnezeu puterea de a profeți 
într-un oarece sens. Însă ce însemna aceasta în termeni practici? Toți cei ce erau ai lui 
Dumnezeu aveau să îndeplinească slujba de profet, așa cum era aceasta definită în 
Vechiul Testament? Toți aveau să fie însărcinați de Dumnezeu să prezică evenimente 
viitoare cu acuratețe? Toți aveau să fie chemați la aceleași standarde înalte la care era 
chemat profetul din Vechiul Testament? 

Răspunsul este că exemplul și învățătura Noului Testament demonstrează o definiție 
post-Cincizecime a profeției care, deși legată dinamic de conceptul Vechiului Testament, 
nu este identică. În Noul Testament, observăm o lărgire și o diversificare a funcției 
profetice.15 

Pe de o parte, s-ar părea că, în unele cazuri, anumiți indivizi pot în continuare să fie 
chemați la o slujbă profetică care aproximează standardul Vechiului Testament (Fapte 11: 
27-28, 13: 1, 15: 32, 21: 10-11; Efes. 4: 11), cu excepția faptului că mesajele profetice 
transmise de acești slujitori nu trebuie niciodată ridicate la nivelul de Scriptură. Ca și 
profeții din Vechiul Testament, cei ce dețin slujba de profet post-Cincizecime trebuie să 
mărturisească doar despre Dumnezeul lui Israel și în Numele Dumnezeului lui Israel, care 
este acum făcut cunoscut în Mesia Isus. Mai mult, nu trebuie niciodată să-și folosească 
influența ca să îndepărteze oamenii de singurul Dumnezeu adevărat sau să-i atragă în 
doctrine nebiblice. Ca și profeții din Vechiul Testament, s-ar putea să fie chemați uneori 
să transmită cuvinte legate de evenimente viitoare, unele care oferă sfaturi de un fel sau 
altul și altele care se aplică mai mult la nivel corporativ. Totuși, ca și în cazul profeților din 
Vechiul Testament, principala lor funcție este să cheme poporul lui Dumnezeu cu 
regularitate la o ascultare din toată inima a prevederilor legământului încheiat de 
Dumnezeu cu ei (vezi Cap. 7). Este corect să presupunem că standarul lui Dumnezeu 
pentru slujitorii cărora li s-a încredințat acest fel de autoritate se apropie de standardele 
ridicate la care erau supuși profeții în Vechiul Testament. 

Pe de altă parte, Noul Testament arată limpede și că, în ziua următoare Cincizecimii, 
darurile profetice nu mai sunt restrânse în mod strict la o clasă specială de profeți (Rom. 
12: 6; 1 Cor. 12: 10; Efes. 4: 7). Toți credincioșii au capacitatea de a auzi glasul lui Isus, prin 
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Duhul, la un nivel sau altul (Ioan 10: 4-5) și sunt sfătuiți să-și dorească cu înflăcărare 
darurile spirituale de natură profetică, în scopul încurajării și edificării altor membri ai 
Trupului lui Mesia (1 Cor. 14). Acele cuvinte de nivel profetic „mai scăzut“ – care iau, de 
regulă, forma unei impresii lăuntrice, o imagine mentală sau o viziune, un sentiment 
lăuntric de „cunoaștere“, o șoaptă abia audibilă în inima noastră, un vis etc. – nu au 
aceeași greutate precum cuvintele transmise de profeții Vechiului Testament națiunii lui 
Israel. Cu toate acestea, ele rămân profetice în natura lor. 

Mai mult, fiindcă sfinții „cunosc în parte și proorocesc în parte“ (1 Cor. 13: 9), în Noul 
Testament profeția este portretizată ca fiind mai curând o artă decât o știință. Pe de o 
parte, pentru că Duhul Sfânt locuiește în cei ce sunt ai lui Dumnezeu și este implicat în 
mod autentic în procesul profețirii, la un oarecare nivel, și pentru că vorbele profetice au 
menirea de a ne întări (1 Cor. 14: 3) și de a ne ajuta „să luptăm lupta cea bună“ (1 Tim. 1: 
18), nu trebuie să tratăm cu dispreț aceste rostiri de nivel inferior (1 Tes. 5: 20). Pe de altă 
parte, pentru că aceste impresii induse de Duhul Sfânt sunt comunicate prin și unor vase 
umane slabe, trebuie totodată să abordăm aceste cuvinte cu discernământ spiritual. 
Trebuie să „testăm toate lucrurile“ și să „păstrăm ce este bun“, lăsându-L pe Dumnezeu 
să sufle orice pleavă care s-ar putea amesteca în cuvânt (1 Tes. 5: 21). Cele mai multe 
cuvinte profetice implică un proces în trei etape, în încercarea de a primi, interpreta și 
aplica cuvântul cu acuratețe, grijă și înțelepciune.16 Toate cuvintele care contrazic în mod 
limpede învățătura biblică sănătoasă trebuie eliminate imediat (2 Tes. 2: 2). 

 
Evanghelizarea profetică 
 
„Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe 
drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” (Fapte 8: 26, 
sublinierea noastră) 
 
Atunci când recunoaștem schimbarea și diversificarea suferite de funcția profetică în 

Noul Testament, credincioșii obișnuiți pot începe să încorporeze profeticul în alte fațete 
ale chemării lor și să slujească cu încredere și anticipare. Tot mai mulți credincioși găsesc 
astăzi în elementul profetic o resursă deosebit de utilă în evanghelizare. 

Pe când locuiam împreună cu soția mea în Kansas City, într-o miercuri seara, m-am 
întâlnit cu un grup de prieteni ca să-L întrebăm pe Duhul Sfânt unde și cu cine voia să 
împărtășim Evanghelia. Am scos pixuri și foi de hârtie, am pornit niște muzică de 
închinare și am așteptat ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Cum stăteam în tăcere și 
ascultam muzica, am așternut pe hârtie, prin credință, toate impresiile, imaginile sau 
numele care ne veneau în minte, oricât de prostești sau fără noimă ne păreau a fi. După 
șapte-zece minute, am oprit muzica și am comparat notițele. Cineva din grup văzuse cu 
ochiul minții o imagine a unui semn Gold’s Gym (o sală de fitness și gimnastică, n.tr.). 
Altcineva primise o impresie legată de numele „Westport“, o zonă din apropierea 
centrului orașului Kansas City. Un altul văzuse un semn stradal cu strada numărul „37“ 
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scris pe el. Un altul văzuse o imagine cu restaurantul McDonald’s. Mai mulți din grup 
văzuseră o imagine a unui bărbat de origine afro-americană. Altcineva avusese o imagine 
cu un hamburger. 

Pe baza acestor cuvinte, am încropit un plan de acțiune. Câțiva dintre noi ne-am suit 
într-un microbuz, în timp ce alții au rămas acasă pentru a mijloci. După ce am străbătut 
vreo două cartiere fără a găsi pe nimeni, am decis să ne îndreptăm spre Westport, unde 
știam că se află un Gold’s Gym. Conducând prin Westport, am dat de strada nr. 37. Am 
rămas cu gurile căscate când, în colțul străzii nr. 37, am zărit un restaurant McDonald’s. 
Nefiind siguri ce să facem în continuare, am tras pe dreapta, am oprit motorul și L-am 
așteptat din nou pe Duhul Sfânt. În timp ce așteptam, cineva dintre noi a văzut o imagine 
cu un semn rutier ce indica o stradă cu sens unic. Altcineva din grup a băgat de seamă că, 
chiar în spatele restaurantului McDonald’s, era o stradă cu sens unic. Am pornit din nou 
mașina și am început să rulăm încet în josul străzii nr. 37, spre strada cu sens unic. 

În timp ce conduceam, s-a petrecut unul dintre cele mai uimitoare lucruri pe care le-
am experimentat vreodată. Un bărbat afro-american, care venea șchiopătând din direcția 
opusă, ne-a zărit, s-a răsucit în loc cu un picior în aer și a alergat spre noi. Am oprit 
motorul în mijlocul străzii și am deschis fereastra din locul pasagerului, din dreapta 
șoferului. Prietenul meu a început să-i vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, 
explicând de ce ne aflam în zonă. Apoi l-a întrebat pe omul acela, care se numea Sean, 
dacă voia să-L accepte pe Isus ca Domn. Sean a spus pe loc da. Toate acestea au durat, 
probabil, mai puțin de trei-patru minute. În viața mea nu mai văzusem un pește să sară în 
barcă atât de rapid! Mă încerca un sentiment de suprarealitate în timp ce se întâmpla. 
După câteva clipe de uluire, am ieșit din mijlocul străzii și am tras în parcarea 
restaurantului McDonald’s. O parte am rămas în mașină mijlocind în rugăciune, iar alții am 
ieșit în întâmpinarea lui Sean. Am aflat curând că Sean nu avea un adăpost și că era rănit 
la un genunchi. Cineva din grup a avut impresia că Dumnezeu voia să-i dăm lui Sean o 
îmbrățișare și să-i spunem că Dumnezeu îl iubește și nu l-a uitat. Când l-am strâns în brațe, 
Sean a început să plângă. De asemenea, ne-am rugat pentru genunchiul lui. Sean a spus 
că, în timpul rugăciunii, durerea i-a scăzut simțitor. În timp ce ne rugam și îl slujeam, unul 
dintre bărbații din mașină s-a dus la McDonald’s și i-a cumpărat un hamburger. Până la 
urmă, imaginea cu hamburgerul s-a dovedit a nu fi chiar atât de prostească! 

Când ne-am întors acasă și le-am relatat mijlocitorilor cele întâmplate, cineva din 
mijlocul nostru a exclamat în mod repetat: „Omule, asta nici măcar nu pare a fi 
evanghelizare! Facem doar ce Îl vedem pe Tatăl nostru făcând!“ Asta era și ideea. Pentru 
cei mai mulți din cei aproape două milioane de locuitori ai orașului Kansas City, Sean nu 
era decât un nimeni fără nume, uitat și părăsit de lume. Isus, însă, nu dăduse uitării 
această oaie pierdută ce rătăcea pe dealurile unei jungle de beton. 

Presupozițiile fundamentale ale evanghelizării profetice sunt: (1) Dumnezeu dorește 
fierbinte ca ființele omenești „să fie mântuite și să ajungă la cunoașterea adevărului“ (1 
Tim. 2: 4), mai mult decât ne dorim noi înșine; și (2) lui Dumnezeu îi face plăcere să ne 
vorbească și să ne călăuzească prin vocea Lui (Ioan 10). Duhul Sfânt arde de nerăbdare să 
ne conecteze cu cei ale căror inimi sunt flămânde și deschise la Evanghelie. Petrecând 
timp în prezența Lui și cultivând o ureche gata să asculte, ne putem aștepta cu încredere 
ca el să ne spună unde se află cei receptivi la Evanghelie, ce vrea El ca ei să audă și cât de 



mult îi iubește și le pasă de ei. Aceasta nu înseamnă că statistica performanțelor noastre 
va fi perfectă. De exemplu, în lunile următoare întâlnirii cu Sean, eu și prietenii mei ne-am 
pus deoparte timp în fiecare săptămână ca să ne aventurăm în oraș și să ne angajăm în 
evanghelizare profetică. Uneori, performanțele noastre erau scăzute de tot, iar alteori ne 
ratam de-a binelea ținta. Alteori, auzeam glasul Duhului Sfânt cu mare acuratețe. Dățile în 
care ne atingeam ținta compensau de departe dățile în care dădeam greș. Sfatul meu, 
deci, este simplu: nu renunțați. Ţineți minte că „noi cunoaștem în parte și profețim în 
parte“ (1 Cor. 13: 9). Suntem oameni slabi, dar Dumnezeu iubește eforturile noastre, chiar 
și atunci când sunt slabe. Continuați să încercați. Continuați să ascultați. Continuați să 
riscați. După cum am auzit spunându-se cândva: „Ratăm toate loviturile pe care nu le 
dăm.“ Lui Dumnezeu îi place când copiii Săi pășesc în afara zonei lor de confort și își 
asumă un risc, în încercarea de a-i face Lui cinste și de a împărtăși Evanghelia cu alții. 

 
Conceptul de „om al păcii“ 
Un concept care se bucură de o popularitate tot mai mare în ultimii ani în cercurile 

misionare este acela de „om al păcii“, fundamentat pe textul din Luca 10: 1-7: 
 
După aceea, Domnul a mai rânduit alți şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi 
înaintea Lui, în toate cetățile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El. Şi le-a 
zis: „Mare este secerişul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul 
secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. Duceți-vă; iată, vă trimit ca pe nişte 
miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte şi 
să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți 
întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’ Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea 
voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa 
aceea şi să mâncați şi să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. 
Să nu umblați din casă în casă. (Luca 10: 1-7, sublinierea noastră) 
 
Conceptul de „om al păcii“ este adesea analizat din mai multe unghiuri. Unii îl 

articulează în primul rând în termeni sociologici. Cele mai multe comunități și culturi au 
un număr de „păzitori“ (în en. gatekeepers) ale căror poziții influente în societate 
garantează, cel puțin la nivel exterior, o conduită pașnică și ospitalieră. Oamenii de 
afaceri, liderii aleși și soldații cad, adesea, în această categorie. Acești oameni pot servi 
drept avocați utili, care ne permit să ne menținem prezența într-o nouă comunitate. 

La nivel teologic, unii folosesc conceptul pentru a sublinia faptul că Dumnezeu S-a 
aflat deja la lucru cu mult înainte ca vreun străin să fi pășit pe scenă. Atunci când intrăm 
într-o comunitate nouă cu scopul de a  împărtăși Evanghelia, ar trebui să ne așteptăm să 
dăm peste oameni ale căror inimi au fost deja înmuiate pentru a primi mesajul, prin 
activitatea pregătitoare a Duhului. 

Dintr-o perspectivă misiologică, în mod tipic „omul păcii (1) este receptiv la 
Evanghelie, (2) posedă o reputație ce atrage atenția asupra mesajului în sânul familiei și 
comunității; și (3) îi pune în legătură în mod eficient pe purtătorii Veștii Bune cu grupul 



mai larg.“17 Cei ce propun conceptul de „om al păcii“ susțin că, atunci când intră într-o 
comunitate nouă, misionarii ar trebui să-și țină ochii deschiși în căutarea oamenilor care 
se potrivesc acestui profil. Odată identificate, aceste persoane ale păcii își pot exercita 
influența pentru a deschide uși strategice pentru Evanghelie, după cum arată următoarea 
istorioară: 

 
Un misionar baptist din sudul Americii a descoperit puterea acelui sfat când a 

pătruns, împreună cu un coleg de misiune, într-un sat neevanghelizat și potențial 
ostil din Asia: 

„Ne-am rugat: «Doamne, știm că ești la lucru aici, altfel n-am fi aici. Avem 
nevoie de un om al păcii care să aibă grijă de noi până când ne vom putea simți în 
largul nostru în satul acesta și vom ști dacă este sigur sau nu.» 

Mi-am pornit cronometrul. Am mers până în centrul satului, unde era fântâna. 
Din senin, o persoană s-a apropiat de mine și mi-a zis: «Ai mâncat?» Noi am 
răspuns: «Nu încă.» El ne-a zis: «Ei bine, veniți la mine acasă.» Numele bărbatului 
era Li și era omul păcii de care aveam nevoie. Mi-am oprit cronometrul: trei 
minute și 21 de secunde.“ 

Li le-a dat de mâncare și apoi i-a prezentat cum se cuvine conducătorului cu 
chip aspru al satului – care, altfel, ar fi putut porunci ca străinii să fie uciși cu 
cuțite. Li i-a spus conducătorului satului, care era bolnav, că Dumnezeul nou-
veniților „este un Dumnezeu mare și ei se vor ruga pentru tine“. S-au rugat și șeful 
satului s-a simțit mai bine. În scurt timp, el însuși a devenit un om al păcii, 
deschizându-și inima – precum și satul întreg – la Evanghelie.18  
 
Descoperirea unor oameni ai păcii a jucat un rol important în mai multe mișcări de 

plantare de biserici.19 
 
Descoperirea profetică a oamenilor păcii 
Probabil că cele mai importante avansări ale Evangheliei consemnate în cartea 

Faptelor Apostolilor s-au petrecut atunci când oamenii păcii au fost descoperiți nu prin 
simpla predictibilitate sociologică, ci prin activitatea revelatorie a Duhului Sfânt: 

 
Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoşat şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi 

îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El 
Şi-a adus aminte de ele. Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis 
şi Petru. El găzduieşte la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă 
mare: acela îți va spune ce trebuie să faci.” (Fapte 10: 4-6) 
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Şi pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei 
oameni; scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”(Fapte 
10: 19-20, sublinierea noastră) 

 
În perioada în care am trăit și am lucrat împreună cu soția mea în mijlocul 

moravienilor, într-o noapte, soția mea a primit un vis profetic de la Domnul. În vis, un 
bărbat din comunitatea locală, „Ali“, s-a strecurat pe o fereastră în dormitorul nostru. 
După ce sărise pe fereastră, eu i-am dat-o pe fetița noastră, al cărui nume era Faith 
(credință, n.tr.), să o țină în brațe. A doua zi dimineață, când soția mea mi-a povestit visul, 
l-am interpretat ca însemnând că Dumnezeu îi deschidea o fereastră lui Ali pe care să 
intre în casa Lui prin credință și că voia ca eu să-i împărtășesc lui Ali Evanghelia. În ziua 
aceea, m-am dus acasă la Ali. După ce i-am relatat visul soției mele, am trecut la 
împărtășirea Veștii Bune cu el. A părut extrem de receptiv și mi-a dat voie să mă rog 
pentru el. Duhul Sfânt a început imediat să lucreze cu putere asupra lui. I-am cerut lui Isus 
să-l viziteze în vis. În ziua următoare, m-am dus din nou să-l văd pe Ali, care mi-a spus că 
primise, într-adevăr, un vis din partea Domnului. În vis, un om în alb – despre care Ali a 
înțeles imediat că era Isus, Mesia – i s-a înfățișat și i-a vorbit, îndemnându-l să apuce pe 
drumul pe care i l-am deschis eu. Din ziua aceea, ne-am bucurat de favoare nu doar din 
partea lui Ali, ci din partea întregii sale familii. Ali era paznic de casă – o slujbă 
respectabilă în cultura moraviană - și, fiind mai în vârstă, avea o măsură de influență în 
clanul său și între alți paznici de casă din zonă. Se potrivea profilului de om al păcii, în mai 
multe privințe. Nu știu dacă, până la urmă, Ali a acceptat sau nu Evanghelia. Când am 
plecat din orașul lui și ne-am mutat în zona în care locuia Muhammad, încă nu luase o 
decizie. 

Într-o notă plină de umor, mai târziu am aflat de la soția mea că, de fapt, mă dusesem 
în vizită la un alt „Ali“! Erau mulți de Ali în comunitatea noastră. Când mi-a împărtășit visul 
ei, soția mea n-a menționat un nume de familie. Așadar, în timp ce-mi povestea, ea avea 
un chip în fața ochilor, iar eu, un altul. Din moment ce Isus îi făcuse o vizită lui Ali cu care 
am împărtășit eu Evanghelia, am conchis că fie Dumnezeu Își făcuse apariția în ciuda 
încurcăturii create de mine, fie El o împiedicase pe soția mea să pomenească numele de 
familie. În orice caz, important era că o oaie pierdută și un om al păcii l-au întâlnit pe 
Mesia cel viu. 

 
De la oameni ai păcii la apostoli 
Odată cu convertirea unui singur om, „apostolul neamurilor“ (Gal. 2: 8), Imperiul 

Roman nu avea să mai fie niciodată la fel: 
 

În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!”  
„Iată-mă, Doamne”, a răspuns el.  
Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă şi caută în 

casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. Şi a văzut în 
vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-
şi capete iarăşi vederea.” (…)Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care 
l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților şi 



înaintea fiilor lui Israel; şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” 
(Fapte 9: 10-12, 15-16, sublinierea noastră) 
 
Vedem că aici Dumnezeu folosește mijloace profetice pentru a-l pune în legătură pe 

Anania, un prieten de nădejde de-al Său, cu un om pe care îl pregătise și echipase în mod 
special pentru a avea un impact cu Evanghelia asupra Imperiului Roman. Nu este greu de 
văzut că Pavel nu era doar un om al păcii receptiv la Evanghelie, ci și un apostol pe care 
Dumnezeu îl chemase, alesese și ridicase, în mod suveran, într-un important moment de 
cotitură din istoria imperiului al cărui cetățean era. 

Aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra unei întrebări legate de un subiect care a 
stârnit multe discuții în ultimii ani. Este posibil ca, azi, Dumnezeu să fie nu doar dedicat să 
ne ajute să identificăm oameni ai păcii, ci și, în cazuri mai rare, apostoli care întrunesc 
calificările biblice și care au fost puși deoparte în așteptarea unei întoarceri cheie în 
istoria mântuirii unei națiuni sau a unui grup de oameni? Dacă Pavel a fost ca o săgeată a 
lui Dumnezeu ce a străpuns Imperiul Roman cu Evanghelia (Fapte 22: 28), procedează 
Dumnezeu la fel și în zilele noastre, în locuri precum Algeria, Arabia Saudită, Coreea de 
Nord și Irak? Pregătește și echipează el „Paveli“ pentru Europa, America de Nord și 
națiunile Africii? 

În unele părți ale Bisericii, folosirea cuvintelor „apostoli“ și „azi“ în aceeași propoziție 
este neobișnuită, dacă nu chiar anatema. Este de înțeles să fie așa întrucât termenul de 
„apostol“ este adesea bagatelizat sau suprafolosit, mai cu seamă în multe cercuri 
carismatice. Din nefericire, o chemare și o funcție a lucrării care altădată se lăuda că are 
parte de același număr de lovituri de bici ca Isus și că acesta este semnul autenticității ei 
(Gal. 6: 17) este folosită acum, uneori, de unii ca mijloc de a se da mare cu un titlu și de 
înălțare proprie. În cuvintele lui Jack Deere, 

 
Sunt azi în biserică unii care pretind că sunt apostoli, dar, după câte se pare, nu 

vor să aibă nimic de-a face cu suferința apostolilor. Nu doar că se lăfăiesc cu un stil 
de viață tihnit, dar, mai mult, acceptă și încurajează creștinii obișnuiți din Trupul lui 
Cristos să le arate un respect nemaivăzut.20 
 
Din aceste motive, în ce mă privește, ezit să numesc pe careva „apostol“. Însă timpul 

pe care l-am petrecut cu Muhammad m-a forțat să examinez chestiunea mai 
îndeaproape. 

Ce fel de imagine ne înfățișează Noul Testament despre adevăratul apostol, unul 
trimis „nu de oameni, nici prin puterea vreunui om, ci prin Isus Cristos și prin Dumnezeu 
Tatăl“ (Gal. 1: 1)? După analiza lui Deere, Noul Testament pune în discuție trei cerințe și 
cinci trăsături obișnuite ale unei apostolii autentice: 

 
Cerințe: 
(1) O chemare și o însărcinare specifică de la Domnul Isus Cristos (Gal. 1: 1; Rom. 1; 1, 5; 

1 Cor. 1: 1; 2 Cor. 1: 1). 

                                                             
20 Jack Deere, Surprised by the Power of the Spirit (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993), 245. 



(2) Trebuie să-L fi văzut pe Domnul Isus Cristos (1 Cor. 9: 1-2) 
(3) Har pentru a fi eficient în plantarea de biserici (1 Cor. 9: 1-2) 
 
Caracteristici: 
(4) Suferința (1 Cor. 4: 9-13; 2 Cor. 4: 7-12, 6: 3-10, 11. 23-33; Gal. 6: 17) 
(5) O înțelegere specială a tainelor dumnezeiești (Efes. 3: 1-6; 1 Tim. 3: 16; Rom. 11: 23-

32; 2 Cor. 12: 1-4, 7) 
(6) Miracole, semne și minuni (Luca 24: 49; Fapte 1: 8, 2: 43, 5: 12, 14: 3, 15: 12; Rom. 15: 

19; 2 Cor. 12: 12) 
(7) O viață de integritate (1 Cor. 1: 12, 2: 17, 4: 2, 7: 2) 
(8) Autoritate peste demoni și boli, autoritatea de a zidi și modela viața Bisericii și 

autoritatea de a împărți daruri spirituale (Mat. 10: 1; Marcu 3. 15, 6: 7; Luca 9: 1; Rom. 1: 11; 
2 Tim. 1: 6; 2 Cor. 10: 8, 13: 10; Efes. 2: 20).21 

 
Așadar, există apostoli azi? Deere – un fost cesaționist22 căruia Dumnezeu i-a deschis 

mai târziu inima pentru miraculos – comentează: 
 

Cred că cei doisprezece apostoli erau unici și alcătuiau un cerc închis. Și totuși, 
adăugarea lui Pavel, Barnaba, Iacov și posibil a altora deschide posibilitatea ca 
Dumnezeu să dea și alți apostoli, oricând în istorie. Niciun text specific din 
Scriptură nu-L împiedică pe Isus să Se arate sau să însărcineze și pe alții în slujba 
de apostol. În viitor, va da Bisericii doi martori care vor avea o putere chiar mai 
mare decât a apostolilor din secolul întâi (Apoc. 11: 3-6), iar lucrul acesta nu va 
periclita autoritatea Scripturii. Dacă, la finele istoriei Bisericii, Domnul va da 
Bisericii doi martori a căror autoritate și putere o va întrece pe cea a apostolilor 
Noului Testament, de ce n-ar putea da Bisericii mai mulți apostoli înainte de 
vremea celor doi martori? 

Nu cunosc pe nimeni astăzi pe care să vreau să-l numesc apostol în același 
sens în care îl numesc pe Pavel apostol. Nu vreau, însă, să elimin această 
posibilitate, deoarece cred că nici Scripturile nu o elimină.23 

 
Am comparat viața lui Muhammad cu criteriile emise de Deere pentru a determina 

dacă ar putea fi un apostol: 
(1) Trebuie să fi fost chemat și însărcinat de Domnul Isus Cristos și (2)trebuie să-l fi văzut 

pe Domnul Isus Cristos: Muhammad a avut cu regularitate vise profetice, încă din prima 
noapte în care l-a primit pe Isus, în casa mea. Însă, odată, mi-a relatat o experiență care a 
fost diferită ca putere, intensitate și impact. Muhammad mi-a descris o întâlnire care 
părea remarcabil de asemănătoare celei pe care a experimentat-o Ioan pe insula Patmos 
(Apoc. 1: 12-18). 

                                                             
21 Ibid. 
22 Cineva care neagă că miracolele și darurile Duhului Sfânt sunt valide și azi. 
23 Deere, Surprised by the Power, 251-2. 



„Într-o noapte, mă aflam în patul meu și dormeam. Isus mi S-a arătat,“ mi-a zis 
Muhammad. 

„Cum arăta? Ce s-a întâmplat?“ am întrebat eu. 
„Nu mi-am închipuit niciodată atâta radianță și maiestate. Ţinea în mână o sabie 

scânteietoare. Ochii Lui mă străpungeau și glasul Îi era atât de puternic. Am fost îngrozit! 
În clipa în care a început să-mi vorbească, am căzut la pământ și am crezut că voi muri.“ 

„Ce ți-a spus?“ 
„Mi-a spus să mă ridic în picioare,“ a zis Muhammad cu glasul înțesat de teamă și 

uimire. „Mi-a spus să nu-mi fie frică. M-a întrebat de ce îmi făceam griji pentru pâinea mea 
de toate zilele și apoi m-a asigurat că va avea grijă de nevoile mele și ale familiei mele în 
timp ce eu vestesc Evanghelia. A zis că vrea să muncesc neobosit pentru Evanghelie și mi-
a promis că mă va folosi ca să aducă pe mulți din poporul meu în Împărăția Lui.“ 

„Și apoi, ce s-a întâmplat?“ am întrebat. 
„Tremurul meu s-a prefăcut în bucurie. Deodată, am început să mă simt inundat de o 

dragoste cum n-am cunoscut vreodată. Bunătatea Lui era copleșitoare. Înțeleg acum de 
ce n-ai putut să-mi dai de lucru când ne-am întâlnit prima dată.“ 

„De ce?“ 
Muhammad a zâmbit. „Mi-ai dat ceva mult mai de preț decât banii.“ 
A continuat apoi să-mi explice că, în timp ce el avea viziunea aceea, soția lui, 

„Fatima“, care stătea întinsă lângă el în pat, s-a atins de el, speriată de cele ce i se 
întâmplau soțului ei. Când s-a atins de trupul lui, focul lui Dumnezeu a început să-i ardă 
mâinile și a fugit din cameră, îngrozită. La început, a crezut că ceva era în neregulă cu 
Muhammad. Când Muhammad i-a explicat întâlnirea pe care o avusese, ea a început să 
plângă. Ce a urmat apoi a fost un miracol aproape tot atât de semnificativ ca întâlnirea 
propriu-zisă: Muhammad a început să o mângâie pe față și să-i șteargă lacrimile de pe 
obraji. Acesta era un gest de remarcabilă tandrețe pentru un bărbat din cultura 
moraviană, în care norma era să-ți arăți asprimea în public. Fatima i-a spus lui Muhammad 
că, deși credința ei fusese una reală în seara aceea, la început L-a primit pe Isus în mare 
parte din cauza lui Muhammad. Acum că experimentase atât de viu puterea lui 
Dumnezeu și tandrețea nou-descoperită de Muhammad, credința ei devenise autentică. 

Începând cu această experiență de însărcinare, bănuiala mea este că Muhammad a 
dedicat nu mai puțin de șase-opt ore pe zi eforturilor în slujba Evangheliei, într-un fel sau 
altul, prin evanghelizare directă, rugăciune sau prin ajutorarea bisericilor de casă. A 
petrecut multe nopți în rugăciune până în ceasurile târzii ale dimineții. În timp ce el își 
dădea viața pe deplin Evangheliei, Dumnezeu continua să-i împlinească nevoile în mod 
miraculos. În cele aproape trei luni pe care le-am petrecut cu el, Muhammad a condus 
mai mulți musulmani la credința în Isus decât izbutesc să facă cei mai mulți plantatori de 
biserici veniți din alte culturi, într-o viață de om. 

(3)Har pentru a fi eficient în plantarea de biserici: Am fost în permanență impresionat 
de abilitatea lui Muhammad de a înțelege cu repeziciune tot ceea ce îl învățam. Din 
motive pe care le voi discuta în Capitolul 8, în mod intenționat mi-am propus să rămân cât 
mai mult posibil în umbră. Cu toate acestea, odată mi-am unit forțele cu Muhammad în a 
conduce la credință o femeie care se afla sub monitorizarea islamiștilor radicali (vezi 
mărturia din deschiderea Capitolului 11). Am fost uimit de cât de firesc, clar și eficient 



putea să-i explice Evanghelia. Se vedea limpede că avea un mare dar de învățător. Cu altă 
ocazie, mai târziu, aceeași femeie a fost bătută cu un bici pentru măgari de către 
supraveghetorii ei. Am fost mișcat când Muhammad mi-a povestit cum, împreună cu alți 
ucenici, s-au adunat în jurul ei și au mângâiat-o în această groaznică încercare.  Abilitatea 
lui de a organiza și conduce numărul tot mai mare de ucenici moravieni, în mijlocul unui 
mediu atât de ostil, era incredibilă. Ca și Pavel, Muhammad putea comunica Evanghelia în 
mod eficient în mai multe limbi (vorbea fluent șase limbi). De asemenea, ca și Pavel, 
cunoștea dedesubturile sistemului religios din care făcuse parte, precum și pe cele ale 
culturii sale. Muhammad era, în plus, educat ca muzician și își folosea talentele ca să 
compună cântece de închinare în mai multe limbi. Toți acești factori au contribuit la ceea 
ce, după calculele mele, îl făcea să fie neobișnuit de eficient în plantarea, zidirea și 
înființarea de biserici. 

Trecând la caracteristicile apostolilor, nici nu mai este nevoie să spun că Muhammad a 
avut parte de (4) suferință. Muhammad se confrunta în permanență cu amenințări din 
partea liderilor religioși și comunitari. Mulți dintre membrii familiei sale îl hărțuiau. Testul 
său final a venit când a fost forțat să aleagă între viața lui și lepădarea de credința în Isus 
(vezi mărturia din Capitolul 11). 

(5)O înțelegere deosebită a tainelor dumnezeiești:  Întrucât scrierea Scripturilor se 
limitează la apostolii secolului întâi, această caracteristică ar putea fi mai puțin 
importantă pentru evaluarea autenticității unui apostol modern. Nu știu dacă 
Muhammad avea o „cunoaștere deosebită a tainelor dumneiești“. Știu, însă, că dădea 
dovadă de un har neobișnuit în prezentarea intuitivă a adevărurilor biblice. 

(6) Miracole, semne și minuni: După cum vom vedea, întâlnirile pline de putere au 
devenit norma pentru Muhammad și ceilalți noi ucenici. Într-un rând, Duhul Sfânt l-a 
folosit pe Muhammad astfel încât acesta și-a înviat propriul fiu (vezi mărturia din 
Capitolul 11). 

(7)O viață de integritate: După standardele culturii moraviene, integritatea lui 
Muhammad era excepțională, în opinia mea. Femeile din echipa noastră erau deosebit de 
impresionate de devotamentul său relativ neobișnuit față de soția și familia lui. Dedicarea 
față de familie devenise o prioritate rar întâlnită printre bărbații din cultura lui. 
Muhammad avea grijă să nu facă promisiuni pe care nu era în stare să le respecte. Spre 
deosebire de ceilalți prieteni și de celelalte cunoștințe ale mele dintre moravieni, el își 
făcuse un principiu din a-și respecta întâlnirile cu mine. Adesea se punea în situații de risc 
de dragul celorlalți ucenici. Bineînțeles, ca oricare alt ucenic al lui Isus, Muhammad a  avut 
parte de durerile de creștere și de momente de imaturitate spirituală. Însă, în opinia mea, 
per ansamblu s-a remarcat ca un om integru, mai ales în raport cu standardele culturii lui. 

(8) Autoritate peste demoni și boli, autoritatea de a zidi și de a modela viața Bisericii și 
autoritatea de a împărți daruri spirituale: Vezi numărul 3 și numărul 6 de mai sus. Cei mai 
mulți dintre noii ucenici îl priveau cu respect pe Muhammad, ca pe un lider și un bărbat cu 
autoritate spirituală. 

Pe baza criteriilor delimitate de Deere, eu personal am ajuns la concluzia că 
Muhammad nu a fost doar un fiu al păcii, ci și un adevărat apostol pe care, ca și pe Pavel, 
Dumnezeu îl pregătise pentru un ceas anume din istoria grupului său etnic. Las la 
latitudinea cititorului să tragă propriile concluzii. 



 
Concluzie 
Spre deosebire de Pavel, azi mulți dintre noi nu putem vizita un oraș sau merge, pur și 

simplu, într-o sinagogă unde membrii ei au o așteptare elaborată, cultivată, biblică a lui 
Mesia. Însă unul din factorii care compensează acest dezavantaj astăzi este conceptul de 
om al păcii. Atunci când Dumnezeu ne trimite într-un cartier nou, într-un oraș nou sau 
într-o regiune nouă, una din modalitățile prin care putem evita să ne irosim vremea și 
eforturile în încercarea de a vedea născându-se noi mișcări este să ne centrăm strategia 
pe găsirea unor oameni ai păcii și pe conectarea cu ei. De exemplu, dacă știm că ni se va 
permite accesul într-o anumită țară doar pe o perioadă de trei săptămâni, într-o călătorie 
de afaceri, ar trebui să-I cerem Duhului Sfânt, înainte să aterizăm acolo, să ne dezvăluie 
cine sunt fiii păcii și unde sunt ei localizați pentru a putea lua legătura cu ei de îndată ce 
sosim în țară. Astfel, putem demara procesul de ucenicie la scurt timp după sosire, 
maximizând astfel timpul de care dispunem pentru instruirea de noi ucenici. Rugându-ne 
și aflându-ne în părtășie cu Duhul Sfânt, putem fi încrezători că Dumnezeu ne va pune în 
legătură cu oameni ai păcii prin descoperirea Duhului Sfânt. În unele cazuri, s-ar putea 
chiar să ne pună în legătură cu lideri strategici pe care i-a pregătit pentru momente de 
cumpănă din istoria de răscumpărare a unui grup de oameni sau a unei națiuni neatinse 
de Evanghelie până atunci. 

  



Capitolul 3. 
Ancorați în Adevăr: Cum să proclamăm Evanghelia biblică 
 
Într-o dimineață, în timp ce măsuram în lung și-n lat camera de rugăciune a Casei 

Internaționale de Rugăciune din Kansas City, mi-a venit în minte povestea femeii 
samaritence. Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă o anumită frază: „Mi-e sete.“ După cum S-a 
dus la femeia samariteancă să îi ceară de băut, tot așa și acum Isus este însetat după mai 
multe ființe omenești care să-i dea de băut din viețile lor.  Am avut o impresie vagă că 
trebuia să merg în centrul orașului Kansas City, mai târziu în cursul zilei. 

În după-amiaza aceea, am condus până pe strada nr. 39, într-o slabă încercare de a mă 
supune la ceea ce interpretam a fi o însărcinare de la Domnul. M-am dus la o clinică 
medicală, dar am ajuns acolo chiar înainte de închidere. Așa că m-am decis să mă mai 
învârt prin oraș înainte să mă îndrept spre casă. Când am trecut pe lângă Spitalul 
Universitar al Kansas-ului, ceva m-a îndemnat să intru. Am parcat mașina, am pășit în 
spital și m-am așezat în hol, fără să știu precis cât de mult ar trebui să aștept sau de ce mă 
aflam acolo. Mă simțeam foarte stânjenit. La scurt timp după ce m-am așezat, două 
doamne tinere, care erau evident prietene, s-au îndreptat una spre alta în fața mea și au 
început să vorbească în auzul meu. Una dintre ele îi povestea celeilalte că venise la spital 
pentru că fratele ei fusese lovit peste cap cu patul unei arme, într-o confruntare între 
două bande. Deși își pierduse cunoștința, acum era treaz, dar în dureri groaznice. Mama 
lor și prietenul ei erau sus, în salon, și se pregătea și ea să li se alăture. 

Când am auzit toate acestea, mi-am făcut curaj și le-am întrerupt. I-am spus tinerei 
femei: „Eu sunt un ucenic al lui Isus. Lui Isus îi făcea mare plăcere să vindece bolnavii și le-
a spus și ucenicilor Săi să se roage pentru bolnavi. Te deranjează dacă urc împreună cu 
tine în salonul fratelui tău ca să mă rog pentru el?“ 

Ea păru a accepta. „Da, urmează-mă.“ 
Îmi uitasem permisul de conducere în mașină și, ca atare, n-ar fi trebuit să pot trece 

de securitatea spitalului. Dar, pentru că însoțeam un membru al familiei bolnavului, mi s-a 
dat voie să intru. 

Când am ajuns în salon, tânăra femeie i-a spus mamei sale doar că eram acolo ca să 
mă rog pentru fratele ei. După prezentările de rigoare, le-am explicat Evanghelia. Apoi, 
mi-am pus mâinile peste fratele ei – care gemea, întins în pat – și am început să mă rog 
pentru el în Numele lui Isus. 

După ce m-am rugat, l-am întrebat: „Cum te simți?“ 
„Nu mă mai doare atât de tare“, mi-a răspuns el, părând surprins. 
Sora lui a deschis gura. „Am avut o durere de umăr care mă necăjea de ceva vreme,“ 

a zis ea. „A dispărut complet când te-ai rugat.“ 
Nu știusem că și ea avea dureri. M-am dus la ea și i-am spus liniștit câteva cuvinte 

despre dragostea lui Dumnezeu, pe care am simțit că avea nevoie să le audă. În timp ce 
Duhul Sfânt lucra în inima ei, pe obraji au început să i se prelingă lacrimi. 

Acum se băgă în vorbă și mama. Ne-a povestit că avusese și ea o durere de spate (de 
care eu nu știusem) și că îi dispăruse brusc. Prietenul femeii ședea acolo, încercând să 
asimilieze toate cele petrecute. 



Am profitat de ocazie ca să dezvolt Evanghelia și apoi le-am făcut invitația de a 
răspunde. Toți patru și-au dat viețile lui Isus, pe loc. Isus, la rândul Lui, a sorbit adânc din 
viețile lor. 

La sfârșitul veacului, Isus Se va întoarce ca să-i învieze pe cei ai Săi în trup – trupuri de 
carne și sânge, oase, inimă, plămâni, degete – și să așeze Împărăția lui Dumnezeu pe 
pământ, pentru a restaura creația pe care o iubește. Ca semn și confirmare a acelei 
promisiuni, în ziua aceea la spital, Isus a atins niște trupuri omenești reale – un cap, un 
umăr și o spinare – ale unor oameni care auziseră mărturia învierii viitoare a trupului. 

 
Ce este Evanghelia? 
Ce este Evanghelia? Odată ce Dumnezeu ne face legătura cu necredincioși, cu oameni 

ai păcii sau chiar cu potențiali apostoli, care este mesajul pe care ne-a însărcinat să li-l 
comunicăm? Din nefericire, întrebarea aceasta fundamentală rămâne adesea nepusă în 
Trupul lui Mesia de azi, din cauza unei familiarități presupuse. Cei ce au crescut în biserici 
influențate de cultura occidentală sunt cu atât mai predispuși să treacă cu vederea 
această întrebare de bază. Cu atâtea predici, CD-uri de închinare și Biblii în jurul nostru, 
sigur știm ce este Evanghelia – nu-i așa? Și totuși, dacă insiști să dea un răspuns, mulți 
(dacă nu cei mai mulți) din biserică se pomenesc că încearcă să pună cap la cap, într-o 
prezentare coerentă, nenumăratele fragmente de adevăr și lozinci pe care le-au 
acumulat de-a lungul anilor. Mesajul ce reiese din amestecătura aceasta este adesea 
distorsionat de influențe nebiblice, provenind din perspectiva elenistă antică asupra lumii 
și vieții. Mare parte din ceea ce numim azi „Evanghelie“ ar fi de nerecunoscut pentru 
autorii biblici, care înțelegeau și articulau conținutul mesajului lor prin prisma înțelegerii 
evreiești sau iudaice. 

Prin acest capitol, urmăresc mai multe obiective. Mai întâi, vreau să evidențiez pe 
scurt câteva din presupozițiile nebiblice de care mesajul Evangheliei are nevoie să fie 
dezbărat pentru ca Trupul lui Mesia să umble din nou în plinătatea „credinței încredințate 
odată pentru totdeauna sfinților“ (Iuda 3) și să mărturisească despre aceasta. Multe 
dintre aceste presupoziții și idei toxice continuă să-și exercite influența asupra unor 
segmente ale poporului lui Dumnezeu, la un nivel inconștient. În al doilea rând, voi 
juxtapune gândirea grecească peste cea biblică evreiască. În al treilea rând, voi discuta 
succint continuitatea Evangheliei din Vechiul Testament către Noul Testament. În al 
patrulea rând, voi clasifica conținutul esențial (sau kerygma) al mesajului predicat de 
apostoli în cartea Faptele Apostolilor. Și, în final, voi lămuri, în câteva rânduri, relația pe 
care o stabilește Biblia între mesajul Evangheliei și semne și minuni. 

 
Detoxificarea mesajului 
Toate societățile și culturile omenești operează pe baza unui ansamblu de 

presupoziții inconștiente care, puse laolaltă, alcătuiesc ceea ce antropologii numesc 
„viziune asupra lumii“. Antropologul și misiologul creștin Charles Kraft definește viziunea 
asupra lumii și vieții ca fiind „presupozițiile, valorile și loialitățile structurate cultural ce 
stau la baza percepției oamenilor asupra realității și a răspunsurilor lor la acele 



percepții.“24 În rândul acestor presupoziții ce operează la un nivel profund intră și 
idealurile despre cum ar trebui să funcționeze viața, precum și explicațiile referitoare la 
cauza pentru care, în realitate, lucrurile nu stau așa cum ar trebui să stea. Altfel spus, una 
din funcțiile viziunii asupra lumii este de a lămuri discrepanța pe care o observăm și o 
simțim între binele care știm că ar trebui să fie în lume și dezordinea înfiorătoare pe care 
o vedem, de fapt, în jur. 

Cele mai multe culturi, însă, oferă membrilor lor un anumit tip de viziune, soluție sau 
plan de „salvare“, pentru a recupera acel ideal pierdut și pentru a restaura umanitatea la 
starea ei integră. Un mod simplu de a spune acest lucru este că majoritatea culturilor 
dispun de un soi de categorii de gândire asupra vieții pentru problema, soluția (salvarea) 
și beneficiile soluției. Oricare ar fi cultura cuiva, inima omenească își amintește de o vreme 
în care lucrurile erau în ordine, deplânge faptul că ele nu mai sunt cum au fost și tânjește 
după ziua când ele vor fi făcute din nou bune. O viziune asupra lumii ajută la organizarea 
acestei dinamici a inimii într-o imagine coerentă care pune la dispoziția oamenilor o cale 
de adaptare la dificultățile pe care le întâmpină în existența lor cotidiană. Percepem 
realitatea prin prisma viziunii asupra lumii pe care o moștenim din cultura noastră. Ne 
petrecem cea mai mare parte a vieții uitându-ne prin "lentilele" noastre. Puține sunt 
momentele în care ne oprim ca să aruncăm o privire conștientă la aceste "lentile" ale 
propriei noastre viziuni asupra lumii. 

Dintre toate perspectivele culturale ale istoriei omenirii, viziunea elenistă, sau 
concepția grecilor antici, a exercitat cea mai mare influență asupra societăților 
occidentale. Filosoful Alfred North Whitehead a afirmat odată că „cea mai sigură 
caracterizare generală a tradiției filosofice europene este aceea că ea constă într-o serie 
de note de subsol la Platon.“25 Din Grecia clasică, Socrate, Platon și succesorii lor 
intelectuali au împins „bulgărele de zăpadă“ al unei linii particulare de gândire în josul 
muntelui istoriei și, în cele din urmă, acesta s-a prefăcut într-o avalanșă de presupoziții 
nepercepute și neinterogate despre lume, care au ajuns să fie acceptate la nivelul mai 
larg, al societății. În secolul al IV-lea î. Cr., când și-a extins imperiul în lume, Alexandru cel 
Mare a dus valorile, ideile și cultura elenă în ținuturile pe care le-a cucerit. În orașul 
egiptean care îi poartă numele, Alexandria, a construit cea mai mare bibliotecă din lumea 
antică. Alexandria a devenit centrul intelectual cel mai de seamă, din care ideile eleniste 
s-au răspândit și au câștigat teren în rândul învățaților și conducătorilor lumii antice. După 
ce gândirea elenistă a câștigat un avanpost în Europa, de aici s-a răspândit în alte părți ale 
lumii cunoscute azi drept „lumea occidentală“, în timpul epocilor colonialismului și 
imperialismului. 

În secolul al doilea, orașul Alexandria a început să exercite o mare influență și asupra 
Trupului lui Mesia. Doi teologi creștini instruiți în gândirea și folosofia grecească – 
Clement (c. 150-211) și Origen (c. 182-251) – au înființat o școală în Alexandria, în încercarea 
de a reconcilia creștinismul cu filosofia grecească. Aici a luat naștere „abordarea 
alegorică“ a interpretării biblice – potrivit căreia Scripturile trebuiau săpate în căutarea 
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unor „adevăruri spirituale“ „mai adânci“, „ascunse“ dincolo de sensul direct și literal. De 
atunci, gândirea elenistă a început să se strecoare din ce în ce mai mult în teologia 
creștină, influențând teologi precum Augustin, ale cărui scrieri au modelat tradiția 
teologică occidentală mai mult decât scrierile oricărui alt individ: 

 
Deși Școala din Alexandria a avut parte de provocări în misiunea ei din partea 
Școlii din Antiohia, care îmbrățișa o interpretare literală de bun simț, interpretarea 
„spirituală“ a Bibliei a devenit prevalentă până în 324, când Constantin a preluat 
Imperiul Roman, inaugurând era sintezei dintre Biserică și stat și pecetluind 
viziunea filosofică grecească asupra lumii în mintea Bisericii Occidentale prin 
intermediul crezului ortodox. Cei mai de seamă teologi ai Bisericii din Evul Mediu, 
precum Augustin (354-430), Grigore cel Mare (540-604) și Toma d’Aquino (1225-
1274), au îmbrățișat o viziune preponderent elenistă asupra lumii și o 
hermeneutică alexandrină.26 
 
Prin intermediul teologilor creștini a căror gândire a fost formată în matricea teologiei 

alexandrine, bulgărele de zăpadă împins în josul dealului de Platon a ajuns să aterizeze în 
stranele bisericești. Lucrul acesta rămâne valabil și în zilele noastre, chiar și pentru marea 
majoritate a creștinilor care nu au frecventat un seminar biblic, dar care, în ciuda acestui 
fapt, au fost învățați, săptămână de săptămână, de aceia care au făcut-o. Fie că ne dăm 
sau nu seama, încă de la Augustin încoace, gândirea grecească este cimentată în 
conștiința corporată a Bisercii.27 

În mod tipic, viziunea asupra lumii îmbrățișată de o cultură constă, de regulă, 
deopotrivă în elemente care converg cu adevărul biblic (și care trebuie, deci, afirmate) și 
în elemente ce nu converg cu adevărul biblic (și care trebuie, ca atare, schimbate cu 
perspectiva lui Dumnezeu). Problema pe care o ridică răspândita infiltrare a gândirii 
grecești în Biserică este că mare parte din ea este, pur și simplu, contrară paradigmei 
evreiești a Bibliei. Acesta este unul din motivele pentru care atât de mulți din Trupul lui 
Mesia de azi nu știu cum să explice Evanghelia când sunt prinși cu ușa: aceasta a fost, 
adesea, pusă în întuneric de idei nebiblice vehiculate de secole bune. Așadar, ca să 
înțelegem viziunea biblică asupra Împărăției lui Dumnezeu, trebuie să identificăm mai 
întâi și să ne detoxificăm de influența negativă pe care paradigma grecească a exercitat-o 
asupra Bisericii de-a lungul secolelor. În acest scop, voi compara pe scurt perspectiva 
grecească asupra lumii cu cea biblică, folosindu-mă de categoriile amintite mai sus — 
problema, soluția și beneficiile soluției. 

 
Viziunea grecească asupra lumii: dualismul platonic sau metafizic 
În concepția grecească, realitatea (ceea ce există sau este real) este structurată pe 

două dimensiuni, ca o dihotomie între două „tărâmuri“ diferite: 
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Avansată mai întâi de către Socrate (c. 470-399 î. Cr.) și Platon (c. 427-347 î. 

Cr.), viziunea elenistă este o formă de dualism metafizic, care împarte existența în 
două târâmuri distincte. Pentru Platon, acest dualism include „lumea inteligibilă“, 
perfectă, neschimbabilă, nevăzută, și „lumea perceptivă“, decăzută, coruptă, pe 
care o vedem în jurul nostru. Lumea perceptibilă constă în „copii“ imperfecte ale 
„formelor“ inteligibile, perfecte și ideale. 

 
Imagine (p. 63) 
Dualismul metafizic 
Orientarea soteriologică 
Tărâmul inteligibil -> Cerul (Tărâmul supranatural) 
Tărâmul sensibil -> Pământul (Tărâmul natural) 
 
Această divizare a realității încă reprezintă fundamentul pe care este așezată 

viziunea occidentală asupra lumii.28 
 

Potrivit acestei viziuni asupra lumii, tot ceea ce văd în jurul meu este o copie coruptă 
și pângărită a unei realități „ideale“ într-un loc abstract, numit tărâmul „ideal“ sau 
„inteligibil“. De exemplu, atunci când desenez un cerc, în mentalitatea grecească acel 
cerc este o „copie“ coruptă a unui cerc „ideal“ abstract, localizat în „tărâmul ideal“, non-
material. Pentru a da un alt exemplu, un măr material este doar o copie coruptă și 
imperfectă a mărului „ideal“ din „tărâmul ideal.“ 

Mai mult, în paradigma grecească, lumea fizică din jurul nostru (sau „tărâmul 
perceptibil“) este rea în mod intrinsec și, deci, constituie miezul problemei existenței 
omenești. Lumea materială, fizică, din care facem parte este coruptă în ea însăși. Așadar, 
atunci când cineva comite o infracțiune sexuală împotriva altcuiva, potrivit acestei viziuni 
asupra lumii, problema nu este că cineva și-a folosit voința ca să-și satisfacă dorințele 
sexuale într-un mod plin de răutate. Problema este că lumea materială în ea însăși – 
inclusiv dorința sexuală – este inerent coruptă și de o calitate „mai mică“, inferioară celei 
exprimate în „tărâmul ideal“. În viziunea grecească asupra lumii, motivul pentru care 
viața nu funcționează așa cum ar trebui este că tot ceea ce este fizic și material în lumea 
pe care o putem percepe cu simțurile noastre este intrinsec imperfect. 

Deoarece problema este identificată cu lumea fizică, soluția corespunzătoare 
problemei, sau „salvarea“, este evadarea din tărâmul material corupt în așa-zisul tărâm 
inteligibil superior, perfect. Cum evadăm? Prin moarte. În viziunea grecească asupra 
lumii, moartea este mijlocul prin care sufletul nostru scapă de tărâmul material corupt și 
ajunge acasă, plutind până în tărâmul ideal sau inteligibil. Mai mult, fiindcă moartea este 
calea pe care obținem salvarea – mijlocul prin care „sufletele“ noastre se deplasează din 
lumea materială „coruptă“ în „tărâmul ideal“, „desăvârșit“ –, moartea este înțeleasă ca 
fiind prietenul ființelor omenești. În acest sistem al salvării, beneficiul este că sufletul 
omenesc nu mai este îngreunat de constrângerile și depravările tărâmului material. 
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În limbajul „religios“ în care a ajuns, până la urmă, să fie înveșmântat acest fel de 
gândire, am spune că mântuirea înseamnă să „scăpăm“ de „chinurile acestei vieți“ și să 
ne ducem în „binecuvântarea“ unui tărâm spiritual abstract, difuz, numit „cer“, unde ne 
vom petrece eternitatea plutind pe un nor eteric și cântând la harpă pentru totdeauna. 
Mai mult, moartea este mijlocul prin care dobândim salvarea. După cum vom vedea, deși 
este adevărat că credincioșii care mor sunt cu Domnul într-o stare imaterială până la 
întoarcerea lui Isus, în perspectiva biblică asupra lumii procesul „ridicării la cer“ a 
sufletului nu este, totuși, punctul central al salvării. Dimpotrivă, acest fel de gândire se 
apropie mai degrabă de erezia timpurie a gnosticismului. În cuvintele lui Tim Warner, 

 
Ideea de destin ceresc era des întâlnită în primul secol în rândul păgânilor 

școliți în filosofia grecească. Ea a pătruns treptat în creștinism, după moartea 
apostolilor, prin încorporarea unor elemente ale gnosticismului. Gnosticii învățau 
că materia este rea și creația a fost o greșeală comisă de un zeu inferior, care a 
căutat să facă omenirea prizoniera unor trupuri fizice și să le pretindă închinare. 
Gnosticismul creștin susținea că Isus a venit de la Dumnezeul suprem pentru a 
elibera omenirea de acest tărâm fizic rău în care fusese prinsă de către zeul 
inferior pe care îl venerau evreii. Misiunea lui Isus era să arate oamenilor calea 
spre realitatea cerească mai înaltă (nu să aducă ispășire pentru păcate). Salvarea 
se obținea prin niveluri de „gnosis“ (cuvântul grecesc pentru „cunoaștere“). Prin 
dobândirea cunoașterii supranaturale a diverselor mistere (taine), se aștepta de la 
convertiți să avanseze prin acele stadii (ajutați de-a lungul drumului de anumite 
duhuri călăuzitoare), până când ajungeau la „pleroma“, sau „cerul“ în versiunea 
gnosticilor. Întrucât lumea materială era rea, gnosticii negau deopotrivă și 
învierea trupului. Nădejdea gnosticilor era să fie izbăviți de legăturile pământești 
și de cosmosul material pentru a se putea înălța la cer.29 
 
Atunci când viziunea grecească asupra lumii a pătruns în Biserică, înțelesul mântuirii s-

a deplasat spre evadarea sufletului către tărâmul „ideal“ sau „inteligibil“. Era un concept 
platonic deghizat în limbaj biblic. Mântuirea a devenit „mers în cer“, scăpare de o lume 
materială pe care Dumnezeu oricum nu o avea la inimă, iar moartea a devenit prietenul 
prin care ajungem în rai. Augustin a jucat un rol influent în asimilarea acestei schimbări de 
către Biserică: 

 
Deși, în general, adept al interpretării alegorice a lui Origen (cf. Despre doctrina 

creștină, Prefață), Augustin a nuanțat sistemul astfel încât să-l facă mai puțin 
supărător pentru creștinii ortodocși (vezi Philip Schaff, „Prefață la Cetatea lui 
Dumnezeu de Augustin“, în The Post Nicene Fathers [Părinții post-niceeni, n.tr.], 
vol. 2, p. 5). În multe privințe, Augustin pare ortodox și, deși recunoaște, de 
formă, învierea trupului (cf. Cetatea lui Dumnezeu, 20.6-14; 22.5-21; Despre doctrina 
creștină, 1: 19-21), el vede raiul (cerul) ca fiind scopul ultim al mântuirii (cf. Cetatea 
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lui Dumnezeu, 11.1; 14.28; 19.10-11; 20.14-27), presupunând deci o înviere cerească 
(cf. Cetatea lui Dumnezeu, 13. 22-23; 22.3-4). Cerul ca ultim destin al sfinților este 
baza viziunii amileniste ce s-a dezvoltat din abordarea augustiniană alegorică a 
Scripturii.30 
 
După cum vom vedea, aceasta contravine perspectivei biblice asupra lumii, în care 

mântuirea nu este o mișcare spre cer a sufletului, care glorifică și imortalizează moartea, 
ci o mișcare orientată spre pământ, de restaurare, care condamnă moartea și glorifică 
viața pe un pământ înnoit și regenerat, sub conducerea unui Împărat neprihănit.31  

 
Viziunea biblică asupra lumii: o casă ce merită salvată 
În contrast cu gândirea grecească, Biblia nu înfățișează realitatea ca fiind împărțită în 

două tărâmuri diferite, ci ca pe o singură „casă“ guvernată de un Stăpân suveran, parte 
din ea fiind vizibilă pentru ochiul omenesc în acest veac (pământul) și o alta, invizibilă 
(cerurile). Spre deosebire de viziunea grecească asupra lumii, în care există puțină 
interacțiune sau deloc între tărâmul material și cel ideal, perspectiva biblică permite o 
interacțiune dinamică între ceruri și pământ. Deși cerurile sunt invizibile, amândouă 
rămân parte a aceleiași case, sub guvernarea aceluiași Stăpân, Dumnezeu Însuși. 

Imagine  (p. 66) 
Perspectiva biblică asupra lumii 
Cer 
Cer -> Invizibile 
Cer 
Pământ -> Vizibile 
 
După cum afirmă Geneza 1: 1, „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.“ 

Este ca o sufragerie mare despărțită doar de o perdea fină. Deși cei aflați de cele două 
părți ale acesteia nu se pot vedea unii pe alții, tot pot să interacționeze dinamic (figura32). 

În perspectiva biblică asupra lumii, nu există un drum de netrecut între cer și pământ. 
Și nici pământul nu este un tărâm corupt din care Dumnezeu vrea ca El însuși sau noi să 
evadăm. Dimpotrivă, planul lui Dumnezeu de salvare este să repare pământul. Odinioară, 
El locuia aici fără opreliști și tânjește să locuiască iarăși împreună cu ființele omenești, 
într-o părtășie plină de dragoste: 
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Și eu am văzut coborându-se din cer (mișcare de deplasare către pământ), de la 
Dumnezeu (spre pământ!), cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă 
împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de 
domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! (pe pământ) El va locui cu ei 
(pe pământ!) şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi 
Dumnezeul lor. (Apoc. 21: 2-3, sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin) 
Atunci când ființele omenești s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în Grădină, 

prezența păcatului în ei a însemnat că nu mai puteau sta, fără să fie nimiciți, prezența 
manifestă, sfântă, directă a lui Dumnezeu. În îndurarea Lui, Acesta și-a retras, temporar, 
prezența nemijlocită în cealaltă parte a perdelei (cerurile) din „singura Lui casă“ sau 
„sufragerie“ (spațiu de locuit), de unde putea continua să interacționeze, în manieră 
răscumpărătoare, cu ființele omenești, fără ca acestea să fie nimicite prin expunerea 
directă la sfințenia Sa. Cu toate acestea, când S-a mutat de cealaltă parte a „sufrageriei“, 
a făcut-o cu promisiunea că Se va întoarce să repare cealaltă parte a casei, ca să poată 
locui acolo pentru totdeauna împreună cu ființele omenești. 

Perspectiva biblică, așadar, nu prezintă o lume materială coruptă în mod intrinsec și, 
deci, ireparabilă și vrednică să fie abandonată complet; ci, mai curând, înfățișează o 
creație păcătoasă, decăzută, pe care Dumnezeu încă o mai iubește, refuză să o lase baltă 
și este profund hotărât să o repare odată pentru totdeauna. Între timp, El încă 
interacționează cu noi în mod dinamic din cealaltă parte a perdelei, stăruind de noi să ne 
pocăim și să credem în Isus cât încă mai este vreme, ca să putem rămâne să locuim în 
casă atunci când El Se va întoarce să o repare. 

De la un capăt la celalălalt, Biblia arată că Dumnezeu Își găsește o mare plăcere în 
creația Sa și iubește cu pasiune lucrarea mâinilor Sale. Geneza se deschide cu o declarație 
deloc ambiguă despre cât de bună este creația lui Dumnezeu în ochii Săi: 

 
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul... Dumnezeu S-a uitat la 

cele ce făcuse și iată că erau foarte bune... Astfel au fost sfârșite cerurile și 
pământul și toată oștirea lor. (Geneza 1: 1, 31; 2: 1, sublinierea noastră) 
 
Proverbele lui Solomon vorbesc despre Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu ca fiind 

meșterul aflat lângă Tatăl Său, pe care Îl încearcă o mare bucurie în timp ce aduce 
universul în existență, prin Cuvântul Său: 

 
Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față; când a tras o zare pe fața 

adâncului, când a pironit norii sus şi când au țâşnit cu putere izvoarele adâncului, 
când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus 
temeliile pământului, eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram 
desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului Său şi 
găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. (Prov. 8: 27-31, sublinierea noastră) 
 
Dragostea lui Dumnezeu și dedicarea Lui față de ordinea creată este adâncă și reală. 

Departe de a vedea universul fizic ca fiind corupt și ireparabil, cum credeau grecii și cum 
cred și azi mulți urmași ai gândirii lor, realitatea este că Dumnezeu Se bucură cu adevărat 



de lucrările mâinilor Sale, le numește bune și a fost atât de hotărât să repare pământul 
încât Și-a trimis propriul Fiu la cruce! 

Și cu acestea, ajungem la adevărata problemă. Dacă motivul pentru care viața nu 
funcționează așa cum ar trebui nu este corupția intrinsecă a lumii create, așa cum 
presupuneau grecii, care este problema existenței, potrivit Bibliei? Răspunsul este că, 
începând cu Adam și Eva, ființele umane s-au ridicat în permanență împotriva lui 
Dumnezeu, pline de mândrie și aroganță în inimile lor, alegând să-și exercite voința pe căi 
ostile și rebele față de Dumnezeu și care sunt în detrimentul altora. Miezul problemei 
existenței pe pământ nu este creația, ci felul în care ființele omenești manipulează și 
folosesc pământul pentru interesele proprii, pentru satisfacerea poftelor și pentru 
scopuri perverse. 

În Grădină, Dumnezeu era întronat ca Împărat al cerurilor și al pământului, iar 
Împărăția Lui era într-o odihnă desăvârșită (Gen. 1: 1, 31 – 2: 2). Mai mult, El a creat ființele 
umane după chipul și asemănarea Lui (Gen. 1: 26-27). Ce însemna lucrul acesta? 
Dumnezeul cel veșnic există din veșnicie în veșnicie; de aceea, omul, care a fost făcut 
după asemănarea lui Dumnezeu, a fost creat să trăiască pentru totdeauna, permițându-i-
se un acces neîngrădit la pomul vieții (Gen. 2: 9, 15-17, 3: 22-24). Dumnezeu îndeplinește 
funcția de Împărat și Stăpân drept aflat la guvernarea creației Sale; omul a fost creat să 
stăpânească pământul cu dreptate, în parteneriat cu Dumnezeu (Gen. 2: 28). Dumnezeu, 
ca Tată, Fiu și Duh Sfânt triunic – trei Persoane subzistând într-o unică esență indivizibilă – 
experimentează veșnic dragostea, părtășia și intimitatea; omul a fost creat să umble cu 
Dumnezeu și să experimenteze intimitatea veșnică cu El. Acestea erau binecuvântările pe 
care Dumnezeu le-a oferit ființelor umane în calitatea lor de coroane ale creației Sale. 
Singura cerință pentru noi a fost să recunoaștem, smeriți, autoritatea și suveranitatea Sa, 
nemâncând din rodul pomului cunoștinței binelui și răului. Atâta vreme cât am fi 
recunoscut conducerea ultimă a lui Dumnezeu peste ceruri și pământ, dând ascultare 
poruncii acesteia, totul ar fi fost bine. Nu am fi murit niciodată și am fi stăpânit și ne-am fi 
aflat într-o părtășie nesfârșită cu El. 

Dar, bineînțeles, Adam și Eva au mâncat din pomul oprit și, de atunci încoace, noi, 
oamenii, ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Îngrozitoarea consecință a păcatului 
nostru este moartea. Spre deosebire de greci, care vedeau moartea ca pe mijlocul salvării 
prin care evadăm din lumea materială coruptă, Biblia descrie moartea și „robia 
putreziciunii“ (Rom. 8: 21) în ordinea creată ca pe un dușman dezgustător care va fi 
înfrânt și răsturnat: 

 
Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului ca s-o lucreze 

şi s-o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poți să 
mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinței binelui 
şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit. 
(moartea trupului ca o consecință a încălcării poruncii)” (Gen. 2: 15-17, sublinierea 
și comentariile din paranteză ne aparțin) 

 



Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmaşii sub picioarele 
Sale. Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. (1 Cor. 15: 25-26, 
sublinierea noastră) 

 
Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? (1 Cor. 15: 55) 

 
Ideea că moartea este prietenul nostru ar fi absolut de neconceput pentru profeți și 

apostoli. Chiar dacă este adevărat că cei ce mor în Mesia găsesc o odihnă temporară în 
prezența Domnului „de cealaltă parte a perdelei“ (vezi Fil. 1: 20-24) și deși modul în care 
Dumnezeu folosește moartea în veacul acesta este adesea misterios (vezi Is. 57: 1-2), 
nădejdea biblică este, în mod răspicat, nu evadarea sufletului pe un nor abstract din cer, 
ci învierea trupului, carne omenească reală – oase, țesuturi și ligamente – din țărână. După 
cum se exprimă Pavel, tânjetul și dorul nostru este după trupurile noi, înviate, pe care 
Dumnezeu ni le va da la întoarcerea lui Mesia: 

 
Ştim, în adevăr, că, dacă se desface (este distrus prin moarte) casa 

pământească a cortului nostru trupesc (trupul omenesc supus putrezirii), avem o 
clădire în cer de la Dumnezeu (un trup înviat), o casă care nu este făcută de mână, 
ci este veşnică. Şi gemem în cortul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el 
cu locaşul nostru ceresc (trupul nostru înviat), negreşit, dacă atunci când vom fi 
îmbrăcați (cu trupurile noastre înviate) nu vom fi găsiți dezbrăcați de el (ca duhuri 
fără trup). Chiar în cortul acesta deci gemem apăsați (tânjind ca moartea care a 
intrat în lume în Grădină să fie înfrântă, cf. Rom. 8: 23), nu că dorim să fim 
dezbrăcați de trupul acesta (într-o stare fără trup), ci să fim îmbrăcați cu trupul 
celălalt peste acesta (trupul nostru înviat, care nu este clădit de mâini omenești), 
pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață (la învierea morților, la 
arătarea lui Mesia). Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a 
dat arvuna Duhului (ca garanție pentru ce urmează să vină, adică învierea noastră 
în trup la întoarcerea lui Isus, cf. Rom. 8: 23; Col. 3: 3-4 etc.). (2 Cor. 5: 1-5, 
sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin)33 

 
Nu voim, fraților, să fiți în necunoştință despre cei ce au adormit (au murit), ca 

să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi 
a înviat (ca un prim rod al învierii celor drepți, cf. 1 Cor. 15: 20), credem şi că 

                                                             
33 Textul biblic în engleză redat literalmente și însoțit de comentariile adăugate de autor ar fi:  
Știm acum că dacă cortul pământesc (corpul omenesc, supus putrezirii) în care trăim este nimicit (prin 

moarte), avem o clădire (trup înviat) de la Dumnezeu, o casă veșnică în cer, care nu este făcută de mâini 
omenești. Între timp, gemem, tânjind să fim îmbrăcați cu casa noastră cerească (trupul nostru înviat), pentru 
că atunci când vom fi îmbrăcați (cu trupurile noastre înviate), nu vom fi găsiți goi (ca duhuri fără trup). Căci 
câtă vreme ne aflăm în cortul acesta, gemem și suntem împovărați (tânjind ca moartea intrată în lume în 
Grădină să fie înfrântă, cf. Rom. 8: 23), pentru că nu dorim să fim dezbrăcați (adică într-o stare de ființe fără 
trup), ci să fim îmbrăcați cu casa noastră cerească (trupul nostru înviat, care nu este făcut de mâini 
omenești), pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață (la învierea morților, la înfățișarea lui Mesia). 
Acum, Dumnezeu este Cel ce ne-a făcut tocmai pentru acest scop și ne-a dat Duhul ca arvună, garantând 
cele ce vor veni (învierea noastră în trup, la revenirea lui Isus, cf. Rom. 8: 23; Col. 3: 3-4 etc.) [n.tr.] 



Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El (îi va învia pe 
ucenicii lui Isus, cf. Col. 3: 3-4). Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul 
Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o 
înaintea celor adormiți (morți). Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 
arhanghel şi cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei 
morți în Hristos (ieșind din țărână cu trupuri noi). Apoi, noi cei vii, care vom fi 
rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în 
văzduh (în trupuri noi); şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul (pe pământ, curățați 
de moarte, în trupuri înviate). Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. (1 
Tes. 4: 13-18, sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin) 

 
Așadar, în inima nădejdii biblice stă învierea trupului omenesc. Isus a fost înviat din 

morți a treia zi, primind un trup omenesc înviat, nepieritor (Ioan 20: 27). El Se întoarce ca 
să distrugă moartea și să ne curățe trupurile de ea pentru totdeauna. Nădejdea biblică nu 
este ridicarea sufletului la cer, ci „învierea trupească a celor drepți“ (Fapte 24: 15; Ioan 5: 
28-29; Apoc. 20: 6), prin intermediul căreia sfinții își ocupă locul în Împărăția lui 
Dumnezeu pe pământ, sub conducerea lui Isus. Primii părinți ai Bisericii, precum Iustin34, 
Irineu35 și Tertulian36 - înainte de Augustin cu mai bine de două secole –, erau neclintiți, 

                                                             
34 „Mai mult, ți-am scos în evidență faptul că unii care se numesc creștini, dar sunt lipsiți de evlavie, 

eretici necuviincioși, învață doctrine care sunt în toate privințele blasfemiatoare, atee și nebunești. Dar, ca 
să știi că nu spun lucrul acesta doar înaintea ta, voi redacta o declarație, atât cât mă țin puterile, a tuturor 
argumentelor care s-au perindat între noi; în care voi consemna că am recunoscut aceleași lucruri pe care le 
admit înaintea ta. Căci aleg să urmez nu oameni, nici doctrine omenești, ci pe Dumnezeu și doctrinele 
(emise) de El. Căci dacă te-ai dat de partea unora care se numesc creștini, dar nu admit acest (adevăr) și se 
încumetă să arunce cu blasfemii în Dumnezeul lui Avraam și în Dumnezeul lui Isaac și în Dumnezeul lui 
Iacov; care spun că nu există învierea morților și că sufletele lor, când mor, sunt luate la cer... Dar eu și alții, 
care suntem creștini cu mintea întreagă în toate privințele, suntem încredințați că va fi o înviere a morților 
și o mie de ani în Ierusalim, care atunci va fi zidit, împodobit și extins după cum declară profeții Ezechiel și 
Isaia și alții.“ (Iustin, Dialog cu Trifo, LXXX, citat de Tim Warner, „Origins of the Heavenly Destiny Concept: 
Greek Mysticism and Gnosticism,“ The Pristine Faith Restoration Society, <http.pfrs.org/pd/06.html> 
(accesat decembrie 2008). 

35 „Căci după cum este adevărat că Dumnezeu este cel ce înalță omul, tot așa este adevărat că omul 
învie dintre cei morți, și nu la modul alegoric, după cum am arătat în repetate rânduri. Și după cum el învie 
la modul propriu-zis, tot așa va fi și disciplinat mai înainte pentru neputrezire și va merge înainte și va 
prospera în vremurile Împărăției, pentru a putea fi capabil să primească gloria Tatălui. Atunci, când toate 
lucrurile vor fi făcute noi, va locui de-adevăratelea în cetatea lui Dumnezeu. Căci este scris: «Cel ce șade pe 
tron spune: Iată, Eu fac toate lucrurile noi. Și Domnul zice: Scrie toate acestea, căci cuvintele acestea sunt 
credincioase și adevărate. Și mie mi-a spus: Ele s-au împlinit.» Și acesta este adevărul.“ (Irineu, Împotriva 
ereziilor, Cartea a V-a, cap. XXXV, citat de Warner, „Origins of the Heavenly Destiny Concept“). 

36 „Acestea sunt «doctrinele» oamenilor și «ale demonilor», produse pentru a gâdila urechile duhului 
înțelepciunii acestei lumi... Într-adevăr, ereziile sunt ele însele instigate de filosofii. Din această sursă au 
izvorât Eonii și nu mai știu ce forme infinite, precum și trinitatea omului în sistemul lui Valentin, care 
aparținea de școala lui Platon. Din aceeași sursă au izvorât și dumnezeul mai bun al lui Marcion, cu toată 
tranchilitatea lui; el a venit de la stoici. Și pe urmă, iarăși, opinia că sufletul moare este împărtășită de 
epicurieni; în timp ce negarea restaurării trupului este preluată din școala comună a tuturor filosofilor; de 
asemenea, atunci când materia este făcută egală cu Dumnezeu, avem învățătura lui Zeno; și când o 
doctrină pretinde că tratează un zeu al focului, intervine Heraclitus. Același subiect este discutat la 
nesfârșit de către eretici și filosofi; aceleași argumente sunt puse pe tapet... Nefericitul de Aristotel! Care a 



pasionați și lipsiți de echivoc asupra acestui punct. Tragedia este că aceia ce nu I se supun 
lui Isus vor primi și ei, în cele din urmă, trupuri înviate nepieritoare, la „învierea celor răi“ 
(Fapte 24: 15; Ioan 5: 28-29; Apoc. 20: 11-15), după care vor fi aruncați în iazul de foc 
pentru totdeauna, într-o stare încarnată (Apoc. 20: 15). Aceasta este ceea ce Biblia 
numește „moartea a doua“ (Apoc. 2: 11, 20: 6). 

Vrăjmașul morții, însă, presupune o altă problemă. Moartea nu a venit prima, ci a 
intrat în creație pe ușa unui alt dușman: păcatul. Moartea a fost pedeapsa sau plata 
încălcării de către Adam și Eva a legii lui Dumnezeu (Rom. 6: 23). Pentru a aborda 
problema morții via soluția învierii, trebuia rezolvată mai întâi problema păcatului – prin 
care moartea a intrat în creație. Problema păcatului, firește, a fost abordată prin 
moartea, jertfa și ispășirea lui Mesia pe cruce, prin care primim iertarea de păcate, 
includerea în învierea celor drepți și în Împărăția lui Mesia. După cum se exprimă 
apostolul Ioan, Isus „ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său“ (Apoc. 1: 5) pentru 
a ne recâștiga, în Împărăția lui Dumnezeu, poziția de regi care stăpânim împreună cu El și 
de preoți care umblăm în intimitate cu El pentru totdeauna (Apoc. 1: 6). Prin restaurarea 
accesului la pomul vieții (Apoc. 2: 7, 22: 14), trupurile noastre se vor regenera în 
permanență pentru a putea trăi veșnic, întocmai cum Dumnezeu, în asemănarea căruia 
am fost făcuți, trăiește veșnic. După ce ne vom fi întors la frumusețea din Grădina 
Edenului, viața va reveni, în sfârșit, la normal. 

Rezumând, potrivit perspectivei biblice asupra lumii, problema fundamentală a vieții 
pe pământ este păcatul și moartea, nu coruperea așa-numitului „tărâm perceptibil“. 
Soluția, sau salvarea, este îndepărtarea păcatului prin ispășirea adusă de sângele lui 
Mesia, cu beneficiul includerii în învierea celor drepți și în Împărăția lui Dumnezeu, la 
venirea lui Isus. Diagrama de la pagina 74 prezintă pe scurt diferențele dintre viziunea 
grecească asupra lumii și cea biblică. Orice versiune a Evangheliei care nu conține învierea 
trupului omenesc și includerea în Împărăția lui Dumnezeu pe un pământ restaurat, sub 
conducerea unui guvern real, în fruntea căruia se află Isus, Mesia, este o distorsiune 
aberantă a Evangheliei și trebuie lepădată de Trupul lui Mesia, dacă vrem să ne aliniem cu 
inima întreagă la perspectiva biblică. 

 
Nădejdea biblică: continuitate de la Vechiul la Noul Testament 
Neîndoielnic, mesajul pe care Isus, Ioan Botezătorul, Pavel și ceilalți apostoli, precum 

și Biserica primară, l-au predicat și l-au învățat a fost vestea bună a „Împărăției lui 
Dumnezeu“ (vezi Mat. 3: 2; Marcu 1: 15; Fapte 8: 12, 28: 31 etc.). Și totuși, în Noul 

                                                                                                                                                                                             
scornit pentru acești oameni dialectica, arta de a zidi și de a dărâma; o artă atât de evazivă în propunerile 
ei, atât de deplasată în speculațiile ei, atât de aspră în argumentele ei, atât de productivă de dispute – 
stânjenitoare chiar și pentru ea însăși, întrucât retractează totul și, în fond, nu tratează despre nimic!... De 
fapt, ce legătură are Atena cu Ierusalimul? Ce concordanță este între Academie și Biserică? Sau între eretici 
și creștini? Instruirea noastră vine din «pridvorul lui Solomon», care învăța el însuși că «Domnul ar trebui 
căutat în simplitatea inimii». Să piară toate încercările de a produce un creștinism pestriț cu o compoziție 
stoică, platonică și dialectică! Nu vrem nicio dezbatere curioasă după îi aparținem lui Isus Cristos, nicio 
inchiziție după ce ne bucurăm de Evanghelie! Cu credința noastră, nu mai dorim nicio altă convingere. Căci 
aceasta este credința noastră vrednică de cinste și nu există nimic altceva ce ar mai trebui să credem pe 
lângă ea.“ (Terullian, „Pagan Philosophy the Parent of Heresies“, Prescription Against Heretics, cap. 7; 
http://www.terullian.org/anf/anf03/anf03-24.htm#P3208_1148660) 

http://www.terullian.org/anf/anf03/anf03-24.htm#P3208_1148660


Testament nu găsim nicio definiție explicită a Împărăției lui Dumnezeu. Cum așa? 
Răspunsul este că Isus, apostolii și toți ascultătorii lor evrei dețineau deja o înțelegere 
solidă a sensului acestui termen, datorită cunoașterii Scripturilor evreiești sau a Vechiului 
Testament. Noul Testament, altfel spus, presupune și asumă aceeași Evanghelie ca cea a 
Vechiului Testament. De exemplu, în Daniel 2, Daniel profețește despre o zi când 
Împărăția lui Dumnezeu va zdrobi toate celelalte împărății ale pământului: 

 
După tine, se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a 

treia împărăție, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a 
patra împărăție, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va 
sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și, după cum ai văzut 
picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi 
împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai 
aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Şi, după cum degetele de la picioare 
erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăția aceasta va fi în parte tare şi în 
parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor 
amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după 
cum fierul nu se poate uni cu lutul (toate imperiile pământești cu guverne 
pământești). Dar, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o 
împărăție care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt 
popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărății şi ea însăşi va dăinui veşnic. 
Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul 
vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul 
cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. 
Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică.” (Dan. 2: 39-45, sublinierea și 
comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
Atunci când Ioan Botezătorul, Isus, Pavel și alții au proclamat mesajul Împărăției lui 

Dumnezeu, în primul secol, cuvintele lor evocau în mintea audienței lor evreiești pasaje 
precum acesta de mai sus. În mentalitatea evreiască și în viziunea biblică asupra lumii, 
sintagma „Împărăția lui Dumnezeu“ se referea în mod specific la Unsul (Mesia) lui 
Dumnezeu, ce avea să vină la sfârșitul veacului ca să zdrobească toate guvernele rele și 
să așeze o guvernare dreaptă – o guvernare reală, cu un stăpânitor real și legi reale – pe 
pământ. Guvernul acesta își va avea sediul în Israel și Ierusalim și va fi mijlocul prin care 
întreaga lume va fi restaurată la gloria ei inițială. 

Mai mult, tot în contextul acestui mesaj al unei împărății pământești viitoare era 
înțeleasă și misiunea lui Mesia, așa cum era aceasta schițată în Vechiul Testament. 
Începând din Geneza, Mesia este identificat și făgăduit a fi unealta rânduită de 
Dumnezeu pentru a da lovitura fatală, cea care avea să „zdrobească capul“ lui Satan și să 
elimine influența lui rea pentru totdeauna din ordinea creată. (Gen. 3: 14-15). Această 
„Sămânță“ mesianică avea să sufere mai întâi o rană minoră cauzată de șarpe, dar, fiind 
cuceritorul și campionul lui Dumnezeu, ea va avea victoria finală, învingându-l pe Cel Rău, 
nimicind răzvrătirea omenirii și reinstituind gloria Grădinii – Împărăția lui Dumnezeu – pe 
pământul acum blestemat din cauza neascultării omului (Gen. 3: 14-15; cf. limbajul militar 



din Mica 7: 17).37 Restul Vechiului Testament nu face decât să prezinte o imagine a acestei 
teze mesianice din Geneza 3: 15 – numită în mod obișnuit „protoevanghelia“ sau „cea 
dintâi Evanghelie“38 – în mai multe detalii. Fără să intrăm într-o analiză exhaustivă a 
conceptului de Mesia în Scripturile evreiești,39 înainte de a ajunge măcar la Noul 
Testament aflăm că, drept parte a misiunii Sale, Mesia va funcționa asfel: 

 Sămânța mesianică a lui Sem, mijlocul prin care Dumnezeu avea să locuiască în 
corturile lui Sem (Gen. 9: 25-27).40 

 Sămânța mesianică a lui Avraam (cf. Gal. 3: 16), care avea să restaureze 
pământul prin intermediul națiunii unse de Dumnezeu, Israel (Gen. 12-22). Sub 
Mesia, descendenții neprihăniți ai lui Avraam, remodelați după chipul lui 
Dumnezeu printr-un veac de încercare și mare durere,41 vor moșteni țara lui 
Israel pentru vecie (Gen. 12: 14-18), vor avea parte de învierea celor drepți 
(Gen. 15, cf. Evr. 6),42 și vor conduce multe națiuni și popoare în dreptate (Gen. 
17; cf. Rom. 4). Sub Mesia, națiunea lui Israel avea să devină o binecuvântare 
sau o națiune slujitoare (rădăcina pentru a binecuvânta în ebraică înseamnă „a 
îngenunchea“), care va funcționa ca un instrument de guvernare prin care 
Dumnezeu va binecuvânta națiunile de ne-evrei și va repara planeta noastră 
stricată (Gen. 12: 1-3; cf. Cântecele Slujitorului din Is. 41ff). Israelul va funcționa 
ca locus guvernamental al Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, din care vor fi 
emise legile și poruncile lui Mesia cu scopul de a transforma națiunile (vezi, de 
ex., Is. 2: 2-5, 9, 11). 

 Sămânța mesianică a lui David și Fiul lui Dumnezeu, regele uns de Dumnezeu. 
El va fi autoritatea guvernamentală supremă peste națiunile pământului și 

                                                             
37 Vezi exegeza lui Walter Kaiser pe acest pasaj. Walter Kaiser, The Messiah in the Old Testament (Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 1995), 36-42; de asemenea, compară Gen. 3: 14-15 cu limbajul din Mica 7: 17; vezi și 
Alfred Edersheim, The Temple, its Ministry and Services as They Were at the Time of Jesus Christ (Bellingham, 
WA: Logos Research Systems, Inc., 2003), 123. 

38 Kaiser, The Messiah in the Old Testament, 37. 
39 Pentru o analiză mai aprofundată, recomand Kaiser, The Messiah in the Old Testament. 
40 Kaiser, The Messiah in the Old Testament, 42-46. 
41 Peste tot în Scripturi, este accentuat faptul că, deși Israelul deține pământul prin alegerea suverană a 

lui Dumnezeu, dreptul de a locui în el sau de a intra în posesia moștenirii date este condiționat de 
neprihănirea ei (vezi, de ex., Deut. 30, Ier. 31-33; Ezech. 36 etc.). Ideea este implicită în contextul chemării 
pe care i-o face Dumnezeu lui Avraam, de a lăsa în urmă ținutul babilonienilor făuritori de idoli (Gen. 11-12). 
Spre deosebire de babilonieni, care meștereau cu mâinile lor chipuri false din piatră și căutau „să-și facă un 
nume“ (Gen. 11: 3-4), Dumnezeu avea să-Și folosească mâinile ca să meșterească sau să facă (cf. Is. 29. 23-
24, 51: 1-2) din descendenții neprihăniți ai lui Avraam o națiune mare, binecuvântată de Dumnezeu, refăcută 
după Chipul Său și al cărei „nume“ sau caracter guvernamental avea să fie stabilit de Dumnezeu (Gen. 12: 1-
2). 

42 Autorul cărții Evrei interpretează Gen. 15 ca pe o ancoră pentru nădejdea noastră în înviere. În 
Geneza 15: 6, Avraam este declarat neprihănit. Apoi, Dumnezeu îi promite țara lui Avraam însuși, nu doar 
descendenților lui prin succesiune istorică (v. 7). Atunci, Avraam are o criză a credinței: „Doamne 
Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni (adică, dacă sunt mort!)“ (v. 8)? Dumnezeu îi dă lui 
Avraam asigurări că el însuși va moșteni țara, confirmându-i această promisiune-legământ prin foc (vv. 12-
17). De aceea, focul servește drept garanția unilaterală a lui Dumnezeu că acei ce au credința lui Avraam vor 
fi, ca și el, neprihăniți în ochii lui Dumnezeu și, ca atare, vor avea parte de învierea celor drepți, moștenind 
țara propriu-zisă a lui Israel și Noul Ierusalim (cf. Evr. 6: 13ff; Evr. 11: 10). 



guvernarea Lui se va „extinde“ din Sion pe tot pământul (vezi 1 Sam. 2: 10; 2 
Sam. 7; Ps. 2, 89, 110, 132; Is. 2, 4, 11; Ier. 23; Ezech. 17 etc.). Ca Leu al lui Iuda, El 
va primi sceptrul autorității, care va face națiunile pământului să se supună lui 
Dumnezeu într-o ascultare deplină (Gen. 49: 8-12). Domnia lui Dumnezeu se va 
odihni pe umerii Săi pe vecie (Is. 9: 6-7). 

 „Steaua“ și „sceptrul“ pe care Dumnezeu Îl va folosi pentru a zdrobi militar și 
a-i cuceri pe dușmanii lui Israel din națiunile de ne-evrei, într-o izbăvire 
cataclismică, escatologică a Israelului (vezi Num. 24: 17-19; cf. Is. 10-29; Ioel 3; 
Ezech. 38-39; Hab. 1-3; Zah. 12-14 etc.). 

 „Profetul“, care va veni ca să aducă o mare izbăvire Israelului. Mai mare chiar 
decât Moise, acest Profet va avea în gura Lui însuși cuvintele și poruncile lui 
Dumnezeu și oricine din Israel nu va asculta cuvintele acestui Profet va fi tăiat 
din Israel (Deut. 18: 15-19; cf. Ioan 1: 25; Fapte 3: 22-23). 

 Un mediator care va îndepărta toiagul mâniei lui Dumnezeu de pe spinarea 
omenirii (Iov 9: 32-35). 

 Un mijlocitor, prieten și apărător înaintea căruia poporul lui Dumnezeu va 
putea să-și pledeze cauza și să-și verse inima (Iov 16: 19-21). 

 Un răscumpărător care, la urmă, va triumfa pe pământ și va restaura trupurile 
celor drepți, prin învierea celor morți (Iov 19: 25-27). 

 Un „interpret“ și aducător al prețului de răscumpărare. Ca unul care este 
superior îngerilor, El va aduce o perspectivă corectă și o intepretare dreaptă 
pentru tragediile suferinței din acest veac și va aduce un preț de răscumpărare 
care va face posibilă învierea celor morți (Iov 33: 24-28). 

 Steagul care, la pocăința Israelului, va strânge înapoi în țară exilații lui Israel, va 
curăța și purifica Israelul de păcatele lui și va încheia un legământ veșnic cu 
Israelul, care o va autoriza să moștenească legitim ținutul pentru vecie, ca o 
națiune dreaptă (vezi Deut. 30: Is. 4, 11, 55, 61; Ier. 31-33, 50; Ezech. 16, 37; Zah. 
12-14; Mal. 3-4 etc.). 

 Un „preot credincios“ care va îndeplini toate dorințele inimii lui Dumnezeu, 
care va sluji înaintea Lui pe vecie și a cărui casă va fi așezată de Dumnezeu 
(vezi 1 Sam. 2: 35; Ps. 110). 

 Slujitorul suferind al lui Dumnezeu, răzbunat de Dumnezeu după ce va fi 
suferit (vezi Ps. 22; Is. 53). 

 Judecătorul numit de Dumnezeu, executorul mâniei Sale împotriva celor răi 
(vezi Ps. 110; Ioel 3; Is. 63). 

 Piatra din capul unghiului respinsă (de oameni) pe care Dumnezeu Își va zidi 
casa (Ps. 118: 22-23; Is. 28: 16). 

 Preaiubitul slujitor al lui Dumnezeu, asupra căruia Se va odihni Duhul lui 
Dumnezeu; al cărui trup nu va vedea niciodată putrezirea; prin care același 
Duh va fi revărsat peste descendenții lui Israel; și prin al cărui cuvânt ordinea 



morții pe pământ va fi răsturnată (vezi Ps. 16, 68; Ioel 2; Is. 42, 44, 49: 9,43 61 
etc.) 

 
De aceea, atunci când Ioan Botezătorul, Isus și apostolii au venit predicând vestea 

bună a Împărăției lui Dumnezeu, ascultătorii lor evrei din secolul întâi ar fi priceput  
următoarele lucruri: prin Unsul Său, Mesia, Dumnezeu Se pregătea să curățească Israelul 
de nelegiuirea și păcatul ei; să reverse Duhul Său cel Sfânt peste națiune; să izbăvească 
Ierusalimul și Israelul de inamicii lor păgâni și de dușmanii lor închinători la idoli, printr-un 
scenariu cataclismic; să îi învieze pe cei drepți și să-i facă parte din Împărăția Sa; să judece 
și să scape de toți locuitorii, guvernele și stăpânitorii nelegiuiți de pe fața pământului; și 
să instituie un aparat guvernamental drept – cu baza în Israel și capitala la Ierusalim – 
prin intermediul căruia să implementeze legile lui Dumnezeu pe tot pământul și astfel să 
restaureze gloria inițială a planetei. Astfel, sub conducerea lui Mesia, Israelul va deveni 
„lumina lumii“. 

Și, cu aceasta, ajungem la un punct important: Cum se raportează Împărăția 
mesianică, care se va extinde din Israel pe tot pământul,  la „casa“ unitară a cerurilor și 
pământului lui Dumnezeu (vezi mai sus)? Casa lui Dumnezeu este Împărăția Sa universală, 
peste care domnește de pe tronul Său din cerurile cele mai înalte (Ps. 11: 4; Is. 66: 1). Mai 
mult, pământul este un domeniu rebel din cadrul acelei Împărății universale. Împărăția 
mesianică ce va fi întemeiată pe pământ în urma întoarcerii lui Isus este, mai mult de-atât, 
instrumentul ales de Dumnezeu pentru înfrângerea răzvrătirii pământului și pentru 
restaurarea neprihănirii pe pământ. Altfel spus, ea este unealta Lui pentru eliminarea 
răului din Împărăția universală. Atât Împărăția universală, cât și Împărăția mesianică 
reprezintă „Împărăția lui Dumnezeu“ într-un mod semnificativ. Cu toate acestea, 
predicarea lui Isus și a apostolilor s-a concentrat mai cu seamă pe Împărăția mesianică, ce 
avea să vină la sfârșitul veacului. Fraza care izvora de pe buzele lor cu atâta putere în 
primul secol – „Împărăția lui Dumnezeu este aproape“ (Marcu 1: 15) – nu era decât o 
reiterare profetică a ceea ce profețiseră profeții din vechime (Is. 13: 6; Ezec. 30: 3; Ioel 1: 
15, 3: 14; Obad. 15; Ţef. 1: 7, 14; Iuda 14-15), și anume că, în „ziua Domnului“, la finele 
istoriei, Dumnezeu va face loc unei Împărății prin care va răsturna răul și răzvrătirea de pe 
pământ pentru totdeauna (Dan. 2: 44); și că ziua aceea se apropia cu fiecare clipa. 
Singurul răspuns adecvat din partea noastră, în fața acestui adevăr, este o pocăință 
sinceră (Mat. 4: 14; Marcu 1: 15), ca să nu ne numărăm și noi printre cei care vor fi, în ziua 
aceea, eliminați de pe fața pământului. Mesajul acesta, proclamat cu îndrăzneală de 
sfinți, într-o oarecare formă, cel puțin încă de pe vremea lui Enoh (Iuda 14-15), a avut un 
caracter urgent încă de când le-a fost profețit pentru prima dată lui Adam și Evei (Gen. 3: 
15). Cu atât mai mult în primul secol, în lumina primei veniri a lui Mesia și a propriei Sale 
proclamări a acestuia. Cu cât mai mult ar trebui să ne ardă inimile și buzele urgența 
acestui mesaj azi! 

Din păcate, un număr însemnat de credincioși din zilele noastre, din cauza influenței 
dualismului platonic și a viziunii grecești asupra lumii, crede că Isus a venit să-i corecteze 
pe „evreii aceia nesăbuiți“ și pe „prostuții de apostoli“ pentru faptul că ei credeau că 

                                                             
43 Compară frazeologia din Is. 49: 9 cu cuvintele lui Isus despre Lazăr, din Ioan 11: 43; cf. și Ioan 5. 25-26. 



Dumnezeu avea de gând să întemeieze o „Împărăție fizică“ în locul unei „Împărății 
spirituale“. Textul citat cel mai adesea în acest argument este Fapte 1: 6-8: 

 
Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea 

aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăția lui Israel (presupunând că împărăția 
va fi redată Israelului, după cum li se făgăduise în Vechiul Testament?)” El le-a 
răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-
a păstrat sub stăpânirea Sa (vremurile sunt stabilite de Tatăl; nu este o corectare a 
presupunerii lor că împărăția va fi redată Israelului). Ci voi veți primi o putere, 
când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Sublinierea și comentariile 
din paranteză ne aparțin) 
 
Pasajul acesta este interpretat adesea ca însemnând: „O, naivii de apostoli nu și-au 

dat seama că puneau întrebarea greșită. Ei încă se agățau de noțiunea vechi-
testamentară a unei «împărății fizice», literale, pe pământ, în timp ce Isus a venit și a 
schimbat tot programul cu o «împărăție spirituală», în cer.“ Din nefericire, nimic nu ar 
putea fi mai departe de adevăr. 

Înainte de toate, atunci când au pus această întrebare, ucenicii se aflau la capătul a 
patruzeci de zile petrecute primind învățătură amănunțită despre Împărăția lui 
Dumnezeu de la Isus Însuși, care avea acum un trup înviat și glorificat (Fapte 1: 3)! Dacă și 
atunci, după ce fuseseră învățați atâta vreme de către Însuși Mesia cel înviat, erau 
urmăriți de o nepricepere de asemenea anvergură, atunci noi azi, după două mii de ani, 
pur și simplu n-avem nicio șansă să înțelegem mesajul biblic. Ucenicii nu erau idioți; știau 
exact despre ce Îl întrebau pe Isus. În al doilea rând, Isus nu îi contrazice și nici nu îi 
corectează pe apostoli pentru întrebarea lor, ci, de fapt, admite că este întrebarea 
corectă. Ce ajustează, totuși, este așteptarea lor privitoare la timpul în care aveau să aibă 
loc evenimentele menționate mai sus. Când avea Dumnezeu să-L trimită înapoi pe Isus ca 
să-Și îndeplinească și cealaltă parte a misiunii Sale de Mesia? Răspunsul era: la a doua Sa 
venire (Fapte 1: 10-11). 

În final, afirmația că Isus înlocuia, într-un fel sau altul, nădejdea apostolilor într-o 
împărăție pământească „fizică“ cu o împărăție cerească „spirituală“ trădează în mod 
flagrant dihotomia moștenită de mentalitatea elenistă. Din nefericire, multe viziuni ale 
Împărăției lui Dumnezeu propuse de Biserică de la Augustin încoace – inclusiv 
augustianismul (Împărăția = Biserica),44 liberalismul post-iluminist (Împărăția = etica 

                                                             
44 În viziunea lui Augustin, împărăția „cerească“ (adică „tărâmul spiritual“ grecesc, îmbrăcat în limbaj 

biblic) își găsește o substanțiere metafizică și manifestare în Biserică și, ca atare, Biserica (nu Mesia, la 
sfârșitul veacului, după cum învață Biblia) stabilește domnia lui Dumnezeu pe pământ acum, în cele din 
urmă fără niciun rost, din moment ce, la urmă, Dumnezeu oricum va șterge și va anihila pământul (idee ce 
reflectă astfel presupoziția grecească a corupției inerente a lumii materiale!) Efectul practic al acestei 
viziuni este că ea tinde să dea naștere, în oamenii lui Dumnezeu, aroganței și unui complex mesianic. Dacă 
nu suntem atenți, începem să gândim că noi suntem cei chemați să aducem Împărăția. Acest lucru 
contravine Noului Testament, care învață în mod accentuat că Dumnezeu a numit un om, Isus, Mesia, care 
va aduce Împărăția la sfârșitul veacului (Fapte 17: 31). „Dominionismul“ prevalent în mare parte a Bisericii 



morală),45 escatologia inaugurată (Împărăția = domnia divină și ideea de deja/nu încă 
aici),46 și dispensaționalismul (Împărăția = divizarea între „poporul ceresc“ al lui 
Dumnezeu și „poporul pământesc“)47 – au fost mânjite de dualismul platonic, într-o 

                                                                                                                                                                                             
de azi își are rădăcinile în viziunea augustiniană. (Pentru mai multe amănunte, vezi Augustin, Cetatea lui 
Dumnezeu, disponibilă online în limba engleză la http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102.toc.html. 

45 După Iluminism, mulți teologi liberali – disprețuind stima față de Scriptură și față de doctrina 
ortodoxă și selectivi în folosirea textului biblic – au propagat o viziune a Împărăției ca simplă experiență 
religioasă personală, în care Dumnezeu stăpânește peste sufletul omenesc prin învățăturile etice și morale 
ale lui Isus (reprezentativ în acest sens fiind Harnack; vezi Adolfvon Harnack, What Is Christianity? [1901], 
trad. în en. de T. B. Saunders [Augsburg Fortress Publishers, 1987]). Deși este adevărat că, de la dreapta 
Tatălui Său, Isus spală și circumcide și în prezent inimile celor ce sunt ai Lui, prin Cuvântul Său și prin Duhul 
(Rom. 2: 29; 1 Cor. 6: 11; 2 Cor. 3: 3; Ef. 5: 26; Fil. 3: 3; Col. 2: 11; Tit 3: 5), din punct de vedere biblic, acest 
proces își are întotdeauna imboldul motivațional în escatologie (vezi Cap. 5). Orice încercare de a disocia 
etica de escatologie sau o convingere a adevărului conținutului real al Evangheliei – așa cum procedează 
tradiția liberală – este profund nebiblică, despuiată de o putere reală de transformare și umanistă în natura 
ei. Mai mult, viziunea eticii morale, așa cum este concepută în tradiția liberală, presupune în continuare, ca 
scop final al mântuirii, ascensiunea la cer, și nu o Împărăție teocratică restaurată pe pământ. 

46 Probabil cea mai populară viziune a Împărăției în cercurile academice de azi este schema 
escatologică  „deja/nu încă aici“ sau „domnia divină“, cel mai cunoscut proponent al acesteia fiind George 
Eldon Ladd (vezi G. E. Ladd, A Theology of the New Testament, ed. rev., ed. D. A. Hagner [William B. 
Eerdmans Publishing, 1993]). Cu toate că această viziune are un punct tare în faptul că este ancorată într-
un cadru escatologic și în faptul că recunoaște că ne situăm în zilele din urmă (Evr. 1: 2), în fond greșește 
prin aceea că articulează o execuție în doi pași a misiunii mesianice în termenii unei „manifestări“ graduale 
a Împărăției, în loc să vorbească despre taina lui Mesia, așa cum au făcut Isus și apostolii (vezi Cap. 5). 
Confundând semnele Împărăției (exprimate ca fiind „deja“ aici sau „inaugurarea“ Împărăției) cu Împărăția 
escatologică (exprimate ca fiind „nu încă aici“ sau „consumarea“ Împărăției) spre care trimit aceste semne 
(pentru mai multe asupra acestui punct, vezi sfârșitul capitolului), se crede că Împărăția lui Dumnezeu 
avansează în mod progresiv pe pământ prin intermediul Bisericii, până când Isus va veni ca să aducă 
consumarea Împărăției, la sfârșitul veacului. Așadar, în definitiv, viziunea deja/nu încă aici este, în esență, 
ceva mai mult decât o versiune pe două nivele a viziunii augustiniene (vezi nota 21), cu excepția că Ladd 
lasă loc pentru domnia lui Isus pe pământ, în mileniu. În ultimă instanță, această perspectivă are efectul 
practic de a împiedica sfinții „să-și pună toată nădejdea în harul care va fi arătat la înfățișarea lui Isus 
Cristos“ (1 Pet. 1: 13, sublinierea noastră). Dacă putem să ne punem nădejdea într-o Împărăție stabilită acum 
(chiar și numai într-o măsură limitată), cum să ne mai punem toată nădejdea în harul ce na va fi dat atunci? 

47 Vezi Charles C. Ryrie, Dispensationalism Today (Moody, 1965). Punctul forte al dispensaționalismului 
clasic rezidă în insistența acestuia asupra unei abordări hermeneutice non-alegorice și literale a interpretării 
Scripturilor evreiești. Israel înseamnă Israel; Ierusalim înseamnă Ierusalim și așa mai departe. Principalele 
probleme ale premilenismului dispensaționist sunt: (1)felul, deloc justificat biblic, în care alterează modul 
lui Dumnezeu de a interacționa cu ființele omenești în diverse epoci temporale; și (2) exprimarea că 
Dumnezeu are două popoare destinate pentru două Împărății separate. Israel este poporul „pământesc“ al 
lui Dumnezeu, destinat să moștenească împărăția lui Dumnezeu pe pământ; iar Biserica este poporul 
„ceresc“ al lui Dumnezeu, destinat să moștenească Împărăția „spirituală“ a cerurilor. Mulți oameni se 
îndreaptă către paradigma dispensaționalistă în căutarea unui mijloc de a refuza teologia înlocuirii, care 
susține – de regulă prin intermediul teologilor reformați – că Dumnezeu nu mai are un loc în planul Său 
pentru Israelul etnic și l-a înlocuit cu Biserica Noului Testament, compusă în principal din ne-evrei. Deși 
erorile teologiei înlocuirii trebuie, categoric, confruntate – Scripturile vorbesc limpede despre faptul că 
Dumnezeu încă are planuri importante pentru Israelul etnic –, teologia dispensaționalistă nu este, în opinia 
mea, aliatul cel mai de ajutor în acest scop. Aceasta pentru că (1) viziunea dispensaționalistă pur și simplu 
nu poate fi justificată, dacă citim cu atenție și consecvență Scriptura; și (2) încă emană reziduuri ale 
perspectivei eleniste asupra lumii, în exprimarea unei „împărății cerești“ și a unei „împărății pământești“. 
Teologii reformați încadrează, în mod greșit, conversația în termeni de Biserică sau Israelul etnic. După cum 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102.toc.html


măsură sau alta.48 După cum am afirmat mai sus, în perspectiva biblică asupra lumii, 
„spiritualul“ și „fizicul“ – sau, mai corect spus, cerurile invizibile (deocamdată) și 
pământul vizibil – sunt nu doar considerate a fi bune în ochii lui Dumnezeu, ci și 
interactive și unite în mod dinamic ca destin, ca parte a unui singure construcții metafizic: 
casa Lui. Ce destin minunat deopotrivă pentru ceruri și pentru pământ! Întrebarea 
fundamentală care îi preocupa pe ucenici, așadar, era când avea să Se întoarcă Isus ca să-
Și așeze guvernarea dreaptă, pentru bunăstarea pământului și a locuitorilor lui. Ei voiau 
ca Stăpânul lor să se întoarcă pentru ca lumea să fie eliberată din robia ei față de 
degradare și putreziciune. 

 
Fundamentele învățăturii apostolice (KERYGMA) 
Ajungem acum și la Evanghelia care era predicată și susținută de apostoli în cartea 

Faptelor, al cărei conținut este, pur și simplu, de neînțeles, dacă nu este interpretat în 
contextul general al viziunii biblice asupra lumii și dacă nu este înțeles în lumina 
continuității dinamice dintre nădejdea Vechiului Testament și nădejdea Noului 
Testament. Odată ce ținem cont de aceste lucruri, conținutul de bază al Evangheliei 
predicate de apostoli în Noul Testament devine mai ușor de discernut. În general, 
kerygma poate fi clasificat în cinci categorii: 

 
1. Aprobarea mesianică: Această dimensiune a conceptului de kerygma se 

concentrează asupra frumuseții fără precedent a vieții și lucrării lui Isus și asupra 
modului în care Dumnezeu „a construit cazul“ pentru caracterul mesianic al lui 
Isus prin intermediul incredibilei iubiri, bunătăți, compasiuni, semne, minuni și 
miracole care au caracterizat lucrarea Sa. Au fost și alți factori care au contribuit la 
acreditarea lui Isus ca Mesia, precum mărturia lui Ioan Botezătorul și primele 
roade ale revărsării Duhului la Cincizecime, care, potrivit așteptării Vechiului 
Testament, presupuneau venirea lui Mesia. 

2. Suferința mesianică: Această dimensiune a conceptului de kerygma se 
concentrează pe moartea lui Isus, Mesia, pe cruce, ca o jertfă de sânge, în vederea 
ispășirii, spre iertarea păcatelor. După cum vom vedea mai în profunzime în 
Capitolul 5, această parte a kerygma alcătuia o parte din taina lui Mesia, potrivit 
căreia Dumnezeu a revelat în Isus o dimensiune a planului Său de răscumpărare a 
lumii, pe care majoritatea evreilor nu o anticipaseră, dar care fusese, în ciuda 
acestui lucru, profețită. Înainte de a intra în gloria Împărăției Sale pe pământ, 
Mesia trebuia să vină la Israel mai întâi ca o jertfă de ispășire pentru iertarea 

                                                                                                                                                                                             
vom vedea în Capitolul 5, poziția Noului Testament este că Biserica sau adunarea lui Mesia este roada unei 
rămășițe de credincioși aparținând de Israelul etnic. Ca atare, atât evreii mesianici, cât și ne-evreii mesianici 
laolaltă împărtășesc un singur legământ – care rămâne, în mod autentic, al Israelului - și, în legământul 
acela, formează o singură Mireasă multinațională. Mireasa aceasta, împreună cu evreii care se vor pocăi și 
se vor întoarce la Isus la sfârșitul veacului (Rom. 11: 25-26), va moșteni una și aceeași Împărăție a lui 
Dumnezeu pe pământ, la întoarcerea lui Mesia. 

48 Pentru mai multe amănunte pe acest subiect, vezi John Harrigan, „Governmental Introduction to 
the Kingdom of God“ (notițe din cursul Biblical Theology of Mission, Școala de misiune apostolică, 
Universitatea Casei Internaționale de Rugăciune, toamna 2008). 



păcatelor – ca o icoană închipuitoare a sistemului de jertfe mozaic. Sângele 
taurilor și al țapilor nu putea să ne spele păcatele. Sângele lui Isus putea. Prin 
intermediul acestui sacrificiu, pocăința și iertarea păcatelor aveau să fie 
proclamate lumii în Numele lui Isus, ca o ofertă de îndurare, înainte de a doua 
înfățișare a lui Mesia, cu prilejul căreia Acesta avea să-Și încheie misiunea 
mesianică și să treacă la judecarea celor răi. 

3. Justificarea mesianică: Această dimensiune a conceptului de kerygma se 
concentrează asupra învierii lui Isus, cu nenumăratele sale semnificații. Mai întâi, 
prin înviere, Dumnezeu L-a dezvinovățit pe Isus în fața legii, arătând că era 
neprihănit în ochii Săi, și L-a instituit drept Regele mesianic făgăduit din spița lui 
David. Isus fusese nevinovat și condamnat pe nedrept la moarte. Murind pe „un 
lemn“, crucea, El luase asupra Sa un blestem, dar învierea a demonstrat că a 
purtat nu blestemul Lui, ci pe al nostru. Implicația este că, de fapt, vinovații erau 
toți cei ce L-au condamnat la moarte și, ca atare, aceștia aveau nevoie de 
pocăință. În al doilea rând, învierea lui Isus în a treia zi a fost garanția primelor 
roade și asigurarea că Dumnezeu Își va împlini cu adevărat făgăduința 
legământului Său și îi va învia pe cei drepți, la sfârșitul veacului. Saducheii, care 
negau învierea, se înșelaseră amarnic. După cum vom vedea în Capitolul 5, 
învierea lui Mesia înaintea celorlalți sfinți neprihăniți era și ea un aspect al tainei 
mesianice, pe care apostolii fuseseră însărcinați să-l împărtășească cu audiența lor 
evreiască. În al treilea rând, învierea lui Isus constituia dovada finală, dramatică, 
de netăgăduit prin care Dumnezeu Tatăl Îl acredita pe Isus ca fiind Mesia cel 
profețit în Vechiul Testament, prin care pământul avea să fie restaurat și reînnoit. 
Moartea fusese consecința legală, roada și pedeapsa păcatului. Isus nu avea păcat 
și, ca atare, moartea nu avea nicio putere legală asupra Lui. De aceea, El era 
Sămânța mesianică ce fusese făgăduită (Gen. 3: 15) și care avea să abroge ordinea 
morții pe pământ. 

4. Judecata mesianică și Împărăția viitoare: Această dimensiune a conceptului 
de kerygma se concentrează asupra finalizării misiunii mesianice la a doua venire a 
lui Isus. Ca autor al vieții, la sfârșitul veacului, Mesia îi va învia pe cei drepți, la 
cuvântul Său, și îi va umple cu răsplătiri eterne. Ca Domn și Rege, va întemeia 
Împărăția mesianică pe pământ, cu sediul în Ierusalim. Ca judecător numit de Tatăl 
și campion militar, Mesia va executa mânia lui Dumnezeu, călcând în picioare pe 
stăpânitorii nelegiuiți și eliminându-i pe cei răi de pe fața pământului (Ps. 110). În 
cele din urmă, cei răi vor fi înviați și ei în trup și aruncați în iazul de foc. Toate 
națiunile și împărățiile pământului aparțin Domnului. El este Domn peste toate. El 
este hotărât să repare pământul pe care îl iubește. La revenirea lui Mesia, va 
începe „restaurarea tuturor lucrurilor“ (Fapte 3: 21). 

5. Oferta mesianică de îndurare și iertare înainte de Ziua aceea: Această 
dimensiune a kerygma scoate în evidență mijlocul prin care oamenii au acces la 
iertarea de păcate, pusă acum la dispoziția noastră prin ispășirea adusă de Isus: 
pocăința și credința în Isus ca Domn și Mesia. Cei cu inimi pocăite și credincioase 
primesc Duhul Sfânt ca o pecete, garantându-le includerea la învierea celor drepți 
și în Împărăția lui Dumnezeu, la a doua venire a lui Mesia. Ritul de inițiere al 



botezului cu apă este efectuat și el ca un act solemn, ca un semn exterior al 
includerii unei persoane în Împărăția lui Mesia prin iertarea de păcate și al 
depozitului de har primit pe această cale (Rom. 6). 
 
 Pentru mai multe detalii despre kerygma, vezi diagrama din Anexa B, care 

evidențiază aceste elemente de bază într-o seamă de mesaje ale lui Petru și Pavel 
consemnate în cartea Faptelor. 

 
Tabel pagina 74: 

 Viziunea grecească asupra 
lumii (dualism metafizic sau 
platonic) 

Viziunea biblică asupra 
lumii (structură sau 
construct metafizic unificat) 

Constructul realității Două case – „tărâmul perceptibil“ 
și „tărâmul ideal“ abstract – 
separate de un obstacol de 
netrecut; nu există interacțiune 
între cele două case. Lumea 
materială pe care o vedem cu 
ochii noștri este coruptă, vrednică 
de dispreț și imperfectă. Lumea 
ideală, cea în care se duc sufletele 
noastre după moarte, este 
perfectă și integră. 

O singură încăpere sau construct 
metafizic, definit de interacțiuni 
dinamice între vizibil și invizibil. 
Dumnezeu locuiește în casă și, la 
urmă, va locui pe un pământ 
înnoit, împreună cu omul. 
Dumnezeu își iubește creația și o 
numește „bună“. Dumnezeu este 
hotărât să repare creația, mai 
curând decât să o abandoneze. 

Problema Imperfecțiunea și corupția 
intrinsecă a lumii materiale 

Exercitarea păcătoasă a voinței 
omului (mândrie și rebeliune) 
pentru satisfacerea poftelor și 
manipularea creației cu prețul 
sacrificării altora (fărădelege). 
Moartea este consecința tragică a 
păcatului. 

Soluția Moartea, reprezentând 
„eliberarea“ sufletului nemuritor 
către lumea „ideală“ sau 
“inteligibilă“. În limbaj bisericesc 
obișnuit, sufletul se duce într-un 
sălaș abstract numit cer, în vreme 
ce Dumnezeu distruge pământul. 
Moartea este mijlocul de 
accesare a soluției, de aceea 
moartea ne este prietenă. 

Ispășirea adusă prin sângele lui 
Isus înspre iertarea păcatelor. 
Păcatul înfrânt prin jertfa lui Isus. 
Moartea înfrântă prin învierea 
celor morți la venirea lui Mesia, cu 
scopul de a-i include în Împărăția 
lui Dumnezeu pe pământ. 
Moartea este dușmanul și va fi 
înfrânt de Isus prin învierea celor 
drepți. Pocăința și credința 
perseverentă în Isus ca Domn 
sunt mijloacele de accesare a 
soluției. 

Beneficiile soluției Absența din lumea fizică coruptă. 
Sufletul nemuritor trăiește în 
„tărâmul ideal“. 

Includerea într-o guvernare reală 
numită Împărăția lui Dumnezeu, 
pe un pământ restaurat. Învierea 
trupului care trăiește veșnic prin 
restaurarea accesului la pomul 
vieții. Restaurarea poziției de co-
stăpânitor, împreună cu 



Dumnezeu, peste pământ. 
Evitarea învierii de care au parte 
cei răi și a morții a doua în iazul de 
foc. 

 
Miracolele: semne ce confirmă mesajul 
Înainte de a încheia acest capitol, merită să amintesc care era scopul semnelor, 

minunilor și miracolelor, așa cum ni-l prezintă Noul Testament. În Marcu 16, Isus afirmă 
răspicat care este funcția semnelor și a minunilor: 

 
Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea şi propovăduiți Evanghelia la orice 

făptură (proclamarea mesajului). Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit (inclus 
în învierea celor drepți și în Împărăția mesianică), dar cine nu va crede va fi osândit 
(eliminat de pe pământ și aruncat în iazul de foc). Iată semnele (prin natura lor 
trimit la ceva mai presus de ele însele) care vor însoți pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci (ca un semn al vremii când Satana va fi alungat de 
pe pământ de către Mesia, cf. Is. 24: 21-23; Apoc. 20: 1-3), vor vorbi în limbi noi (ca 
semn al unității națiunilor în jurul neprihănirii în Împărăția mesianică, adică 
inversarea blestemului de la Babel; cf. Gen. 11; Is. 2: 4; Apoc. 7), vor lua în mână 
şerpi (ca semn al ostilității îndepărtate din creație în Împărăția mesianică; cf. Is. 11: 
6-9; Fapte 28: 5), dacă vor bea ceva de moarte (posibil atentat la viețile sfinților 
prin persecuție?), nu-i va vătăma (în acest caz, ca semn că sfinții vor fi răzbunați și 
izbăviți la apariția lui Mesia; cf. Mat. 24: 30-31; 1 Tes. 4: 13-18; Apoc. 20: 4-6), îşi vor 
pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi (ca semn al zilei în care 
Mesia le va repara pentru totdeauna trupurile, în înviere; cf. 1 Cor. 15; 1 Tes. 4. 13-
18).” Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer şi a şezut la dreapta lui 
Dumnezeu (ca să administreze îndurarea și iertarea de păcate până în Ziua 
Domnului; cf. Ps. 110).  Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni 
(proclamare). Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l 
însoțeau (semnele date ca să confirme mesajul). (Marcu 16: 15-20, sublinierea și 
comentariile din paranteză ne aparțin) 
 
Vedem aici că semnele, minunile, miracolele, prin însăși natura și esența lor, sunt 

menite, în mod clar, să facă referire la ceva mai presus de ele însele, la ziua când Mesia va 
veni să așeze Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Atunci când întâlnesc un semn pe 
autostradă pe care scrie: „Chicago 22 mile“, camionagiii sunt încurajați de acel semn, care 
le spune că se află pe drumul cel bun. Cu toate acestea, nu consideră că au ajuns deja în 
Chicago. La fel stau lucrurile și cu semnele și miracolele ce însoțesc mesajul Evangheliei. 
Ele nu sunt un scop în sine, ci au menirea de a mărturisi despre ziua când Isus, Mesia, se 
va întoarce să-i învieze pe cei drepți, să elimine boala și moartea odată pentru totdeauna 
din creația Sa și să-Și întemeieze Împărăția pe pământ. 

Limbile mărturisesc despre ziua când ființele omenești din toate națiunile vor fi unite 
din nou într-o înțelegere comună, de această dată în scopurile neprihănirii (Is. 2: 4; Apoc. 
7), spre deosebire de ce s-a întâmplat la Babel, când oamenii și-au folosit limbajul comun 



în scopurile nelegiuirii și răutății (Gen. 11). Vindecarea și învierea morților au rostul de a 
trimite, dincolo de ele însele, la ziua când Dumnezeu ne va repara definitiv trupurile prin 
înviere (1 Tes. 4: 13-18). Scoaterea demonilor mărturisește despre ziua când Mesia îl va 
lega și închide pe Satan în Abis și, în cele din urmă, îl va arunca în iazul de foc (Apoc. 20: 1-
3, 10). Darurile profeției indică spre ziua când „după Evanghelia mea, Dumnezeu va 
judeca, prin Isus Cristos, lucrurile ascunse ale oamenilor“ (Rom. 2: 16; cf. 1 Cor. 14: 24-25). 
Semnul preschimbării apei în vin de către Isus (Ioan 2: 11) a avut rolul de a-L acredita pe 
Isus (Fapte 2: 22) ca Mesia care avea să servească un ospăț din „cele mai bune cărnuri și 
cele mai fine vinuri“ în Împărăția mesianică, după ce „giulgiul“ morții care „învăluie toate 
națiunile“ va fi fost distrus în înviere (Is. 25: 6-8). Semnul învierii lui Lazăr anticipa „ziua 
mântuirii“ când Mesia va rosti cuvântul și sfinții vor primi trupuri care nu vor muri 
niciodată (Ioan 11: 43; Is. 49: 8-9; cf. Ioan 5: 25; 1 Tes. 4: 13-18). Schimbarea lui Isus la față 
pe munte a fost un semn tipologic care nu a împlinit cuvintele profeților evrei, ci a făcut 
ca promisiunile privitoare la gloria Împărăției mesianice pe pământ să fie „mai sigure“ (2 
Petru 2: 16-19). Exemplele ar putea continua la nesfârșit. 

Mai mult, semnele au menirea de a spori puterea de convingere a mesajului, pentru 
ca necredincioșii să-l poată lua în serios: 

 
Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus (când l-a 

înviat pe Lazăr, vv. 43-44), au crezut în El (au fost convinși că El era Mesia). (Ioan 
11: 45, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul 

(proclamarea mesajului). Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit 
pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi 
au văzut semnele pe care le făcea (semnele adăugaseră greutate și sporiseră 
puterea de convingere a mesajului). (Fapte 8: 4-6, sublinierea și comentariile din 
paranteze ne aparțin) 

 
Şi acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească 

Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala (proclamarea mesajului) şi întinde-Ţi mâna, ca să 
se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus (ca o 
mărturie a adevărului mesajului și a autorității de Mesia a lui Isus). (Fapte 4: 29-30, 
sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în 

Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne şi 
minuni prin mâinile lor (scopul semnelor și minunilor este de a confirma mesajul). 
(Fapte 14: 3, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
…cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire aşa de mare, 

care, după ce a fost vestită întâi de Domnul (mesajul proclamat mai întâi de Isus), 
ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o (apostolii), în timp ce Dumnezeu întărea 
mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărțite 



după voia Sa (Dumnezeu adăuga la greutatea mărturiei prin semne și minuni)! 
(Evr. 2: 3-4, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
Cu adevărat, Duhul Sfânt este mai dornic decât noi să mântuiască mulțimile de oi 

pierdute ce rătăcesc pe fața pământului. Lui Îi face plăcere să sprijine mesajul Evangheliei 
cu putere. 

În contextul Trupului lui Mesia, semnele sunt menite să încurajeze și să îndemne 
sfinții să continue în dragostea lor neîmpărțită, supunere, neprihănire și perseverență 
până când sosește ziua spre care arată semnul și își vor primi moștenirea, la înfățișarea lui 
Mesia: 

 
Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin 

mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin 
faptele mele, fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului 
Sfânt (adică semnele și minunile a căror funcție este de a îndemna sfinții la 
ascultare, încredințându-i de certitudinea nădejdii lor). Aşa că, de la Ierusalim şi 
țările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. 
(Rom. 15: 18-19, sublinierea și comentariul din paranteze ne aparțin) 
 
Cu alte cuvinte, darurile spirituale sunt „împărțite potrivit voii lui Dumnezeu“ (Evr. 2: 

4) în Trupul lui Mesia, cu scopul de a întări și edifica oamenii care alcătuiesc Trupul (1 Cor. 
14), pentru ca credincioșii să devină din ce în ce mai maturi, stabili în credința lor, 
perseverenți, uniți și ancorați în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu până în ziua în care 
nădejdea lor se va împlini, în sfârșit, la întoarcerea lui Mesia (Ef. 4). 

Este de o importanță critică să redobândim astăzi perspectiva biblică asupra 
semnelor și minunilor, dacă vrem să umblăm în plinătatea mărturiei Noului Testament. 
Trupul lui Mesia de azi greșește frecvent în fiecare din cele două direcții de gândire 
asupra acestei chestiuni. Pe de o parte, sunt părți ale Trupului care, din diverse motive – 
variind de la teamă și învățătură proastă, la abuzuri ale darurilor și deziluzii – nu au nicio 
așteptare, și în unele cazuri nici dorința, ca Dumnezeu să-Și susțină Cuvântul cu o putere 
reală. Deși unii dintre cei ce se situează în această varietate posedă, de regulă, concepții 
valoroase și au, pe alocuri, plângeri justificabile, este limpede că nu putem merge prea 
departe pe acest drum, dacă vrem să asistăm la recuperarea deplină a mărturiei Noului 
Testament. 

De cealaltă parte, sunt cei din Trup care cultivă în mod activ credința în semne și 
minuni și promovează creșterea în darurile spirituale, dar fără a lua în considerare scopul 
lor, așa cum este acesta definit în Biblie. Semnele și „trezirea“ ajung să fie scopuri în ele 
însele, în loc să trimită spre nădejdea escatologică, așa cum era pentru Isus, apostoli și 
Biserica Primară. La nivel practic, în unele cazuri, aceasta rezultă adesea în deziluzii și 
condamnare: de exemplu, când nu suntem vindecați, dar persoana de lângă noi este. În 
alte cazuri, poate avea ca urmare o înălțare a sinelui, un spirit elitist și dezvoltarea 
inconștientă a unui complex mesianic. Începem să gândim că noi suntem cei chemați să 
așeze Împărăția lui Mesia. 



Nu afirm aceste lucruri ca o condamnare. În ce mă privește, m-am trezit considerând 
toate aceste poziții, în diferite perioade ale vieții mele, și am căzut în toate aceste 
capcane (și în multe altele), la un moment sau altul. Toți ne aflăm într-o călătorie și, din 
fericire, capacitatea lui Isus de a ne ține pe calea îngustă este mai mare decât capacitatea 
noastră de a rătăci de pe ea. 

Atunci când înțelegem că scopul unui semn nu este semnul însuși, suntem scutiți de 
multe din aceste curse. Fără îndoială că Lazăr și familia lui au fost încurajați când Isus l-a 
înviat din morți. Nu încape îndoială că au simțit dragostea pe care le-o purta Dumnezeu. 
Dar, până la urmă, Lazăr tot a murit. Ologul vindecat la poarta numită Frumoasă (Fapte 3) 
a murit și el. Omul născut orb, care s-a spălat pe ochi în Fântâna Siloamului și a fost 
vindecat (Ioan 9), tot a murit. Fiecare persoană care a avut parte de un miracol în Noul 
Testament a murit, până la urmă. Semnele n-au fost niciodată scopul, ci aveau rostul de a 
încuraja sfinții să ducă vieți de sfințenie, de dragoste neîmpărțită și de neprihănire 
înaintea lui Dumnezeu, care avea să-i răsplătească la învierea celor drepți cu trupuri ce nu 
vor muri și nu vor experimenta boala sau infirmitatea niciodată. Prin miracole, Dumnezeu 
le spune celor pierduți: „Luați foarte în serios mesajul acesta, pentru că nu vreau să vă 
petreceți eternitatea în iazul cu foc,“ iar celor mântuiți: „Nu vă dați bătuți, rămâneți 
credincioși, pentru că vă iubesc atât de mult încât nu vă voi abandona în mormânt.“ 

La urma urmei, aș putea învia sute de oameni, dar, în afara cazului în care vor fi încă în 
viață atunci când Se întoarce Isus (1 Tes. 4: 17), aceștia tot vor muri. Un singur om are 
puterea de a da trupuri înviate nepieritoare, și nu sunt eu acela. Un singur om are 
puterea, autoritatea, discernământul și competența de a întemeia Împărăția lui 
Dumnezeu, și nu sunt eu acela. Dumnezeu a numit un singur om să fie Unsul Său. Numele 
acestui om este Isus. Nu noi vom institui Împărăția lui Mesia; El însuși Își va așeza 
Împărăția atunci când va veni. 

Prin aceasta, nu afirm că „Dumnezeu face toate lucrurile“ fără parteneriatul nostru. 
În mod cert, Dumnezeu ne cere să ne facem partea în acest joc. Dar partea noastră în 
acest parteneriat, înainte de întoarcerea lui Isus, nu este instituirea Împărăției. În acest 
veac, focalizarea noastră este să ne rugăm cu înfocare, să așteptăm cu răbdare, să 
perseverăm în neprihănire, să cultivăm ascultarea din toată inima și să mărturisim despre 
guvernarea viitoare care va înlocui, la propriu, orice alte guvernări omenești. Deși este 
adevărat că Isus deleagă o oarecare autoritate oamenilor Săi și în acest veac (Marcu 3: 15, 
6: 7; Luca 9: 1, 10: 14), ea este de natură ambasadorială; ca atare, este dată cu scopul de a 
arăta îndurarea lui Isus și de a chema oamenii la pocăință (Luca 24: 46-48; Fapte 1: 8; 2 
Cor. 5: 20; Efes. 6: 20; Fil. 3: 20; 2 Pet. 3: 9). Mai mult, Biblia vorbește răspicat că 
stăpânirea și Împărăția lui Dumnezeu va fi stabilită pe pământ doar de către Mesia, la 
sfârșitul veacului și prin mijloace militare și putere divină (Ps. 110; Is. 63: 1-6; Zah. 14; Apoc. 
11: 15, 12: 10, 19: 11-21). În același fel, după cum Adam a primit misiunea de a stăpâni 
pământul pe când se afla într-o stare păcătoasă (Gen. 1: 28), tot așa, doar după ce vom fi 
fost înviați dintre cei morți, la înfățișarea lui Mesia, vom fi eliberați complet de înclinația 
noastră păcătoasă de a manipula puterea în detrimentul altora. De aceea, doar atunci ni 
se va încredința din nou orice fel de autoritate dominionistă ca regi și regine propriu-zise 
(Ps. 149; Dan. 7; Mat. 19. 28; Luca 22: 30; 1 Cor. 6: 3). 



Până atunci, viața noastră corporată, împreună, acum, ca Biserică, este definită de 
cruce (vezi Cap. 5) și de rămânerea în credincioșie față de Isus în mijlocul persecuțiilor, 
până la vremea când Isus ne va răzbuna (Dan. 7: 21-22, 25-27). Mai mult, mandatul nostru 
de a avea grijă de săraci, văduve, orfani și de a ne iubi unii pe alții cu sacrificiu de sine 
(Mat. 23: 23; Luca 11: 42; Iac. 1: 27 etc.) are funcția de a fi un semn corporat ce trimite la 
Împărăția viitoare, în care nu vor mai exista oameni sărmani, văduve, orfani sau 
satisfacerea propriilor plăceri pe socoteala altora. Pe măsură ce lumea se uită la semnul 
acestei comunități alcătuite în prezent din străini și pelerini, care, asemenea lui Avraam, 
nu și-au primit încă moștenirea (Fapte 7: 5; Evr. 11: 9, 13, 39-40; 1 Pet. 1: 1, 17, 2: 11), dorința 
lui Dumnezeu este să provoace la pocăință cât mai mulți oameni cu putință, ca să nu fie 
excluși pentru totdeauna din Împărăția viitoare. Dacă noi depunem mărturie despre acea 
zi, deopotrivă prin vorbă și faptă, Dumnezeu va confirma adevărul Evangheliei cu semne 
și minuni, în cinstea Fiului Său. 

 
Concluzie 
La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul ca parte a unei singure case peste 

care El este stăpân. El este Domn, Rege și Posesor al întregii creații și nutrește o dragoste 
profundă pentru toate lucrările mâinilor Sale. De la Adam și Eva încoace, ființele 
omenești din toate națiunile au pângărit, prin păcat și răzvrătire împotriva Lui, creația cea 
bună a lui Dumnezeu. Prin păcat, în lume a intrat moartea. Dumnezeu urăște păcatul și 
moartea și este plin de râvnă și hotărât să curățească pământul de ele și să restaureze 
creația mult iubită la gloria ei de la începuturi. Instrumentul ales de El pentru împlinirea 
acestui scop este Sămânța Mesianică, promisă pentru prima dată lui Adam și Evei. În 
secolul întâi, Dumnezeu L-a trimis pentru prima dată pe Isus, acreditându-L ca fiind Mesia 
Vechiului Testament printr-o viață plină de compasiune, dragoste, îndurare, semne, 
miracole și minuni. În mila Sa, Isus a murit ca o jertfă de ispășire înspre iertarea păcatelor. 
În ziua a treia, Dumnezeu I-a făcut dreptate Unsului Său prin faptul că L-a înviat dintre cei 
morți, ca un prim rod al învierii celor drepți. La sfârșitul veacului, acest Mesia Se va 
întoarce pentru a doua oară ca să-i învie pe cei drepți, să curățească pământul de orice 
ticăloșie și nelegiuire și să înființeze Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Cei ce se 
pocăiesc de păcatul și răzvrătirea lor și recunosc domnia lui Isus prin credință primesc 
iertarea păcatelor și vor avea parte de acea Împărăție și de învierea celor drepți. Cei ce se 
încăpățânează în mândria și rebeliunea lor vor fi eliminați de pe pământ la judecată și, în 
cele din urmă, vor avea parte de învierea celor răi și vor fi aruncați în iazul cu foc pentru 
totdeauna. Astfel, casa cerurilor și pământului lui Dumnezeu va fi restaurată. Și vom 
umbla din nou cu Dumnezeu într-o Grădină, în răcoarea dimineții. Locuința lui Dumnezeu 
va fi pentru totdeauna împreună cu oamenii. 

  



Capitolul 4. 
Înarmați cu claritate: Cum să comunicăm clar mesajul 
 
„Poți scoate omul din Babilon, dar nu poți scoate Babilonul din om“, începu să cânte 

micul nostru grup, în sunetul bătăilor de bongos-uri. „Babilonul“ simbolizează toate 
lucrurile de care încercau să scape ascultătorii noștri din această subcultură americană, 
„Oamenii curcubeului“: o civilizație occidentală modernă, fragmentată de violență și 
consumerism, ținută captivă de perspective materialiste asupra lumii, sfâșiată în bucăți 
de lăcomie și sărăcie și cu o poftă obsesivă după putere. 

În a doua jumătate a anilor 1960, Oamenii curcubeului au început să coordoneze 
întruniri anuale în zone izolate ale pădurilor naționale ale Statelor Unite, într-un efort de 
a crea expresii vremelnice ale unei societăți utopice rezistente la influențele 
„Babilonului“. Însă, de-a lungul anilor, mulți dintre adepții acestei mișcări au început să-și 
dea seama că problemele „Babilonului“ nu dispăreau, pur și simplu, dacă se ascundeau 
câteva săptămâni în pădure. Nu, problema Babilonului nu era în primul rând de natură 
geografică. Relocarea nu rezolva dilema sufletelor lor. Oamenii își aduceau cu ei în 
pădure rănile, lăcomia și pofta. Drogurile și sexul puteau amorți durerea doar pentru un 
timp. Din sânul acestei deziluzii a luat naștere dictonul: „Poți scoate omul din Babilon, dar 
nu poți scoate Babilonul din om“. Dincolo de umorul cu care era citată această frază, ea 
ascunde strigătul inimii după libertate și eliberare. 

Oamenii curcubeului adoră poezia și să cânte. La întrunirile lor anuale, care atrag 
uneori și până la douăzeci de mii de oameni, sunetul tobelor dispuse în cerc se poate auzi 
de la o depărtare de câteva mile. Pe o rază de mai multe mile sunt împrăștiate miriade de 
mici „tabere“, pitite în mijlocul naturii. Fiecare tabără își alege propriul nume și este 
cunoscută după caracteristici și servicii distincte. De exemplu, la Întrunirea din 2007, o 
tabără numită „Pop Corner“ [Colțul floricelelor de porumb, n.tr.] era cunoscută pentru 
diversele tipuri de floricele de porumb pe care le făcea pe toată durata nopții. „Tea Time“ 
[Ora ceaiului, n.tr.] se concentra în exclusivitate pe servirea a diferite feluri de ceai 
vizitatorilor. „Rainbow Zion“ [Sionul Curcubeului, n.tr.] era alcătuită din evrei adepți ai 
mișcării. „Jesus Kitchen“ [Bucătăria lui Isus, n.tr.] era o tabără creștină care servea 
mâncare și conducea o stație de spălare a picioarelor. „Hare Krishna“ făcea bomboane. 
„Lovin’ Ovens“ [Cuptoare pline de dragoste,n.tr.] făcea pâine. „Fairie Camp“ era 
compusă din homosexuali. Risipite prin pădure și legate între ele prin poteci noroioase, 
această rețea de tabere crea ambianța unei mici cetăți în pădure. Tabăra creștină din care 
am făcut parte la Întrunirea din 2007 era numită „Gosen“. Rugăciunea noastră, ca tabără, 
era ca Dumnezeu să-Și manifeste gloria în mijlocul nostru și să facă o distincție între El 
însuși și zeii falși din jurul nostru, așa cum a făcut cu israeliții în ținutul Gosen, în timpul 
Exodului (Ex. 9: 26). 

În acea noapte, tabăra Gosen fusese invitată în tabăra Pop Corner ca să interpreteze 
un cerc de tobe. Cuiva din Pop Corner îi plăcuseră, după câte se părea, „fiorii“ pe care îi 
simțise în tabăra Gosen și ne-a invitat în tabăra lui pentru o reprezentație. Înainte să 
plecăm la întâlnire, echipa noastră pregătise o prezentare a Evangheliei care utiliza 
terminologia mișcării Curcubeului și cultura lor ca punte pentru comunicarea Evangheliei. 



(Pentru cei nefamiliarizați cu această cultură a Curcubeului, am inclus note de subsol care 
oferă definiții ale cuvintelor și conceptelor din această prezentare.49) 

Prezentarea se baza, de asemenea, pe un model de laudă și închinare pe care echipa 
noastră îl avea în comun. Mulți dintre cei ce eram în tabăra Gosen aveam legături cu Casa 
Internațională de Rugăciune din Kansas City (IHOP-KC). Din 1999, IHOP-KC era implicat în 
rugăciune 24/7 folosind modelul de închinare și rugăciune numit „alăuta și potirul“. În 
acest model, muzicienii creează o atmosferă de laudă și închinare („alăuta“ [Apoc. 5:8]) 
și un mijlocitor se roagă rostind pasaje din Scriptură (rugăciuni ce se ridică din „potirele“ 
cu tămâie [Apoc. 5: 8]). Apoi, cântăreții preiau fraze din rugăciunea acelei persoane și le 
dezvoltă prin cântec și muzică (din nou „alăuta“). Aceasta se numește cântare 
„antifonală“ sau „înainte-și-înapoi“ și este similară cu felul de închinare instituit de regele 
David la Cortul Întâlnirii din Ierusalim (1 Cron. 6: 31-32, 15: 16). Înainte de a lua parte la 
Întrunirea Oamenilor Curcubeului, participaserăm la acest fel de închinare până acolo 
încât ajunsese să ne fie ca o a doua natură. Chiar dacă cei mai mulți dintre noi nu eram 
muzicieni de profesie, eram învățați să preluăm fraze și teme și să le cântăm în replică unii 
altora. Am hotărât să folosim modelul „alăuta și potirul“ ca să intonăm prezentarea 
Evangheliei pe care o puseserăm la punct pentru Oamenii Curcubeului. 

Echipa noastră era compusă din șase-opt oameni și aveam cu noi mai multe tobe de 
mână. Un solist cânta linia de bază, iar restul grupului i se alătura când repeta refrenele, 
cărora li se puteau alătura și ascultătorii noștri. Aceste refrene erau întrețesute cu firul 
narativ și accentuau idei importante, precum „El (Dumnezeu) tânjește după Grădină“ 
(adică după venirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ) și „Nu mă pot descotorosi de 
Babilon, pentru că Babilonul este în mine!“ (adică nu putem scăpa de păcat pentru că 
este în noi). Voci de femei și bărbați străpungeau văzduhul în ritmul tobelor și al 
cântecului nostru: 

 
Refren: „Poți scoate omul din Babilon,50 dar nu poți scoate Babilonul din om.“ 
 
Războinici ai Curcubeului Luminii Vii, care v-ați adunat pe pământ51 ca să vă 

sfătuiți52 și să recitați cântările inimii53- stăm azi înaintea voastră cu un sentiment 
profund de urgență. Vă cerem să vă deschideți ochii și să vă concentrați54 inimile 
împreună cu noi. Să ne focalizăm, focalizăm, focalizăm,55 căci suntem trimiși aici ca 
alergători56 de la Cel Preaînalt, Creatorul cerului și al pământului. El este Cel Veșnic 
care a creat toate: norii, soarele, luna, copacii, animalele și toate ființele omenești. 

                                                             
49 Următoarele definiții pot fi găsite în glosarul „People of the Rainbow; A Nomadic Utopia“ [Oamenii 

Curcubeului, o utopia nomadă, n.tr.], de Michael I. Niman, University of Tennessee Press, 1997, sau online 
la http://www.welcomehome.org/rainbow/info/glossary.html. 

50 „Lumea din afara Întrunirii. Societatea «normală» sau «obișnuită»; lumea «dreaptă» (din cartea 
Apocalipsa, via Rastafari).“ 

51 „La locul Întrunirii.“ 
52 „A se întâlni ca grup cu scopul de a ajunge la un consens cu privire la un subiect dat.“ 
53 „Sentimente, emoții, observații și viziuni personale, așa cum sunt articulate la Întruniri.“ 
54 „A organiza un proiect.“ 
55 „A acorda atenție sau respect vorbitorului sau procedurilor consiliului.“ 
56  „Cineva care transmite mesaje, livrează bunuri sau mâncare între două puncte la o Întrunire.“ 



El are un mesaj pentru voi și noi am fost trimiși aici ca focalizatori57 ai mesajului 
Său. 

 
Cu mult, mult timp în urmă, Dumnezeu a creat cerurile și pământul și Și-a 

numit creația bună. Toate în cer și pe pământ erau într-o armonie58 desăvârșită; 
toate lucrau împreună într-o unitate perfectă. Pământul era plin de viață, 
bunătate și de tot felul de viețuitoare. Era o Grădină mai frumoasă decât orice ne-
am putea imagina. Și, în Grădina aceea, primele ființe omenești, Adam și Eva, 
umblau într-o armonie desăvârșită cu Dumnezeul lor și cu creația Lui. Nu ne 
putem imagina adâncimea dragostei ce exista în Grădină între Dumnezeu și 
ființele omenești. Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că singurul lucru de care 
era nevoie pentru păstrarea armoniei desăvârșite din Grădină era ca ei să se 
supună unei singure porunci: să nu mănânce din roadele pomului cunoștinței 
binelui și răului. Dacă mâncau din acest pom, aveau să moară, fără îndoială. 

 
Apoi, într-o zi, un înger rău pe nume Satan a venit să-i păcălească59 pe Adam și 

Eva. Le-a spus că nu puteau avea încredere în Dumnezeu și că ar trebui să 
mănânce din fructele acelea. A încercat să-i contamineze cu boala lui. Adam și Eva 
au fost de acord60 cu Satan și au mâncat fructele. Răul și moartea au pătruns în 
rasa omenească. Peste ani, răutatea a crescut din ce în ce mai mult. Pământul s-a 
umplut de violență și răutate. Ne-am făcut mândri și încrezuți și am căzut de acord 
să ne răzvrătim împotriva Creatorului nostru iubitor. N-am mai fost armonizați cu 
Creatorul nostru. 

 
Refren: „O, Grădina! Grădina! Tânjim după Grădină!“ 
 
La fel stau lucrurile și în prezent. Am ajuns din Paradis în tomberon61. Același 

înger răutăcios, Satan, continuă să hărțuiască62 rasa umană, încercând să ne facă 
să-i dăm dreptate. Și nu trebuie să ne uităm prea departe ca să vedem că, de fapt, 
i-am dat dreptate. Ori încotro ne aruncăm privirile, vedem pământul plin de 
violență, crimă, exploatare, înșelăciune, imoralitate sexuală și orice fel de răutate: 
Irak, Septembrie 11, Columbine, Virginia Tech. Ne petrecem viețile fără noimă, 
producându-ne plăcere cu ajutorul drogurilor63 și fugind de munca grea64, din oraș 
în oraș, prizând și gustând65 din femeie după femeie și din joint după joint, 

                                                             
57 „Un voluntar responsabil să servească drept canal pentru informațiile din Familia Curcubeului 

deopotrivă pentru membrii Familiei aflați departe de Întruniri și pentru public.“  
58 „A intra într-o armonie pașnică cu oamenii sau mediul înconjurător.“ 
59 „Un plan, ceva necinstit, pentru a obține un lucru pe un preț mai mic decât valoarea lui.“ 
60 „A fi de acord prin consens.“ 
61 A colecta deșeuri: „Actul de a colecta mâncare sau alte bunuri dintr-un tomberon.“ 
62 „Hărțuirea Oamenilor Curcubeului de către agenții guvernamentale și poliție.“ 
63 „A hălădui sau a ședea pe teritoriul Întrunirii, bucurându-te de ea într-o stare lipsită de griji.“ 
64 „A duce viața unui câine de drum (tovarăș de călătorie).“ 
65 „A căuta să întâlnești pe cineva, în principal pentru sex. Cei mai mulți dintre aceste persoane sunt 

bărbați în căutare de femei.“ 



încercând mereu să găsim satisfacție în viețile noastre, dar fără a o găsi vreodată. 
Întreaga rasă umană se află într-o stare de goană nebună66: suntem epuizați, 
singuri și inimile noastre ard de dorul de a se întoarce în Grădină, unde umblam în 
armonie cu Dumnezeu. Familia Oamenilor Curcurbeului se întrunește de la an la an 
ca să evadeze din Babilon. Totuși, dacă suntem onești cu noi înșine, începem să 
vedem că, de fapt, nu putem evada din Babilon, pentru că Babilonul este mult mai 
mult decât o guvernare proastă, energie verde67, tâlhari de codru, Irak și Vietnam. 
Babilonul este în tine! Babilonul este în mine! Ne-am dat cu Satana și culegem 
consecințele pe pământ! Dumnezeu să aibă milă de noi! Ai milă! Ai milă! Problema 
noastră este prea adâncă pentru a o putea rezolva de unii singuri! 

 
Refren: „Doamne, ai milă! Doamne, ai milă! Doamne, ai milă!“ 
 
Și totuși, slavă Domnului, mai este speranță! Deși L-am mâniat pe Dumnezeu 

prin păcatul și răutatea noastră și deși viețile noastre arată și duhnesc a hoit turtit 
de mașini68 pentru Dumnezeu, El încă ne mai iubește și dorește să se armonizeze 
și să facă pace cu noi. El a știut că soluția pentru inima Babilonului nu este doar o 
lovitură de stat, un boicot sau o tabără de șapte zile în pădure. El a știut că nu 
avem puterea și tăria în noi înșine și din noi înșine să ne inventăm propria soluție. 
Inimile noastre au devenit prea pline de răutate. De aceea, din prea plinul iubirii și 
îndurării Sale, El Și-a focalizat propria soluție: L-a trimis pe Cel Îndurător din cer pe 
pământ. 

 
Pe cine a trimis El? Profetul Ezechiel a avut odată o vedenie cerească în care a 

văzut un chip ce strălucea de puterea lui Dumnezeu. Ezechiel a zis: „Ca înfățișarea 
unui curcubeu în norii unei zile ploioase, așa era lumina ce radia în jurul Lui.“ 
Apostolul Ioan, și el profet, a avut o viziune cerească al aceluiași curcubeu situat 
deasupra tronului lui Dumnezeu.  Curcubeul este un semn al îndurării lui 
Dumnezeu, iar fața Lui radiază de îndurare. Dumnezeu a știut că avem nevoie de 
îndurare, așa că L-a luat din cer pe Cel al cărui Chip radiază fiori69 nesfârșiți de 
îndurare și compasiune și L-a trimis pe pământ. Numele Lui este Isus. 

 
Când Isus a umblat pe pământ, viața Sa radia de îndurare. Viziunea70 și mesajul 

Lui a fost Vestea Bună a Împărăției lui Dumnezeu. El a înfăptuit multe minuni. A 
vindecat bolnavii, orbii, șchiopii, orice fel de boală. A înviat oameni din morți. A 
scos demoni. Era un centru CALM umblător.71 Pretutindeni pe unde se ducea, 

                                                             
66 „O stare a minții în care alunecă o persoană după ce se află prea multă vreme «pe drum», precum 

epuizare și dorința de a se așeza undeva pentru o vreme.“ 
67 „Bani.“ 
68 „Un animal mort găsit pe stradă; animale moarte, în general.“ 
69 „Un semnal non-verbal sau sentiment. Poate fi folosit și pentru a descrie o dispoziție sufletească.“ 
70 „O imagine a cum ar trebui, ar putea sau vor fi lucrurile.“ 
71 „Unitatea destinată Vindecării din cadrul Curcubeului. Formal M.A.S.H. Transformat în C.A.L.M. când 

s-a dezvoltat dintr-un punct de acordare a primului ajutor într-o unitate medicală comprehensivă.“ 



răspândea fiori supranaturali de îndurare, vindecare, compasiune și sfințenie. 
Când oamenii se atingeau de El, atingeau cerul. El îi iubea și avea milă de cei pe 
care societatea îi respinsese: bețivi, prostituate. Peste tot pe unde se ducea, un 
Kiddy Village72 se strângea în jurul Lui, deoarece copiii vedeau dragostea, puritatea 
și mila ce curgeau din El. 

 
Refren: „Curcubeul îndurării peste Isus“, „Este un curcubeu peste El“, „El este 

plin de îndurare“ etc. 
 
Cu toate acestea, deși Isus a fost singura persoană care a trăit vreodată și a 

fost complet fără păcat – singurul care nu merita pedeapsa pe care toți ceilalți o 
meritam – din cauza dragostei Lui pentru noi, a decis să faciliteze73 pacea între 
Dumnezeu și ființele omenești, odată pentru totdeauna. El a decis să ia asupra Sa 
pedeapsa pe care o meritam noi. Deși n-a făcut niciun păcat niciodată, S-a lăsat 
țintuit pe cruce de bărbați și femei violente. Când era pe cruce, de pe buzele Sale 
a ieșit acest cântec al inimii Sale: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!“ 

 
Refren: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!“, „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!“ 
 
După ce a murit, a fost îngropat. Dar, pentru că era nevinovat în ochii lui 

Dumnezeu, trei zile mai târziu, Dumnezeu L-a înviat din morți. Isus ne-a împăcat cu 
Dumnezeu, pentru că Și-a dat propriul sânge în locul nostru. El a preluat asupra Sa 
păcatul și lipsa armoniei și Dumnezeu le-a distrus. 

 
Refren: „El e viu! El e viu! El e viu!“ 
 
Acum, avem oportunitatea de a ne întoarce de la păcatul nostru și de la Satana 

și de a ne da de partea lui Isus și de a fi reuniți cu Dumnezeu. Toți cei ce se întorc 
la Isus și umblă cu El și Îl iubesc și au încredere în El, toți – bărbat sau femeie, 
negru sau alb, bogat sau sărac, copii sau adulți, tâlhari de codru, vagabonzi74, câini 
de drum75, țigani76, tineri profesioniști de la oraș77 – toți pot intra în Împărăția lui 
Dumnezeu. Când se pocăiesc și Îl mărturisesc pe Isus ca Domn, primesc iertarea 
de păcate și Dumnezeu ne izbăvește și de întuneric, de Satan, de boală, moarte și 
rău. În același timp, ca să ne strămute în Împărăția Sa de lumină și pentru că nouă 
ne este cu neputință să ne curățim singuri, Isus ne unge cu ceva numit Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu, care ne purifică inimile și continuă să trăiască în noi pentru 
totdeauna. Duhul este întotdeauna cu noi și în noi și ne ajută să ducem vieți pline 

                                                             
72 „O tabără pentru părinți, copii și părinți ce așteaptă un copil. Oferă îngrijire pentru copii, activități 

speciale și mese speciale pentru copii.“  
73 „A-ți asuma răspunderea pentru ca o anumită sarcină să fie îndeplinită.“ 
74 „Vagabond sau câine de drum; care sare din tren în tren.“ 
75 „Cineva care se simte acasă pe drumuri. Compară și vagabond, câine de drum.“ 
76 „Un om al Curcubeului care trăiește pe drumuri, aflat mereu în călătorie.“ 
77 „Cineva care are o slujbă.“ 



de dragoste, bucurie și putere și să ne împotrivim lui Satan, gândurilor rele și altor 
lucruri rele. Tot El ne dă puterea de care avem nevoie ca să-L iubim pe Dumnezeu 
și pe alți oameni din toată inima, chiar și pe dușmanii noștri. La sfârșitul istoriei, 
Isus Se va întoarce ca să ne învieze și să judece toate națiunile.  

El își va așeza domnia și va curăța pământul de orice ticăloșie. Cei ce cred în El 
și Îl acceptă au privilegiul de a umbla pe drumul mare78 al Împărăției Sale. Pentru 
cei ce Îl resping pe Isus, nu vor fi poteci fericite.79 El îi va judeca și îi va trimite în 
iazul de foc. Sfârșitul istoriei omenești ne bate la ușă. Când va fi aici, va fi prea 
târziu. Așadar, dacă vreți cu adevărat pace, dacă vreți cu adevărat ca pământul să 
fie restaurat, dați-vă viețile lui Isus și rugați-vă pentru revenirea Lui. 

 
Refren: „El tânjește după Grădină“, „El tânjește după grădină“, „El tânjește după 

tine...“ 
 

În timp ce cântam, au fost mai multe momente când prezența Duhului putea fi simțită 
cu putere, mai ales când am început să cântăm despre cruce și înviere. Răspunsurile au 
fost dintre cele mai diverse. Unii au fost copleșiți de condamnare și acestora le era foarte 
greu să ne privească în ochi. Alții ni s-au alăturat de-a dreptul și au început să cânte cu 
noi. Un astfel de bărbat și-a dat, deodată, seama că vorbea în limbi. După prezentare, nu 
se putea opri din exclamații: „În viața mea n-am mai auzit așa ceva! În viața mea n-am mai 
auzit așa ceva!“ Ca mulți alți adepți ai Oamenilor Curcubeului, tânărul acesta frecventase 
biserica pe când era copil, dar mai târziu își pierduse interesul. Vorbea întruna despre 
faptul că aceasta era prima dată în care exprimentase vreodată emoția din spatele 
mesajului Evangheliei lui Dumnezeu. Când ne-am încheiat cântecul, am purtat conversații 
cu mulți dintre cei prezenți în tabără. Mai mulți dintre ei au izbucnit în plâns când am 
profețit peste ei și doi sau trei și-au dat viața lui Isus. 

În capitolul anterior, ne-am concentrat pe dobândirea unei clarități cât mai mari 
asupra conținutului esențial al Evangheliei, asupra a ce este ea. În acest capitol, ne vom 
îndrepta atenția către cum să comunicăm mesajul în mod eficient, în diferite contexte 
culturale. 

 
Mesajul lui Pavel la Areopagul din Atena 
Unul din avantajele pe care l-au avut Pavel, Petru și ceilalți apostoli când au comunicat 

mesajul Evangheliei unei mulțimi de evrei a fost că ascultătorii lor aveau deja o așteptare 
mesianică preexistentă ce fusese cultivată vreme de secole. Nu a fost deloc surprinzător, 
deci, atunci când și-a transmis mesajul în sinagoga din Antiohia Pisidiei – unei audiențe 
alcătuite în general din evrei, prozeliți și neevrei temători de Dumnezeu -, că Pavel a 
început, pur și simplu, cu o trimitere la câteva pasaje din Vechiul Testament, pe care 
aceștia le cunoșteau și înțelegeau bine, și apoi, de acolo, a continuat să le vorbească 
despre Isus (Fapte 13: 16-41). 

                                                             
78 „Poteca centrală, bătută cel mai des, la o Întrunire.“ 
79 „Un rămas-bun obișnuit adresat oamenilor ce pleacă de la Întrunire. De la cântecul de încheiere al 

televiziunii „Western“ semnat de Roy Rogers/Dale Evans în anii 1950.“ 



Însă când le-a predicat Evanghelia neevreilor păgâni, Pavel a fost nevoit să facă uz de 
o strategie diferită. Majoritatea neevreilor din Imperiul Roman erau cu desăvârșire 
închinători la idoli, cu totul ignoranți în ce privește nădejdea mesianică a evreilor. Cum ar 
fi putut apostolul neamurilor să comunice Evanghelia în mod eficient celor care erau atât 
de puțin familiarizați cu viziunea biblică asupra lumii? Lucrul acesta presupunea oarece 
creativitate din partea lui, așa cum se întâmplă cu toți cei chemați azi să comunice 
Evanghelia unor oameni dintr-o altă cultură. 

Una dintre predicile cele mai de ajutor din punctul de vedere al misiologilor este cea 
pe care Pavel a ținut-o la Areopagul din Atena (Fapte 17). Circumstanțele din jurul acestui 
mesaj indică faptul că audiența lui Pavel era compusă, cel mai probabil, aproape exclusiv 
din păgâni (Fapte 17: 18-21). Replicile introductive ne atrag imediat atenția asupra 
perspicacității de observator cultural de care dădea dovadă Pavel. Deși este limpede că 
Pavel considera filosofiile păgâne îmbrățișate de grupări precum cea a stoicilor și a 
epicurienilor drept superficiale și înșelătoare în natura lor (Col. 3: 8), din pasajul acesta 
reiese și că apostolul depunea eforturi conștiente de a identifica ideile adevărate 
existente deja în cultura din Atena, oricât de neînsemnate ar fi fost ele, pentru a le folosi 
în scopul împărtășirii Evangheliei. Un principiu bun de comunicare este acela că sensul 
intenționat al unui mesaj este transferat cel mai bine în mințile celor ce îl primesc atunci 
când pornește de la ceva cunoscut deja audienței și, clădind pe această cunoaștere, 
comunică apoi ceva nefamiliar. Așa a procedat și Pavel în mesajul acesta. 

În ciuda scârbei pe care i-o făcea idolatria groaznică din Atena, Pavel a avut smerenia 
de a-și începe mesajul apelând la ceea era, poate, singura inscripție de pe altar ce merita 
răscumpărată din tot orașul: „Unui Dumnezeu necunoscut.“ Că Pavel căutase dinadins 
puncte de legătură și punți, în ciuda urii pe care o simțea față de idolatria atenienilor, 
reiese limpede din faptul că „se uitase îndeaproape“ (NIV), „observase“ (ESV), sau „a 
examinat“ (NASB, v. 23) obiectele devoțiunii lor îndeajuns încât să „descopere“ (v. 23) și 
să-și vâre în cap inscripția aceea, cu gând să o folosească mai târziu. Cetățenii Atenei în 
mod cert nu-L cunoșteau pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Măcar atâta lucru era 
adevărat. De aceea, Pavel s-a agățat de inscripția aceea ca de o pistă de lansare pentru a 
le povesti atenienilor despre singurul Dumnezeu adevărat care a creat cerurile și 
pământul: 

 
Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbați atenieni! În 

toate privințele vă găsesc foarte religioşi. Căci, pe când străbăteam cetatea 
voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi (o căutare activă 
a unor punți de comunicare), am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: 
‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ (punte de comunicare și punct de legătură). Ei bine, 
ceea ce voi cinstiți, fără să cunoaşteți, aceea vă vestesc eu (trecerea de la 
cunoscut la necunoscut). Dumnezeul care a făcut lumea şi tot ce este în ea este 
Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu 
este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuință de ceva, El, care dă 
tuturor viața, suflarea şi toate lucrurile (comunicarea adevărului biblic).“ (Fapte 
17: 22-25, sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin) 
 



Vedem aici că Pavel îi poartă dinadins pe ascultătorii săi de la ceea ce le era cunoscut 
la ceea ce le era necunoscut. Ceea ce atenienii venerau ca „ceva necunoscut“, Pavel era 
acum gata să le facă de cunoscut. Singurul Dumnezeu adevărat a creat cerurile și 
pământul și El este Domn peste toate. El nu este aidoma idolilor de nimic cărora li se 
închinau locuitorii Atenei. Pavel folosește inscripția aceea ca pe un foarte util pod de 
comunicare. Însă „înțepătura“ mesajului său nu a fost câtuși de puțin diluată de faptul 
acesta. Cu greu ne-am putea imagina că atenienii nu au simțit impactul acestor batjocuri 
la adresa imaginilor lor detestabile. 

Următoarea frază a mesajului său ne indică și că Pavel își făcuse temele. Ca temei 
pentru aserțiunea că Dumnezeul Creator nu este „departe de fiecare dintre noi“ și că 
ființele omenești sunt făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Pavel a citat un 
vers din poezia „Phaenomena“ – „suntem din neamul Lui“ (Fapte 17: 28) -, un poem 
despre astronomie, scris în urmă cu câteva secole de către poetul stoic Aratus.80 Născut 
în Soli, în Cilicia, în secolul al IV-lea î.Cr., Aratus fusese discipolul lui Zeno, fondatorul 
stoicismului. Cilicia era regiunea în care Pavel crescuse (Fapte 21: 39). Nu este nerezonabil 
să bănuim că, în timpul vieții lui Pavel, Aratus devenise o legendă locală în regiunea Ciliciei 
și că unele versuri ale poeziilor sale ajunseseră să facă parte din cultura locală a Ciliciei. 
Oricare ar fi fost calea pe care Pavel a ajuns să cunoască această frază, în mintea lui ea nu 
contrazicea adevărul biblic și putea fi folosită ca o punte culturală pentru comunicarea 
mesajului Evangheliei: 

 
El a făcut ca toți oamenii, ieşiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața 

pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei 
să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este 
departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mişcarea şi ființa, după cum au zis şi 
unii din poeții voştri: ‘Suntem din neamul Lui…’ (citat din poetul stoic Aratus). 
Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu (adică făcuți după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu, ca lucrare a mâinilor Sale), nu trebuie să credem că 
Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu 
meşteşugirea şi iscusința omului (zădărnicia idolilor). Dumnezeu nu ține seama de 
vremurile de neştiință şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască (mesajul nediluat), pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta (mesajul nediluat) şi 
despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat 
din morți…” (Fapte 17: 26-31, sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin) 
 
Și aici vedem că, deși face apel în mod conștient la o punte culturală cu scopul de a 

comunica adevărul biblic, Pavel nu compromite în niciun fel și nici nu diluează mesajul, cu 
gând să evite vreo potențială lezare a conștiinței ascultătorilor săi. 

                                                             
80 W. A. Elwell și P.W. Comfort, Tyndale Bible Dictionary, Tyndale Reference Library (Wheaton, Ill.: 

Tyndale House Publishers, 2001), 100.  



Merită să amintim că, deși mulți celebrează mesajul lui Pavel ca pe un exemplu de 
bună comunicare, alții susțin că, de fapt, Pavel însuși a privit fără nicio urmă de entuziasm 
la timpul petrecut la Areopag. În 1 Corinteni 2: 1-5, Pavel ne spune: 

 
Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina 

lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să 
ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.  Eu însumi, când am 
venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. Şi învățătura şi 
propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-
o dovadă dată de Duhul şi de putere,  pentru ca credința voastră să fie întemeiată 
nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.  
 
Pavel le-a scris aceste lucruri credincioșilor din Corint, orașul în care s-a dus imediat 

după ce își ținuse faimoasa predică din Atena. De ce a trebuit să-și pună în gând „să știu 
între voi altceva decât pe Isus Cristos și pe El răstignit“? Ar putea fi din cauză că se lupta 
cu gândul că, deși predica pe care o ținuse în Atena păruse plină de elocvență, în urma ei 
se convertiseră doar o mână de oameni (Fapte 17: 34)? Se prea poate. Cu toții ar trebui să 
fim foarte prudenți cu înclinația noastră de a ne bizui pe propriile abilități și pe propria 
putere în proclamarea mesajului. Lui Dumnezeu Îi face plăcere să Se arate puternic în 
contextul slăbiciunilor noastre (2 Cor. 12: 8-9). 

Ideea aceasta, însă, nu anulează în niciun fel importanța comunicării Evangheliei în 
moduri pe care oamenii să le poată înțelege, în contextul propriului cadru cultural. După 
cum afirmă Pavel, oarecum pe șleau, într-un alt loc, doar mesagerul beneficiază atunci 
când un mesaj este comprehensibil doar pentru mesager (1 Cor. 14)! În cuvintele lui Bill 
Johnson, lecția este că „n-ar trebui să facem niciunul dintre aceste lucruri dacă ele nu-I 
lasă lui Dumnezeu loc să Se manifeste și să spună „amin“ la propriul Cuvânt prin semnele 
și minunile care urmează“.81 În concluzie, mesajul lui Pavel din Fapte 17 este o sursă de 
mare încurajare pentru cei chemați să proclame Evanghelia în contexte transculturale. 

 
Comunicarea orientată spre receptor 
În opinia lui Charles Kraft, „scopul comunicării este să facă pe un receptor să 

înțeleagă un mesaj prezentat de către un comunicator într-o manieră care corespunde în 
mod substanțial cu intenția comunicatorului... Pentru a comunica mesajul eficient, 
comunicatorul trebuie să se orienteze spre receptor.“82 Comunicarea orientată spre 
receptor presupune ca cei ce comunică să evalueze succesul efortului lor de comunicare 
nu prin prisma a ceea ce înseamnă mesajul în mințile lor, ci prin prisma modului în care îl 
percep ascultătorii sau „receptorii“ lor. O astfel de comunicare pune întrebarea: Este 
mesajul meu comunicat astfel încât înțelesul stimulat în mințile ascultătorilor mei să 
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corespundă în mod suficient sensului pe care doresc să-l transmit? Altfel spus, este 
mesajul meu auzit așa cum aș vrea să fie auzit? De exemplu, dacă mă duc azi la un 
musulman de pe stradă și spun: „Slavă Domnului! Eu sunt creștin. Tu Îl cunoști pe Isus?“, 
mai mult ca sigur că el se va gândi: „O, Doamne! Încă un alcoolic!“ („creștin“ fiind 
echivalent, în mintea lui, cu cultura occidentală). Probabil că mi-ar răspunde: „Nu-L 
cunosc pe Isus, dar s-ar putea să-L găsești la barul din josul străzii. Mergi două blocuri mai 
la vale și apoi fă stânga.“ Sau dacă abordez un grup de necredincioși din Los Angeles și le 
spun: „Aveți nevoie să fiți justificați și sfințiți prin sânge“, cel mai probabil că aceștia nu 
vor avea nici cea mai mică idee ce încerc să le spun. Însă, dacă zic: „Omule, suntem de-a 
dreptul vai de capul nostru și avem o nevoie disperată de cineva care ne poate elibera“, 
șansele ca aceste cuvinte să se traducă mai bine în mințile lor sunt mai mari. În cazul 
tânărului din Pop Corner, felul în care am comunicat mesajul i-a permis nu doar să audă 
informația, ci i-a deschis și inima să experimenteze emoțiile lui Dumnezeu prin acel 
cântec. 

Adevărul este că, dacă nu dăm atenție manierei în care comunicăm un mesaj, ceea ce 
nouă ne pare evident și clar ca lumina zilei adesea nu este limpede pentru ascultătorii 
noștri, mai ales pentru cei ce nu dispun de nicio paradigmă a limbajului și conceptelor 
biblice. Ori de câte ori împărtășim Evanghelia, scopul nostru ar trebui să fie să o 
prezentăm în așa fel încât conștiința ascultătorilor noștri să fie forțată să se lupte cu 
Evanghelia propriu-zisă și nu cu ceva înțeles a fi Vestea Bună doar în mintea 
comunicatorului. Următorul fragment mi-a parvenit de la un prieten care împărtășește cu 
regularitate Evanghelia tinerilor afro-americani implicați în cultura hip-hop din mijlocul 
orașului. Este un bun exemplu de comunicare orientată spre receptor: 

 
Tupac Shakur se bucură de respectul celor mai mulți afro-americani din cultura 

„hip-hop“... și chiar de respectul multor creștini... a fost un rapper care a introdus 
„viața de golan“ sau ideea de a fi „golan“... mărturisea un soi de credință în 
Dumnezeu... purta chiar și un crucifix... dar a dus o viață delincventă... plină de 
imoralitate... abuz de droguri... și păcate strigătoare la cer. 

Tupac obișnuia să zică: „Doar Dumnezeu mă poate judeca“... Se folosea de 
vorba asta ca să arate că poate face ce vrea fără ca nimeni să-l contrazică. În 
fond... dacă mă simt amenințat că vei vrea să-mi corectezi conduita sau stilul de 
viață... voi spune: „Doar Dumnezeu mă poate judeca...“ 

Tu spui... Tupac avea dreptate... „Doar Dumnezeu te poate judeca“... iată cum 
te va judeca Dumnezeu... ai auzit vreodată de Cele Zece Porunci? Ai încălcat 
vreodată vreuna dintre ele...? 

Tupac obișnuia să spună... „Mă întreb dacă cerul are un ghetou.“ A scris lucrul 
acesta din frustrarea pe care o simțea față de faptul că afro-americanii creșteau în 
ghetouri, înconjurați de violență, delincvență și sărăcie... De asemenea, făcea 
parte din teologia lui despre Dumnezeu... „Dacă Dumnezeu ne va pune pe toți în 
ghetouri... mă întreb dacă ne va ține în ghetouri și în cer... de ce să trăiesc pentru 
Dumnezeu dacă El mă va pune într-un ghetou în cer?“ 

Nu vor fi ghetouri în cer... dă-mi voie să-ți povestesc cum stau lucrurile cu 
întoarcerea lui Isus Cristos... și să-ți spun adevărul despre eternitate... 



Puff Daddy a scris un cântec intitulat... „Can’t Nobody Hold Me Down“ [Nu mă 
poate ține nimeni jos, n.tr.]... similar cu „Doar Dumnezeu mă poate judeca“, al lui 
Tupac... Puff a scris cântecul acesta ca să dovedească că era un om care s-a 
realizat prin propriile puteri și că el ținea frâiele. Nimeni nu avea să-i spună lui cum 
să-și trăiască viața... nimeni nu avea să fie stăpânul lui. 

Nimeni dintre noi nu vrea să fie ținut jos de vreun lucru... de opresiune... sau 
de vreo persoană... cu atât mai puțin atunci când n-am avut niciodată un bărbat 
care să ne fie model... nu vrem ca un alt bărbat să ne spună nouă cum să trăim... 
rebeliunea este justificată de „nimeni nu mă poate ține jos“. 

Fii atent aici... „Biblia spune că cel ce păcătuiește este sclavul păcatului.“ Dacă 
suntem sclavi ai păcatului, înseamnă că păcatul este stăpânul nostru... păcatul ne 
ține jos... dacă nu vrem să fim ținuți jos de nimeni... trebuie să fim comandați doar 
de Dumnezeu, care nu este o persoană de pe pământ. Așa că, adevărul este că... 
dacă Puff Daddy nu-L urma pe Isus... și nu trăia pentru neprihănire... în realitate, 
era ținut la pământ... de păcatul lui. Să nu ne lăsăm ținuți jos de nimeni... să ne 
îndepărtăm de păcat și să ne lăsăm comandați doar de Dumnezeu.83 

 
Trebuie să fim foarte atenți la formele – termenii, simbolurile și conceptele – pe care 

alegem să le folosim atunci când ne comunicăm mesajul: „Formele (simbolurile) culturale 
folosite de C (comunicator) pentru a transmite M (mesajul), așadar, vor trebui alese cu 
grijă în funcție de înțelegerea lui C asupra impactului pe care îl vor avea ele asupra lui R 
(receptorul, ascultătorul).“84 După cum am văzut în mesajul lui Pavel de la Areopag, 
aceasta nu este totuna cu a dilua caracterul ofensator al mesajului sau a îndepărta ofensa 
crucii. De fapt, lucrurile stau întocmai pe dos. Un mesaj ajunge să fie diluat când 
ambalajul lui împiedică sensul primar să ajungă la ascultător. Comunicarea orientată către 
receptor se străduiește să comunice toate aspectele Evangheliei biblice – incluzând 
deopotrivă bunătatea și severitatea lui Dumnezeu (Rom. 11: 22) – cât mai eficient cu 
putință. Avem nevoie să formulăm mesajul astfel încât Evanghelia să fie cu adevărat 
auzită, pentru că doar mesajul Evangheliei are capacitatea de a atinge inima omenească 
în așa fel încât omul să-și schimbe viața. 

 
Utilizarea strategică a proverbelor și a analogiilor răscumpărării 
Cele mai multe culturi neoccidentale folosesc proverbe sau alte formule pline de miez 

ca ancore pentru trăirea de zi cu zi. În mod tipic, proverbele vorbesc pe șleau despre 
inima unei culturi, despre perspectiva acesteia asupra lumii și sunt, de regulă, acceptate 
ca fiind adevărul nedisputat.  Echivalentul american cel mai apropiat ar putea fi replici și 
vorbe din filme sau cărți foarte cunoscute sau aparținând unor persoane populare. Atâta 
timp cât sensul lor nu contrazice adevărul biblic, proverbele pot servi drept punți de 
legătură extrem de valoroase în comunicarea Evangheliei. O sugestie practică pentru 
întocmirea unei prezentări a Evangheliei este să începem să cercetăm și să cernem 
proverbele locale. Cărțile, interviurile sau conversațiile ocazionale sunt, toate, potențiale 
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surse pentru procurarea de proverbe. Pe măsură ce îți compilezi lista, încearcă în mod 
conștient să le identifici pe cele care au de-a face cu problema condiției omenești, teme 
răscumpărătoare și alte adevăruri biblice. În cazul prezentării pe care am ținut-o la 
Întrunirea Oamenilor Curcubeului, dintr-o conversație întâmplătoare cu un fost Om al 
Curcubeului din echipa noastră, am aflat de o zicătoare cvasi-proverbială care era foarte 
cunoscută printre adepții Curcubeului. „Poți scoate omul din Babilon, dar nu poți scoate 
Babilonul din om.“ Zicătoarea aceasta ne-a furnizat puntea perfectă pentru a trata 
problema păcatului din inima omului. 

Pe lângă proverbe, aș vrea să recomand cu tărie folosirea a ceea ce a ajuns cunoscut 
drept „analogii ale răscumpărării“, cutume sau concepte locale care servesc drept poduri 
pentru a comunica ce a făcut Isus pe cruce. Filmele, cărțile pentru copii, conversațiile cu 
prietenii și resursele antropologice reprezintă locuri excelente în care să începem să 
scormonim. Cartea lui Don Richardson, Peace Child [Copilul păcii, n.tr.], este o lectură 
care merită osteneala pe acest subiect.85 Richardson relatează descoperirea unei cutume 
în sânul poporului Sawi, cu ajutorul căreia a putut în chip firesc să le comunice 
Evanghelia. Diferitele triburi Sawi din fosta Nouă Guinee olandeză se luptau și se omorau 
unele pe altele în permanență. Înșelăciunea era o valoare ținută la mare cinste în cultura 
lor, până acolo încât oamenii chiar îl aplaudau pe Iuda pentru că-L trădase pe Isus! Când 
Richardson și familia lui se pregăteau să părăsească zona din cauza escaladării luptelor, 
câteva dintre triburile Sawi, nevrând ca ei să plece, s-au întâlnit cu gând să facă pace. În 
centrul procesului de împăcare, în cultura Sawi, era obiceiul „copilului păcii“, care 
presupunea ca un om dintr-un sat să-și dea de bunăvoie fiul să fie crescut de dușmanul 
său înfocat, în satul acestuia. Atâta vreme cât trăia copilul păcii, era asigurată și pacea 
între cele două sate. Spre deosebire de alte crime, uciderea unui copil al păcii era 
considerată tabu. Soții Richardson au putut porni de la această analogie ca să explice 
cum Dumnezeu S-a jertfit și Și-a trimis Fiul, pe Isus, la inamicii Săi de pe pământ ca un 
„copil al păcii“. Isus trăiește veșnic; de aceea, cei ce Îl primesc ca pe „copilul păcii“ al lui 
Dumnezeu au pace cu Dumnezeu pentru totdeauna. Mulți Sawi L-au primit pe Isus ca 
Domn când au auzit Evanghelia pe înțelesul lor, în termenii aceștia ai culturii lor. 

În contextul propriei noastre misiuni printre moravienii islamici, am aflat de o cutumă, 
„plata compensației pentru sânge“, care s-a dovedit a fi o excelentă analogie a 
răscumpărării. Deși este de origine preislamică, această cutumă este respectată de cea 
mai mare parte a moravienilor și are rolul de a ajuta clanurile aflate în război să-și rezolve 
disputele legate de crime. Conceptul de bază este că, atunci când un om dintr-un clan 
omoară pe altul din alt clan, cele două clanuri sunt puse într-o situație tensionată. 
Membrii clanului ucigașului trebuie să vină laolaltă, să strângă niște bani și să dea banii 
aceia familiei victimei ca plată compensatorie pentru sângele celui ucis. Neplata acestei 
compensații pentru sânge pune în mișcare un vârtej de violențe și crime din răzbunare 
între cele două clanuri, iar ciclul este perpetuat până când, în cele din urmă, se plătește 
compensația, în termenii în care au convenit cele două clanuri. Când, în final, cele două 
clanuri se împacă, bătrânii reprezentanți din ambele părți vin laolaltă, își pun mâinile pe 
un pui de oaie de cea mai mare valoare (o femelă ce nu a prăsit încă), o înjunghie și 
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declară: „Mă leg de mielușea“. În acest punct, disputa este considerată rezolvată și 
pacea dintre cele două clanuri este restaurată. Această analogie a răscumpărării a 
devenit pentru noi baza pentru prezentarea Evangheliei moravienilor. 

 
Cum am prezentat moravienilor Evanghelia 
Considerațiile de mai sus ne-au călăuzit eforturile de a elabora o prezentare care să 

comunice moravienilor Evanghelia într-o manieră orientată pe receptor și relevantă în 
contextul lor. Includ aici această prezentare, în speranța că va stimula oamenii să 
elaboreze unelte care să le permită să proclame Evanghelia cu mai multă îndrăzneală, în 
propriile contexte de misiune. Cu excepția câtorva schimbări minore, ceea ce urmează 
este traducerea mesajului pe care l-am proclamat la spital (vezi mărturia din Introducere) 
și pe care i l-am împărtășit lui Muhammad (vezi mărturia din deschiderea Cap. 1). 

În loc de introducere, prezentarea integrează o varietate de forme culturale și 
comunicative, deopotrivă pre- și post-islamice, inclusiv teatru (prin mișcări cu mâinile), 
proverbe tradiționale, un hadith (cuvântări aparținând lui Mohamed, care nu sunt 
consemnate în Coran, dar care își mențin autoritatea și sunt foarte cunoscute 
musulmanilor) și o analogie a răscumpărării. De asemenea, are un caracter de învățare, 
prin faptul că, în anumite puncte-cheie ale narațiunii, încearcă să preîntâmpine obiecțiile 
tradiției islamice la punctele care urmează – nevoia de Cruce sau de Duhul Sfânt, de 
exemplu – explicând și clarificând mai întâi motivul pentru care acestea din urmă sunt 
necesare.  

Mai mult, progresia prezentării urmează schema fundamentală a viziunii asupra lumii 
– problema, soluția și beneficiile soluției – și încorporează cele cinci dimensiuni ale 
conceptului de kerygma, pe care le-am prezentat în Capitolul 3. Folosește puțin peste 
1300 de cuvinte, mai puține decât sunt în predica lui Ștefan din Fapte 7, dar mai multe 
decât conțin cele mai multe dintre celelalte predici ale apostolilor. 

De asemenea, prezentarea pornește de la presupoziția că există o distincție între 
creștinism ca sistem religios, alcătuit din precepte externe, forme exterioare și reguli 
legaliste, pe de o parte, și viața lăuntrică din belșug, transformatoare, plină de har și 
putere, pe care ne-o pune la dispoziție Duhul Sfânt, pe de altă parte. Uneori, la încheierea 
prezentării, îi întreb pe ascultătorii mei dacă văd diferențele dintre mesajul pe care l-au 
auzit și ceea ce înțeleg ei, în mod obișnuit, prin „religie“. Aproape invariabil, aceștia 
răspund afirmativ. S-ar părea că toți auziseră destule predici de genul „fă așa“ și „nu fă 
așa“ și avuseseră parte de suficientă expunere la legea sharia ca să cunoască goliciunea și 
deznădejdea căreia dau naștere sistemele ce stabilesc standarde înalte, dar care nu dau 
oamenilor și puterea de a le atinge. Evanghelia, dimpotrivă, nu doar că aduce bucurie și 
pace, dar ne dă și puterea de a trăi în neprihănire, pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu 
Însuși ne împuternicește să traim vieți sfinte, pline de iubire, din interior în afară (Rom. 8: 
4). 

Poate merită să menționez că am împărtășit această prezentare cu mulți moravieni, 
încă dinainte de a-l întâlni pe Muhammad, iar semnele lor de încuviințare și afirmațiile lor 
au confirmat că ceva se punea cap la cap în modul în care înțelegeau lucrurile. 
Înțelegerea, desigur, nu garantează acceptarea. Scopul nostru, la urma urmei, era nu să 
îndepărtăm sau să diluăm boldul crucii, ci să comunicăm crucea mai eficient. Deloc 



surprinzător, unii au răspuns pozitiv, dorind să afle mai multe; însă alții, nu. De asemenea, 
testasem prezentarea cu câțiva credincioși moravieni pe care îi cunoșteam. Și aceștia au 
spus că era o comunicare bună. Din reacția lor, cred că se prea poate să le fi dat curajul să 
fie mai creativi în împărtășirea Evangheliei și să facă apel la punțile comunicaționale 
existente în cultura lor. Înainte de a-l întâlni pe Muhammad, ajunseserăm să avem o mare 
încredere în puterea de comunicare a prezentării noastre și în orientarea ei către 
receptor. 

Ca și în cazul prezentării de la Întrunirea Oamenilor Curcubeului, deoarece cei mai 
mulți cititori nu sunt, probabil, familiari cu indiciile culturale de care se agață următoarea 
prezentare, am inclus și note cu informații care să-i ajute pe cititori să urmărească 
curgerea mesajului. Din păcate, un text scris nu lasă loc pentru gesturi ale mâinilor. Vă 
încurajez să vă folosiți imaginația. De pildă, când vorbesc despre îndurarea lui Isus și 
vindecare, fac mișcări ca și când îmi pun mâinile peste oameni. Când am prezentat-o la 
spital, mi-am pus, literalmente, mâinile peste oamenii aceia bolnavi. Când vorbesc despre 
„sângele nostru păcătos“, arăt spre venele de la încheietura antebrațului meu stâng 
(mâna stângă, folosită la toaletă, fiind percepută în cultura lor ca necurată). În contrast, 
atunci când vorbesc despre „sângele fără păcat al lui Isus“, arăt spre venele de la 
încheietura antebrațului drept (mâna dreaptă, folosită la mâncat, fiind percepută în 
cultura lor drept curată). Când ajung la partea cu crucea, îmi întind amândouă brațele în 
lături, în formă de cruce. La partea cu învierea, cu o mână indic forma unui mormânt, iar 
cu cealaltă indic puterea Duhului Sfânt, care aidoma unui vâjâit de vânt, L-a ridicat pe Isus 
dintre cei morți. Scopul meu este să-L re-prezint pe Isus în mod vizibil prin persoana mea, 
atât verbal, cât și non-verbal. 

 
Sunt azi aici ca să-ți povestesc despre cea mai bună veste din lume. După cum 

știi, moravienii spun: „O persoană aflată în datorii este bolnavă.“86 Încă de la 
început, de pe vremea lui Adam, și până azi, inimile ființelor omenești au fost 
foarte tulburate și grav bolnave din pricina unei grele datorii. Povara aceasta care 
există în inimile tuturor și-a câștigat locul în noi prin păcatele și conștiințele 
noastre tulburate. După cum87 vedem zi de zi, în lumea din jurul nostru și în 
propriile noastre inimi, noi și restul omenirii am păcătuit și ne răzvrătim împotriva 
lui Dumnezeu. Toți am ajuns o rușine.88 Parcă Satana ar locui în sângele și în 
venele noastre.89 Potrivit culturii moraviene, când cineva dintr-un clan omoară pe 
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prezentare, am folosit forma incluzivă cu scopul de a accentua starea omenească în care ne aflăm cu toții și 
de a evita o dihotomie „noi“ – „ei“, subliniind astfel adevărul că Evanghelia este la dispoziția tuturor, 
indiferent de rasă ori cultură. 

88 În cartea Honor and Shame [Onoare și rușine, n.tr.], Rolland Muller discută răspunsul față de Cădere, 
deopotrivă cel bazat pe rușine și cel bazat pe vinovăție. Ca în cazul celor mai multe dintre culturile din 
fereastra 10-40, cultura moraviană se bazează în principal pe rușine. Muller, Rolland (pseudonim). Tools for 
Muslim Evangelism. Belleville, ON: Essence Publishers, 2000. 

89 Aceasta este o aluzie succintă la un hadith din al-Bukhari: „...Profetul (pacea fie peste el) (le-)a spus: 
«Satan ajunge peste tot în corpul omenesc, tot așa cum sângele (ajunge peste tot)». Din CD-ul compilat de 
Dudley Woodberry, The World of Islam: Resources for Understanding [Lumea islamică: resurse pentru a o 



altcineva din alt clan, ucigașul înfurie clanul victimei din cauza crimei lui.90 Ori va 
plăti plata sângelui, ori va izbucni o luptă între cele două clanuri. După cum spun 
moravienii, „Adu plata sângelui, nu veni cu juruințe.“91 Înțelegem de aici că este 
nevoie de o plată a sângelui pentru ca cineva să obțină iertarea de păcate.92 Tot 
așa, toți L-am înfuriat pe Dumnezeu din cauza inimilor noastre pline de răutate. 
Toți tânjim cu înfocare să găsim iertarea de păcate, o viață nouă și pură, o 
conștiință curată și să fim izbăviți de Satan. Dar, chiar și așa, suntem profund 
nenorociți, pentru că nu știm unde să găsim aceste lucruri de unii singuri. Toți 
suntem precum omul ce străbate un deșert foarte lung și uscat, dar nu găsește 
apa de care are nevoie ca să rămână în viață.93 

Dar, lăudat să fie Dumnezeu, există o mare speranță! Tot moravienii spun și că 
„Omul este flămând după vești bune.“94 Deși L-am mâniat pe Dumnezeu, El tot ne 
mai iubește și a știut că noi flămânzim după vești despre cum să găsim iertarea de 
păcate și o viață nouă, și după calea pe care sufletele noastre goale să fie curățite 
și restaurate. De aceea, din preaplinul iubirii și îndurării Lui, Dumnezeu L-a trimis 
pe Cel numit Isus, Mesia, pe pământ, ca să ne dea incredibila veste a Împărăției lui 
Dumnezeu. Pentru că Isus a venit de la Dumnezeu, sângele Lui nu era ca sângele 
nostru necurat, ci sfânt și pur. Când a venit la noi, Isus a fost plin de milă și 
îndurare. A săvârșit multe minuni și i-a vindecat pe toți cei ce au venit la El. A înviat 
morți. A scos demoni din cei ce aveau demoni. Toate acestea ca să ne spună că El 
umbla cu Dumnezeu și ducea o viață fără păcat și desăvârșită. Dragostea care Îl 
mâna și emana din El... era mai puternică decât orice altă dragoste de pe fața 
pământului! Cu adevărat, din ochi i se revărsa o iubire sfântă. Și totuși, chiar și așa, 
ucenicii Săi și ceilalți oameni printre care a umblat El tot nu înțelegeau cât de fără 
de păcat și pur era sângele Lui (adică, încă aveau nevoie de confirmarea finală prin 
înviere). De aceea, deși Isus a dus o viață fără păcat, de dragul nostru, Dumnezeu 
I-a îngăduit, asemenea unei plăți de compensare a sângelui, să fie bătut în piroane și 

                                                                                                                                                                                             
înțelege, n.tr.]. Pentru acest hadith, vezi secțiunea numită „Survey of Islam“ [Studiu asupra islamului, n.tr.], 
secțiunea 5, Islam: dogma, Satan.  

90 Acest pod se bazează pe cutuma moravienilor de a rezolva omuciderea dintre membrii unor clanuri 
diferite. Ea își are rădăcina în cultura moraviană pre-islamică, diferă în mod semnificativ de practicile de 
compensare a sângelui vărsat care sunt prezentate adesea în islamul ortodox și continuă să existe până azi 
în diverse forme în locuri diferite. Ea poartă mai multe denumiri. Una înseamnă, pur și simplu, compensare 
a sângelui, indicându-i funcția. Alta înseamnă, pur și simplu, sânge, indicând ocazia plății, adică omuciderea 
sau vărsarea de sânge. A treia denotă prețul propriu-zis pe care o familie trebuie, în mod tipic, să îl 
plătească unei alte familii atunci când un membru de sex bărbătesc este ucis. Conceptul de bază este că  
atunci când un bărbat dintr-un clan ucide pe un altul din alt clan, fie membrii familiei ucigașului plătesc 
plata compensatorie pentru sângele vărsat, fie este pus în mișcare cercul răzbunării și al morții. 

91 Proverb moravian. 
92 Cf. Evrei 9: 22. 
93 Aceasta este o metaforă la care majoritatea moravienilor se pot raporta, întrucât mulți au un trecut 

nomad și sunt obișnuiți cu climate dificile. 
94 Proverbul acesta este greu de tradus. Literal, el înseamnă ceva de genul: „veștile sunt foamea cea 

mai crâncenă“, adică cineva moare de dorul de a auzi veștile. Moravienii spun adesea lucrul acesta dacă vor 
să sară peste saluturile tradiționale și să treacă direct la subiect, pentru că sunt foarte nerăbdători să audă 
veștile (de exemplu, dacă a murit cineva). 



ucis pe o cruce de lemn. Când a murit, a fost îngropat. Dar, slavă Domnului, pentru 
că Isus era nevinovat și avea sângele pur, la două zile după moartea Lui, în cea de-
a treia zi, Dumnezeu I-a dat viață și L-a înviat din morți. Asta pentru că, după cum 
învață Injiil95, moartea își poate menține strânsoarea doar asupra celor cu sânge 
necurat/păcătos. De aceea, în felul acesta, Dumnezeu a dovedit lumii că sângele 
lui Isus era 100% pur și fără păcat. Apoi, după înviere, Isus S-a arătat la mai bine de 
cinci sute de ucenici. Aceștia s-au umplut de uimire și nu mai puteau de bucurie, 
pentru că mulți Îl crezuseră mort. Apoi, Isus le-a spus vestea cea bună a Împărăției 
lui Dumnezeu: 

Bunul nostru Dumnezeu a acceptat compensația în sânge pe care a plătit-o 
Isus pentru noi pe cruce – adică, mânia lui Dumnezeu față de noi a fost potolită 
prin plata sângelui lui Isus. Plata sângelui lui Isus este precum mielușeaua,96 
pentru că Isus este Mielul lui Dumnezeu. Plata aceea în sânge ne-a eliberat și din 
lanțurile și cătușele lui Satan. Mai mult, Dumnezeu L-a pus pe Isus la loc de cinste 
și L-a făcut Domn al universului. Astfel, toți cei ce vin la Isus, umblă cu El și Îl iubesc 
și își pun încrederea în plata sângelui său, toți aceștia – bărbați sau femei, negri 
sau albi, bogați sau săraci, moravieni sau americani, copii sau adulți, experți în 
religie sau codași în ale religiei, creștini97 sau musulmani; oricare ar fi religia, 
familia, statutul sau țara de baștină a cuiva – toți pot intra în Împărăția lui 
Dumnezeu. 

Asta înseamnă că ei primesc viața nouă pe care o căutau, precum și 
numeroase binecuvântări cerești. Când intrăm în Împărăția Lui, primim iertarea de 
păcate și Dumnezeu ne izbăvește de întuneric, de Satan, de boală, de moarte și de 
rău.  Ca să ne treacă în Împărăția Sa de lumină și pentru că nouă ne este cu 
neputință să ne purificăm de unii singuri, Isus ne unge cu ceva numit Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu, care ne curăță inimile și continuă să trăiască în noi pentru 
totdeauna. Duhul este întotdeauna cu noi și în noi. El ne ajută să ducem vieți pline 
de dragoste, bucurie și putere și să ne ținem departe de Satan, de gânduri rele și 
de alte lucruri rele. Tot El ne dă puterea de care avem nevoie ca să-L iubim pe 
Dumnezeu și pe alți oameni din toată inima, chiar și pe cei ce ne sunt dușmani. Mai 
mult, după cum ați văzut azi aici (presupunând semne confirmatoare ale puterii), 
El ne înzestrează și cu puterea Sa de a aduce vindecare ca să-i putem vindeca pe 
alți oameni deznădăjduiți, în Numele Regelui Isus, Mesia – pe orbi, șchiopi, 
bolnavi, îndrăciți și chiar și pe morți (drept semne ale Împărăției ce va veni). La 
sfârșitul istoriei, Isus Se va întoarce pe pământ ca să ne ridice trupurile din morți și 
să judece toate națiunile. El ne-a promis că toți cei ce și-au pus încrederea în plata 
sângelui Său și în care locuiește Duhul Său vor avea parte de învierea celor drepți 

                                                             
95 Noul Testament. 
96 Aceasta este o referire la o zicală și un obicei folosite adesea de moravieni pentru a-și declara 

iertarea. O mielușea care nu a fătat niciodată (considerată prețioasă și de mare valoare) este adesea 
măcelărită ca o declarație de iertare. Obiceiul este o afirmare a faptului că iertarea simbolizată de uciderea 
mielușelei depășește cu mult nenumăratele beneficii pe care mielușeaua le-ar fi adus familiei dacă ar fi 
rămas în viață. 

97 Înțeles în cultura lor. În mintea celor mai mulți moravieni, „creștin“ înseamnă „occidental“. 



și vor fi cu El pentru totdeauna, în Împărăția Lui. Cei ce Îl resping vor fi și ei înviați 
trupește și vor fi aruncați în locul pe care îl merită pentru răzvrătirea lor împotriva 
lui Dumnezeu: iazul de foc. 

În concluzie, vestea aceasta bună a Împărăției lui Dumnezeu este, după cum 
zice proverbul: „Celui ce-ți dă otravă, dă-i unt.“ Deși noi toți I-am dat lui 
Dumnezeu otravă, El ne-a dat unt trimițându-L pe Isus la noi.98  Toți eram vrăjmașii 
Lui, dar El ne-a iertat. Vestea aceasta bună este precum proverbul: „Pacea este ca 
laptele dulce.“99 Datorită lui Isus, acum avem pace cu Dumnezeu, și pacea aceasta 
– o, este atât de dulce! 

Din nefericire, azi sunt mulți care cred, în mod greșit, că Isus a venit să aducă o 
altă religie. Dar, după cum puteți vedea acum, nu de asta a venit. El a venit ca să 
ne deschidă o ușă către Împărăția lui Dumnezeu. Însă, deși ușa stă larg deschisă, 
Dumnezeu nu ne va forța să intrăm pe ea. De aceea, alegerea ne aparține. Dar cel 
ce este flămând și vrea cu ardoare o viață nouă, pură, poate intra cu ușurință pe 
această ușă. Dacă se pocăiește de păcatele lui, mărturisește cu gura lui că Isus 
este Domn și crede din toată inima lui că Dumnezeu L-a înviat din morți, atunci va 
fi mântuit. Va primi Duhul Sfânt ca o asigurare a includerii lui în Împărăția lui Isus. 
Dacă, însă, ia hotărârea aceasta de a intra în Împărăție, trebuie să fie conștient că 
decizia include și o parte dificilă. Satan ar vrea ca nimeni să nu-L accepte pe Isus ca 
să nu aibă parte de binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea, încearcă din greu să 
stârnească persecuții împotriva celor ce s-au hotărât să-L urmeze pe Isus. În ciuda 
acestui lucru, Duhul lui Dumnezeu ne ajută să îndurăm suferințele ce vor veni 
împotriva noastră, în așteptarea revenirii lui Isus. Vă voi cânta acum un cântec 
care vorbește deopotrivă despre cost și despre binecuvântări.100 (Comentariile din 
paranteză ne aparțin) 

 
Pentru cei care găsiți utile porțiuni ale acestei prezentări în munca voastră, aveți 

permisiunea de a folosi tot ce doriți și de a adapta la contextul vostru, după cum socotiți 
potrivit. 

 
Concluzie 
Destinul etern al milioanelor de ființe umane de pe tot pământul atârnă de răspunsul 

unei inimi credincioase și pline de căință la Vestea Bună a lui Isus Mesia. Fiindcă suntem 
cei cărora ni s-a încredințat mandatul de a proclama mesajul, este de datoria noastră, ca 
Trup al lui Mesia, să urmăm exemplul lui Pavel și să depunem toate eforturile pentru a 
comunica acest dar prețios în cele mai eficiente moduri cu putință. În acest scop, putem 

                                                             
98 Proverb moravian.  
99 Proverb moravian. 
100 În acest punct, eu continui cu un cântec scris în urmă cu câțiva ani de niște credincioși moravieni, 

care au fost martirizați pentru credința lor (vezi Capitolul 11). Cântecul vorbește despre a nu-L renega 
niciodată pe Isus, Mântuitorul nostru, cel care ne-a dat o promisiune eternă, indiferent de felul 
persecuțiilor sau necazurilor care s-ar putea abate asupra noastră. El comunică, în termeni foarte clari, 
faptul că drumul crucii nu este o decizie ușoară, dar este, totuși, o decizie ce merită toată osteneala. De la 
bun început, noii credincioși nu trebuie să-și facă iluzii vizavi de calea pe care o apucă.  



face apel la proverbe, analogii ale răscumpărării și alte punți culturale, care reprezintă o 
parte din prețioasele resurse pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. Putem avea 
încredere că Isus ne va întâmpina în mod dinamic în procesul căutării de metode creative 
pentru a orienta prezentarea Evangheliei cât mai mult spre receptorii ei. 

 
  



Capitolul 5. 
Întăriți pentru perseverență: Consacrarea sfinților prin taina lui Mesia 
 
Veniserăm acasă de peste ocean de două luni și jumătate și eram în Kansas City, MO, 

căutând în rugăciune să aflăm ce voia Dumnezeu să facem în continuare. Baza suportului 
nostru financiar era la pământ. Una din bisericile care ne-au susținut încă de la început nu 
mai exista și, într-o săptămână, aveam să primim ultimul cec din partea fostei noastre 
organizații misionare. Tocmai ne mutaserăm într-un oraș nou. Nu dețineam niciun fel de 
mobilă și nu dispuneam de investiții de capital. Eram nevoit să-mi caut o slujbă. 

Timp de o săptămână, am navigat pe internet și am răsfoit ziarele. De fiecare dată 
când mă îndeletniceam cu asta, îmi era greu să mă concentrez. Sentimente de frustrare, 
neliniște și o lipsă de pace se coborau peste mine. În propria mea istorie cu Dumnezeu, 
felul acesta de experiență însemna de obicei o mare lumină roșie – „Stop!“ La început, 
am încercat, pur și simplu, să ignor aceste semnale și m-am încăpățânat să-mi caut de 
lucru. Însă, cu fiecare zi care trecea, devenea tot mai greu să ignor prăpastia ce se 
adâncea între mintea și inima mea. Cea dintâi îmi spunea: „Este treaba ta să pui mâncare 
pe masă și să porți de grijă familiei tale. Intră-ți în rol! Fii bărbat!“ Cea din urmă replica: 
„Oprește-te odată! Nu forța lucrurile. Ai încredere în Domnul.“ 

Eram sfâșiat. În adâncul ființei mele, știam că Domnul voia să mă alătur, pentru o 
vreme, cu normă întreagă personalului Casei Internaționale de Rugăciune din Kansas 
City. Asta presupunea să-mi caut suport financiar. Totuși, avea să dureze ceva vreme 
până reușeam să pun din nou pe picioare o bază de susținere financiară. „Tată,“ Îl tot 
întrebam, „dacă chiar îmi ceri să amân deocamdată căutarea unei slujbe și să mă alătur 
celor din IHOP-KC... ei bine... ce ne vom face?!“ 

În starea aceasta se afla inima mea când am intrat în camera de rugăciune a IHOP-KC, 
într-o dimineață de joi. Mă simțeam abătut. Pe o scară de la unu la zece, aveam 
sentimentul că nivelul credinței mele era undeva la minus cinci. Am încercat să mă 
consolez cu faptul că eram programați să ne primim ultimul cec prin transfer electronic, 
mai târziu în cursul zilei. „Cel puțin, ne vom plăti facturile luna aceasta“, mi-am zis. Când 
m-am așezat să mă rog, îmi era greu să mă concentrez. Aveam senzația că în inima mea 
mugea o furtună năprasnică. 

Pe nepusă masă, dar cu multă discreție, Duhul Sfânt a început să vorbească inimii 
mele. I-am recunoscut glasul numaidecât. 

„Ai încredere în Mine,“ mi-a șoptit cu blândețe. „Voi trimite hrană pentru tine și 
pentru familia ta prin corbi, cum am făcut pentru Ilie, și mană din cer, cum am făcut 
pentru israeliți.“ 

În timp ce-mi vorbea, mi-a pus în vedere faptul că aceasta era o perioadă destinată 
instruirii. Precum israeliții în deșert, înainte să putem intra în moștenirea noastră, trebuia 
să ne deprindem să ne încredem doar în puterea Lui pentru pâinea noastră de toate zilele 
(Deut. 8). Aveam să ne „pierdem“ viețile încercând să ni le păstrăm prin propriile 
eforturi, sau aveam să ni le „salvăm“ lăsându-L pe El să ne treacă printr-un proces de 
moarte, numit cruce (Mat. 16: 25)? În cuvintele Psalmului 139, Dumnezeu ne înconjurase 
pe dinainte și pe dinapoi și acum Își întindea mâna peste noi ca un Tată iubitor. Aveam să 
ne încredem în El pentru corbi? Aveam să ne încredem în El pentru mană? 



M-am dus acasă și i-am povestit soției mele ce îmi spusese Duhul. Am plâns mare 
parte a zilei, confruntați fiind cu un baraj de temeri și îndoieli. Niciodată nu ne mai 
îmbarcaserăm într-o călătorie financiară atât de riscantă – una care lumii i-ar părea, fără 
îndoială, absurdă și chiar iresponsabilă. Era dureros și aveam un sentiment de moarte. 
Totuși, Dumnezeul care Își trimisese propriul Fiu la cruce ne chema acum să ne ducem 
propria cruce în contextul acestei decizii financiare practice. 

Mai târziu în seara aceea, m-am întors în camera de rugăciune ca să verific online 
contul bancar și să văd dacă intrase ultimul nostru cec. În timp ce conduceam, dialogam 
cu Dumnezeu despre soția și fiica mea. Gândul că nu li se purta de grijă mă tortura. 

Am intrat în camera de rugăciune în jurul orei 6: 30PM. Echipa de închinare de pe 
platformă cânta cântece spontane despre cruce. Mi-am deschis laptopul și m-am logat pe 
siteul băncii unde aveam deschis contul bancar. Când m-am uitat la ecran, inima mi-a 
înghețat. Cecul fusese, într-adevăr, transferat. Dar ceva părea în neregulă. Suma era prea 
mică. M-am uitat la pagina de tranzacții și am văzut că cineva așteptase până chiar în clipa 
aceea ca să încaseze un cec însemnat, pe care îl scrisesem cu mai multe luni în urmă. Mă 
zgâiam la ecran, amorțit. „Doamne, unde am greșit?“ Eram pe punctul de a ceda nervos. 

În clipa aceea, femeia care conducea închinarea a izbucnit într-un cântec profetic. Am 
simțit Duhul lui Dumnezeu lovindu-mi inima asemenea unei săgeți când ea a început să 
cânte: „Este cineva în încăpere care ia o decizie majoră chiar acum.“ Imediat, am știut că 
vorbea pentru mine. Am izbucnit în hohote de plâns și am început să tremur. Oamenii din 
jurul meu s-au gândit, cu siguranță, că o luasem razna. Am așternut pe hârtie fiecare 
cuvințel al cântecului ei pe măsură ce ajungea la crescendo și pasiunea vocii cântăreței se 
întețea: 

 
„Văd cum îți sângerează inima. Iei decizii acum pe care le simți ca pe o moarte, 

care îți par a fi moarte. Iei acum decizia de a fi răstignit. Aud plânsetul inimii tale. 
Simt sângerarea din ea. Știu că iubirea ta este reală. Nu este în zadar și nu ești 
singur. Voi avea grijă de ele. Ai încredere în Mine? Voi avea grijă de ele. Știu că îți 
faci griji că aceste decizii îi vor afecta pe mai mulți, nu doar pe tine. Eu voi avea 
grijă de ele! Eu voi avea grijă de ele! Eu voi avea grijă de ele! Ai încredere în mine?“ 
Și deși de pe mână îți picură mireasma mirului și inima ți se rupe în două, El spune: 
„În mâinile Mele – dă-mi-o mie, eu o voi lua și o voi face nouă. Ai încredere în 
Mine? Ai încredere în Mine? Pentru că eu știu ce vreau și te vreau pe tine. Ai 
încredere în Mine? Ești gata să faci un salt al credinței? Nu te voi lăsa singur. Ai 
încredere în Mine?“ 

 
Prin acest cuvânt profetic, Dumnezeu amintea familiei noastre de chemarea pe care o 

făcuse Isus celor ce erau ai Săi de a-Și lua crucea tot așa cum El și-o luase pe a Sa (Mat. 16: 
24). Un adevăr teologic pe care Dumnezeu îl descoperise în Isus funcționa acum ca un 
imbold practic la ucenicie și ne era adresat nouă. Ideea doctrinară: Prima dată, Dumnezeu 
Îl trimisese pe Unsul Său ca să moară pe o cruce ca jertfă de ispășire, înainte de a fi 
răsplătit cu învierea în trup. Întrebarea practică legată în mod inextricabil de acest 
adevăr: Alegeam să ascultăm de glasul lui Dumnezeu, în ciuda temerilor noastre și a lipsei 
de înțelegere, sau aveam să urmăm drumul mai familiar, și de regulă acceptabil, pe care 



Dumnezeu îl scosese, în clipa aceea, dintre opțiuni? Potrivit Noului Testament, în joc era 
măsura răsplătirii noastre la învierea celor drepți și în veacul viitor (Mat. 16: 24-27; 1 Cor. 3: 
10-15, 15: 35-44; Fil. 3: 10-11; Evr. 11: 35). Mai mult, această experiență avea de-a face cu 
legătura dintre doctrină și practică pe care ne clădisem viețile. 

În următorii trei ani, Dumnezeu a purtat familia noastră într-o călătorie a uceniciei mai 
glorioasă și mai dificilă decât tot ce trăisem până atunci. Ar fi nevoie de o altă carte ca să 
relatez mărturiile din acel anotimp. Uneori apărea la ușa noastră, ca prin minune, câte o 
sacoșă de cumpărături – chiar la țanc. Alteori, câte o persoană venea la noi și zicea: 
„Dumnezeu mi-a spus să încep să vă susțin financiar în fiecare lună.“ Alteori, câte o 
bancnotă de douăzeci de dolari se ivea din senin pe masa noastră de la bucătărie, chiar 
atunci când aveam nevoie să umplem rezervorul mașinii. În alte ocazii, Dumnezeu ne-a 
învățat să fim fericiți și mulțumiți cu strictul necesar: pâine, ouă și lapte. Alteori, revărsa 
peste noi câte un dar financiar semnificativ și neașteptat și mergeam să sărbătorim la 
restaurantele noastre preferate. El știa întotdeauna când și câtă presiune să aplice pentru 
a ne maximiza dragostea pentru El în clipa aceea. Oridecâte ori reflectez împreună cu 
soția mea asupra lucrării tăioase pe care Dumnezeu a săvârșit-o în inimile noastre în 
vremea aceea, ochii ni se umplu de lacrimi și inimile ni se inundă de bucurie. Ca niciodată 
până atunci, în acest anotimp am învățat că, deși drumul crucii poate părea uneori 
aproape insuportabil de dureros, el este, cu adevărat, singura cărare care duce la 
libertate și la viață.  

 
Evanghelia potrivit tainei: fundamentul uceniciei nou-testamentare 
Odată ce necredincioșii au auzit punctele fundamentale ale Evangheliei biblice 

comunicate cu claritate și au răspuns printr-o pocăință sinceră de păcatele lor și prin 
recunoașterea lui Isus ca fiind Mesia cel înviat (Fapte 2. 38; Rom. 10: 9), înseamnă că au 
primit iertarea de păcate. Au fost „izbăviți din împărăția întunericului“ și prin credință 
sunt acum incluși în „Împărăția Fiului pe care (Dumnezeu Tatăl) Îl iubește“ (Col. 1: 13, 
comentariul din paranteză ne aparține). Și acum, ce urmează? Cum ar fi continuat Pavel și 
ceilalți apostoli procesul uceniciei, din acest punct? Aceasta este întrebarea asupra căreia 
ne îndreptăm acum atenția. 

Când aud sintagma „Evanghelie“, multora din Trupul lui Mesia le vine în minte ideea 
de evanghelizare a necredincioșilor. Deși este absolut adevărat că proclamarea 
Evangheliei alcătuiește coloana vertebrală a lucrării de evanghelizare, în Noul Testament 
Evanghelia era mai mult decât un mesaj introductiv destinat necredincioșilor. Dimpotrivă, 
Pavel afirmă că Evanghelia, înțeleasă acum „potrivit cu taina“ lui Mesia, este mijlocul 
prescris de Dumnezeu pentru creșterea sfinților în maturitate și pentru motivarea lor la 
ascultare (Rom. 16: 25-27). Astfel, aceasta funcționa ca punct de referință permanent 
pentru orice ucenicie viitoare. Dacă vrem să aproximăm ceea ce vedem în Noul 
Testament, modul nostru de a clădia fundația trebuie să aibă Evanghelia potrivit tainei lui 
Mesia drept temelie a procesului de ucenicie. 

În Noul Testament, „taină“ nu are sensul pe care îl înțeleg mulți în zilele noastre: un 
soi de cunoaștere ascunsă sau ezoterică accesibilă în mod exclusiv celor dintr-o societate 
secretă și a cărei deținere înseamnă salvare (mântuire). În primele secole după Isus, 



versiunile răstălmăcite ale Evangheliei prezentate în acești termeni elitiști au fost 
condamnate drept erezia gnosticismului. 

Un mister biblic, dimpotrivă, este un adevăr pe care Dumnezeu l-a descoperit mai 
înainte profeților evrei din Vechiul Testament privitor la planul Său de răscumpărare, dar 
al cărui sens precis și a cărui desfășurare le-a ascuns de ei în mod necesar pentru a 
proteja planul până când sosea vremea împlinirii lui în istorie (1 Cor. 2: 6-8). Cu toate 
acestea, ceea ce a ascuns înțelegerii profeților absorbiți de scrierile lor (Efes. 3: 5), a făcut 
acum cunoscut prin lucrarea, moartea și învierea lui Isus. În cuvintele lui Pavel, o taină 
biblică este un adevăr ce fusese ascuns, dar care acum este descoperit lumii, din porunca 
lui Dumnezeu: 

 
Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea și propovăduirea 

lui Isus Cristos – potrivit cu descoperirea tainei (gr. Mysterion) care a fost ținută 
ascunsă (de chiar slujitorii prin care a fost profețită, cf. Efes. 3: 5) timp de veacuri, 
dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor (profeții evrei din Vechiul 
Testament) și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința 
tuturor neamurilor, ca să asculte de credință – a lui Dumnezeu, care singur este 
înțelept, să fie slava, prin Isus Cristos, în vecii vecilor! Amin. (Rom. 16: 25-27, 
sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin) 
 
Într-adevăr, Pavel aproape că pune semnul egalității între „Evanghelia“ lui și „taina“ 

al cărei slujitor se vedea (1 Cor. 4: 1) și „propovăduirea lui Isus Cristos“ sau „proclamarea 
lui Isus Cristos“ (Rom. 16: 25).101 În mintea lui, slujirea „tainei“ însemna a face cunoscută 
învățătura lui Mesia întregului Trup al lui Mesia, cu claritate și perspicacitate (Efes. 3: 1-5) 
și echivala cu „prezentarea cuvântului lui Dumnezeu în plinătatea lui“ (Col. 1: 25-26). Asta 
pentru că „învățătura apostolilor“ (Fapte 2: 42) consta, în primul rând, în a face 
cunoscute diversele fațete ale acestui mister – elementele neașteptate ale misiunii lui 
Mesia – în ciuda a ceea ce evreii din Ierusalim așteptau deja legat de Mesia și de misiunea 
Lui. În continuare, vom prezenta pe scurt șapte fațete ale acestei taine a lui Mesia, așa 
cum sunt ele înțelese în contextul lor istoric. De asemenea, voi arăta cum, înțelese corect, 
aceste puncte doctrinare esențiale nu sunt doar o teologie inaccesibilă, ci formează 
împreună un aparat al uceniciei ce dispune de un mecanism intrinsec de motivare. Ca 
atare, Dumnezeu le-a proiectat în așa fel încât să fie albia unei temelii de calitatea celei 
din Noul Testament. În Capitolul 6, ne vom muta atenția la modul în care pot fi transmise 
în practică aceste puncte de bază ale învățăturii apostolilor, în mod strategic și 
reproductibil, pentru ca ele să poată da rădăcini unei mișcări. 

 
Fațeta 1: Mijlocul scandalos de instituire a unui nou legământ 
Probabil că cea mai tulburătoare fațetă a tainei lui Mesia, mai cu seamă pentru evreii 

din secolul întâi, a fost mijlocul scandalos și de-a dreptul umilitor prin care a fost încheiat 

                                                             
101 Pentru argumentul exegetic că „propovăduirea lui Isus Cristos“ este cea mai bună traducere a 

acestei fraze din Rom. 16: 25, vezi Tim Warner, „Paul and the Mystery“ (Pavel și taina, n.tr.), The Pristine 
Faith Restoration Society http://www. pfrs.org/pd/09.html (accesat decembrie 2008). 



Noul Legământ (Ier. 31: 31; Luca 22: 20; 1 Cor. 11: 25; Evr. 8): prin sângele unui Mesia 
răstignit. Credincios fiind promisiunilor legământului Său, Dumnezeul lui Israel înviase un 
om răstignit, condamnat, arătând prin aceasta că Acesta era Regele și Mesia uns de El. 

Faptul că nu orice om, ci tocmai Isus din Nazaret, fusese înviat dintre cei morți, 
comportă cele mai profunde implicații, pe două fronturi. Mai întâi, însemna că Isus 
fusese, de fapt, nevinovat. Asta însemna că cei mai mulți oameni din Israel erau vinovați 
în ochii lui Dumnezeu; erau orbiți de nebunie, pentru că trăiau după un standard de 
„neprihănire“ care – deși lor li se încredințase legea mozaică – contravenea standardului 
lui Dumnezeu; și, în lipsa pocăinței, erau sortiți mâniei lui Dumnezeu, în Ziua Domnului. În 
al doilea rând, învierea lui Isus a însemnat că Dumnezeul lui Israel era ca Isus. Faptul că 
Dumnezeu a răzbunat un om răstignit și l-a declarat  drept prin înviere însemna că viața, 
caracterul, învățătura și disponibilitatea de a-Și sacrifica propria viață pentru bunăstarea 
nevrednicilor Săi persecutori defineau caracterul, standardele și definiția dragostei și 
dreptății lui Însuși Dumnezeu. Nouă ne vine greu să ne imaginăm ce a simțit cu adevărat 
un fariseu ortodox precum Pavel când Mesia cel înviat I s-a înfățișat pe drum spre 
Damasc și S-a recomandat ca fiind Isus din Nazaret, omul condamnat ca eretic și 
blasfemiator și dat la moarte prin una dintre cele mai rușinoase metode ale epocii (Fapte 
9). Pentru a simți impactul acestui adevăr, trebuie să ținem cont că este foarte posibil ca, 
înainte de răstignire, ideea că Mesia ar putea suferi într-o oarecare măsură să nu fi fost cu 
totul străină de cadrul în care mulți evrei din secolul întâi Îl gândeau pe Mesia. De 
exemplu, unele școli de gândire rabinică interpretau pasaje precum Isaia 53 din 
perspectivă mesianică: 

 
După cum am afirmat deja, opere timpurii precum Targum Jonathan și Jerusalim 
Targum adoptă deschis interpretarea mesianică a acestor profeții. Rabinii de mai 
târziu admit și ei că aceasta era viziunea obișnuită a părinților evrei; dar, în ce 
privește „poveștile nazaritenilor, care o aplică bărbatului aceluia pe care l-au 
atârnat pe lemn în Ierusalim, către sfârșitul celui de-al doilea Templu, și care, în 
opinia lor, era Fiul Celui Binecuvântat și luase asupra Sa natura omenească, în 
pântecele unei Fecioare“, ei resping această interpretare și referă predicția 
suferinței ori la un individ, ori, în mare parte, la Israel ca națiune. Dar slăbirea 
limbajului în care sunt descrise suferințele „delegate“ ale lui Mesia – nu mai puțin 
de douăsprezece mențiuni în Is. 52: 13-53 – este atât de anevoioasă încât unii 
dintre comentatorii lor au fost forțați să o admită, uneori aproape inconștient.102 
 
Atât de scandaloasă era pentru mintea evreilor ideea unui Mesia care ducea în 

spinare o cruce, încât – odată ce pasajul din Isaia 52: 13-53 a fost aplicat răstignirii lui Isus 
– rabinii au fost dispuși, pur și simplu, să treacă cu vederea propriile tradiții de 
interpretare. 

Prin contrast, Isus Și-a învățat ucenicii că această descoperire a unui Mesia răstignit 
(cf. 1 Cor. 1: 18 - 2: 8) – nu doar o piatră din capul unghiului, ci o piatră pusă la încercare și 
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lepădată (Ps. 118: 22; Is. 28: 16) – avea să alcătuiască temelia pe care El va clădi o adunare 
de sfinți care să umble în sfințenie și care să învingă mormântul (Hades), prin includerea 
lor la învierea celor drepți și în Împărăția lui Mesia (Mat. 16: 13-28). Mai mult, sfinții aceștia 
aveau să fie răsplătiți cu poziții de autoritate în Împărăția mesianică, cu scopul de a lega, 
judeca și elimina din ceruri și de pe pământ pe regii nelegiuiți și dracii (Mat. 16: 19; cf. Is. 
24: 21-23; Ps. 149; 1 Cor. 6: 2-3). În Noul Testament, taina lui Mesia răstignit constituie 
temelia învățăturii, doctrinei și lucrării apostolice. Dacă Mesia, prețioasa piatră din capul 
unghiului, a avut acces la învierea celor drepți prin suferință, tot așa și ucenicii Săi trebuie 
să intre în moștenirea învierii de la venirea lui Mesia prin încercări de diferite feluri: 

 
Căci dragostea lui Cristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur 

(Mesia) a murit (pe cruce) pentru toți, toți (ucenicii în acel Mesia) deci au murit 
(cu Mesia al lor, urmându-I exemplul, cf. Mat. 16: 24-25). Și El a murit pentru toți 
(iertarea tuturor celor ce se pocăiesc și cred), pentru ca cei ce trăiesc (ca ucenici ai 
lui Mesia) să nu mai trăiască pentru ei înșiși (în acord cu Satan, cf. Mat. 16: 3), ci 
pentru Cel ce a murit (potrivit tainei crucii descoperite acum) și a înviat (ca un 
prim rod și semn al răsplății învierii date celor ce perseverează cum a perseverat 
Stăpânul lor, cf. 1 Cor. 15; Evr. 2) pentru ei. Așa că, de acum încolo (în lumina 
adevărului că Dumnezeu a dezvinovățit un Mesia răstignit), nu mai cunoaștem pe 
nimeni în felul lumii (adică după sistemele de valori și standardele lumești ce 
contravin umilinței crucii), și chiar dacă (noi, poporul evreu) am cunoscut pe 
Cristos în felul lumii (ca pe campionul nostru, nu ca pe Cel ce suferă și îndură de 
bunăvoie umilința pentru bunăstarea altora), totuși acum nu-L mai cunoaștem în 
felul acesta (în lumina crucii, toată perspectiva noastră asupra vieții s-a schimbat). 
(2 Cor. 5: 14-16, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din 

pricina lui Cristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față 
de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am 
pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Cristos și să fiu găsit în El, 
nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin 
credința în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L 
cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea 
cu moartea Lui (cf. Mat. 16: 24): ca să ajung (o măsură și răsplată crescută) cu orice 
chip, dacă voi putea, la învierea din morți (răsplata primită la arătarea lui Mesia, cf. 
Mat. 16: 27). (Fil. 3: 7-11, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Se cuvenea, într-adevăr, ca Acela pentru care și prin care sunt toate și care 

voia să ducă pe mulți fii la slavă (învierea în trupuri glorificate), să desăvârșească, 
prin suferințe, pe Căpetenia mântuirii lor (Mesia) (înviere după perseverare în 
mijlocul suferinței). Căci Cel ce sfințește (Mesia) și cei ce sunt sfințiți (cei ce sunt în 
Mesia, puși deoparte prin prelucrare cu scopul de a intra în moștenirea învierii 
celor drepți) sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați“ 



(pentru că au spus da crucii, ca și Mesia al lor, cf. Mat. 16: 24-25)... (Evr. 2: 10-11, 
sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm 

la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu 
stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și 
Desăvârșirea (cf. Iov 33: 24-28, Mesia ca Cel care interpretează corect suferința) 
credinței noastre (în înviere), adică la Isus (Domnul înviat ce șade la dreapta 
Tatălui, cf. Col. 3: 1-4), care, pentru bucuria care-I era pusă înainte (a învierii, cf. Ps. 
16: 11), a suferit crucea, a disprețuit rușinea (răzbunat prin înviere) și șade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare-aminte la Cel 
ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru 
ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre (țineți 
cont de răsplata care vă așteaptă și pe voi la înviere dacă rămâneți pe calea crucii, 
cum a făcut Isus). (Evr. 12: 1-3, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
De aceea, adevărul lui Mesia cel răstignit și revelația lui Dumnezeu cuprinsă în el 

trebuie să alcătuiască coloana vertebrală oricărei temelii a uceniciei, dacă vrem ca ea să 
poarte amprenta autenticității celei din Noul Testament. De ce ar trebui evreii și ne-evreii 
să se slujească unii pe alții cu sacrificiu de sine? Crucea (Efes. 2). De ce ar trebui soțiile și 
soții, copiii și părinții, stăpânii și sclavii să se iubească unii pe alții? Crucea (Efes. 5). De ce 
ar trebui ucenicii lui Mesia să se ierte unii pe alții, să umble în unitate și să se 
descotorosească de mânie, poftă, mândrie și celelalte lucrări ale întunericului? Crucea 
(vezi 1 Cor. 1-2; Efes. 4: 17 – 5: 1). Într-adevăr, misterul unui Mesia crucificat procura un 
argument  și o motivație puternice pentru sfințenie: prin Duhul Sfânt, sfinții se supun 
întotdeauna harului lui Dumnezeu și răstignesc „carnea“ cât mai mult posibil, rămânând 
credincioși lui Mesia în mijlocul suferințelor și persecuțiilor; pentru ca și ei, asemenea 
sfinților din vechime (Evr. 11: 35), să „ajungă la“ (Fil. 3: 11) cea mai mare răsplată posibilă, 
învierea celor drepți și Împărăția mesianică (Rom. 2: 7). Cei ce resping adevărul și trăiesc 
în răutate nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu (Rom. 2: 8; Efes. 5: 5). De aceea, sfinții 
trebuie să persevereze în neprihănire și sfințenie până la capăt. 

 
Fațeta 2: Misiunea mesianică executată prin intermediul a două veniri 
Strâns legat de prima fațetă este conceptul că misiunea mesianică avea să fie 

îndeplinită prin intermediul a două veniri, și nu prin una singură, cum se așteptau 
majoritatea evreilor.103 Luca 24 pune bine în lumină acest aspect al tainei. Înainte de a 
intra în gloria Împărăției Sale pe pământ prin cucerire militară, Mesia trebuia mai întâi să 
vină ca jertfă de ispășire pentru iertarea păcatelor, împlinind astfel Scripturile: 

 
Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților şi zăbavnici cu inima, când este vorba să 

credeți tot (adică nu doar Scripturile despre Mesia cel biruitor, ci și despre 
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celelalte funcții mesianice) ce au spus prorocii (privitor la misiunea lui Mesia)! Nu 
trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri (ca ispășire pentru iertarea păcatelor) şi 
[după aceea] (după jertfa de ispășire) să intre în slava Sa (slava Împărăției 
mesianice)?” Şi a început de la Moise şi de la toți prorocii şi le-a tâlcuit, în toate 
Scripturile (inclusiv Ps. 22, Is. 53 etc., nu doar părțile pe care voiau să le audă cei 
mai mulți evrei), ce era cu privire la El. (Luca 24: 25-27; cf. Fapte 3: 26, sublinierea și 
comentariile din paranteză ne aparțin) 

 
Împărțind misiunea mesianică în două faze istorice – cea dintâi vizită pentru ispășire și 

îndurare, cea de-a doua, pentru judecată – Dumnezeu descoperea lumii adevărata 
adâncime a îndurării, răbdării și iubirii Sale pentru păcătoși (2 Pet. 3: 9). Isus trebuia să 
vină mai întâi ca Mielul de Paști al lui Dumnezeu (1 Cor. 5: 7), și nu încă în calitate de 
cuceritor militar desemnat de Dumnezeu (Is. 63; Apoc. 19). Din punct de vedere 
cronologic, perioada de timp dintre sărbătorile de primăvară, în care era sacrificat mielul 
de Paști, și sărbătorile de toamnă, care celebrau ziua când Dumnezeu avea să judece 
lumea și Israelul să conducă națiunile sub Mesia (Zah. 14), s-a dovedit a fi o imagine 
profetică a modului în care misiunea mesianică avea să fie administrată în două faze, 
separate de un decalaj în timp. În perioada interimară, ucenicii trebuiau să ducă pe tot 
pământul o ofertă de amnistie – pocăință și iertarea de păcate (Luca 24: 47) – până în  
ziua când Mesia avea să Se întoarcă pentru a doua oară, de data aceasta pentru judecată. 

La nivel practic, această dimensiune a tainei lui Mesia are implicații profunde pentru 
natura lucrării apostolice, așa cum este aceasta prezentată în Noul Testament. După cum 
prima dată Mesia venise cu îndurare, ca jertfă pentru iertarea de păcate, urmând să mai 
vină o dată, pentru judecată, tot așa lucrarea celor pe care El îi trimitea în lume trebuia să 
reflecte același tipar. Pavel afirmă că, în veacul acesta, i se încredințase „lucrarea 
împăcării“ (2 Cor. 5: 18), al cărei scop era să consacre ucenicii în maturitate prin taina 
crucii (Col. 1: 25-26), pentru ca aceștia să fie făcuți, în ochii lui Dumnezeu, vrednici de a-și 
primi răsplata deplină în veacul viitor și la învierea celor drepți, la revenirea lui Mesia 
(Luca 20: 35; 2 Tes. 1: 5; vezi și îndemnurile din Efes. 4: 1; Fil. 1: 27; Col. 1: 10; 1 Tes. 2: 12 etc.) 
Abia la cea de-a doua venire a lui Mesia, sfinții I se vor alătura în lucrarea de judecată (Ps. 
149; Luca 22: 30; 1 Cor. 6: 2). 

 
Fațeta 3: Cele două dimensiuni ale administrării învierii celor drepți 
O altă față a tainei lui Mesia are de-a face cu felul în care Dumnezeu alege să 

administreze promisiunea legământului Său de a-i învia din morți pe cei drepți. Cei mai 
mulți evrei din secolul întâi se așteptau ca învierea celor drepți să aibă loc doar la sfârșitul 
veacului. Nu erau pregătiți pentru ideea că o ființă umană, cu atât mai puțin Mesia Însuși, 
ar putea experimenta învierea celor drepți într-o altă epocă istorică, înainte de învierea 
sfinților de la sfârșitul veacului.104 
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Acest adevăr era încastrat în sărbătorile anuale instituite de legea mozaică. 
Dumnezeu a proiectat sărbătorile, ca parte a Legii, pentru a mărturisi despre Mesia (Mat. 
5: 17; Ioan 5: 46; Gal. 3: 24). Potrivit calendarului evreiesc, cea dintâi zi (de la apus, până la 
apus, după calculul evreilor) a sărbătorilor de primăvară era Nissan 14, sau ziua Paștilor 
(Lev. 23: 5). Cea de-a doua zi era Nissan 15, prima zi a Sărbătorii pâinii nedospite (Lev. 23: 
6) și un Sabat festiv (spre deosebire de Sabatul obișnuit, săptămânal, Lev. 23: 7, 11). 
Nissan 16 era a treia zi a sărbătorilor de primăvară și a doua zi a Sărbătorii pâinii 
nedospite, în care primele roade ale secerișului orzului erau legănate înaintea Domnului 
pentru a consacra și dedica secerișul și ca semn și asigurare că Domnul avea să fie 
credincios și să aducă la coacere și restul secerișului (Lev. 23: 9-14). „Căci este un principiu 
universal, în Vechiul Testament, că «cele dintâi» simbolizează întotdeauna întregul – 
primele roade din întregul seceriș, primul născut și cele dintâi din toate celelalte; și că 
«dacă primele roade sunt sfinte, toată plămădeala este sfântă»“.105 

Isus a fost răstignit în cea dintâi zi, Nissan 14, și a murit pe la ceasul al nouălea (în jur 
de 3:00PM, Marcu 15: 34), chiar în ceasul la care evreii își sacrificau mieii de Paști, la 
Templu.106 În anul acela, Nissan 14 cădea într-o vineri (Marcu 15: 42), iar Isus a fost 
îngropat în aceeași zi, înainte să înceapă, la apusul soarelui, ziua de 15 Nissan. Trupul Său 
se afla în mormânt în ziua de 15 Nissan, care era un „Sabat special“ (Ioan 19: 31), pentru 
că în anul acela, Sabatul săptămânal și Sabatul festiv (Lev. 23: 7) coincideau. Cea de-a 
treia zi, 16 Nissan, începea la apusul soarelui, iar Isus a înviat din morți în dimineața zilei 
de 16 Nissan, cam în același timp când preoții ar fi legănat snopul de orz înaintea 
Domnului, la Templu. 

Deși poporul evreu participase cu bucurie, an după an, la Sărbătorile Paștelor și a 
pâinii nedospite, cei mai mulți dintre ei nu se gândiseră niciodată să facă legătura între 
legănarea primelor roade (Lev. 23: 9-14) cu propria înviere trupească a lui Mesia. Și totuși, 
misterul ascuns în aceste evenimente a fost făcut cunoscut în mod deschis în învierea lui 
Isus. Învierea lui Mesia a fost garanția „primelor roade“ a faptului că Dumnezeu va secera 
întregul seceriș al învierii, la sfârșitul veacului (1 Cor. 15: 20; 1 Tes. 4: 13-14). Cu alte cuvinte, 
trupul înviat al lui Isus era snopul de orz pe care Dumnezeu îl legăna înaintea întregii lumi 
ca pe un semn și o asigurare că avea să Se țină de cuvânt și să-i învieze pe cei drepți la 
sfârșitul veacului, împlinindu-și promisiunile legământului Său (Mat. 13: 36-43). Această 
taină de tipul „deja/nu încă“ a învierii celor drepți avea menirea de a întării sfinții înspre 
sacrificiu de sine și perseverență prin suferință, pentru ca și ei să aibă parte de aceeași 
răsplată a vieții înviate, la cea de-a doua venire a lui Isus (Mat. 16: 24-27; Fil. 3: 7-11; 2 Cor. 
4: 8-11; Evr. 2: 10-11, 12: 1-3). 

 
Fațeta 4: Cele două dimensiuni ale administrării Duhului Sfânt 
Un alt aspect al misterului mesianic este administrarea în două faze a revărsării 

Duhului Sfânt. Credincioșii evrei știau, de multă vreme, că Dumnezeu avea să reverse 
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Duhul Său cel Sfânt asupra națiunii lui Israel ca element-cheie al reînnoirii și restaurării 
acesteia (Is. 32: 15, 44: 3; Ezec. 39: 29; Ioel 2). Ei știau că Dumnezeu avea să-Și reverse 
Duhul (Ps. 68: 18; Is. 44: 1) prin Mesia, asupra Căruia Duhul avea să Se odihnească (Is. 11, 
42, 61 etc.); că Duhul era cheia pentru ca inimile oamenilor să primească circumcizia 
(Ezech. 36: 27); și că, după cum suflarea Duhului îi dăduse omului viață, la început (Gen. 1: 
7), tot așa Duhul avea să fie mijlocul prin care trupul omenesc avea să fie regenerat, la 
înviere. Cu toate acestea, ca și în cazul învierii celor drepți, nu se așteptau ca Duhul să fie 
revărsat în două faze. 

Sărbătorile de primăvară se încheiau cu Sărbătoarea Cincizecimii sau Sărbătoarea 
Săptămânilor, care începea la cincizeci de zile după 16 Nisan și ofrandele primelor roade 
(Lev. 23: 15). La Sărbătoarea Săptămânilor, evreii celebrau strângerea întregii recolte de 
orz și grâu, precum și primirea Legii pe Muntele Sinai, a cărei aniversare cădea în timpul 
acestei sărbători.107 Aceasta este o imagine profetică a ceea ce s-a întâmplat în ziua 
Cincizecimii, când Isus Și-a revărsat Duhul Său cel Sfânt peste urmașii Săi (Fapte 2: 2; 2 
Cor. 3: 3). Însă această revărsare nu a avut ca rezultat învierea trupească a sfinților, ci 
Duhul Sfânt a fost pus în ei ca o pecete și o arvună (un avans) a primelor roade, ce 
garanta învierea lor trupească, la cea de-a doua venire a lui Mesia (Rom. 8: 11, 23; Efes. 1: 
13-14, 4: 40). A doua rată va veni atunci când Mesia Se va întoarce să învieze și să glorifice 
sfinții, prin intermediul și puterea aceluiași Duh Sfânt. Între timp, Duhul îi va împuternici 
pe oamenii lui Dumnezeu să mărturisească despre ziua aceea când Mesia va finaliza 
răscumpărarea lor înviindu-le trupurile (Luca 24: 29; Fapte 1: 8). Tot El va fi Cel prin a cărui 
lucrare Legea va fi mutată de pe tablele de piatră, în inimile oamenilor (Rom. 3: 29; 2 Cor. 
3; cf. Ier. 31: 33). În Noul Testament, „harul“ este folosit adesea ca o prescurtare pentru 
puterea pusă la dispoziția sfinților prin arvuna primelor roade ale Duhului. În ce privește 
transformarea personală, scopul ultim al acestui har este de a crea vieți neprihănite care, 
cu timpul, sunt făcute vrednice de includerea în învierea celor drepți (Luca 20: 35). După 
cum vom vedea mai în profunzime în Capitolele 6 și 7, acest aspect al misterului are, 
practic, funcția de a-i împiedica pe sfinți să se descurajeze în efortul lor de a se supune cu 
toată inima poruncilor lui Dumnezeu. 

 
Fațeta 5: Două faze ale administrării Noului Legământ cu Israel 
Majoritatea evreilor se așteptau ca „legământul cel nou“ sau „veșnic“, profețit în 

Scripturile evreiești, să fie administrat națiunii Israelului printr-un singur eveniment. Însă, 
în Isus, Dumnezeu Și-a dezvăluit planul de a administra Noul Legământ cu poporul evreu 
în două părți, sau faze de timp: mai întâi, unei mici rămășițe de credincioși, și apoi, la un 
alt moment al istoriei, întregii națiuni, chiar înainte și după revenirea lui Mesia. 

Conform Scripturilor evreiești, la sfârșitul veacului, Mesia va încheia un legământ nou 
și veșnic cu Israelul, în care Legea lui Dumnezeu va fi scrisă în inima și mintea națiunii și 
prin care păcatele îi vor fi iertate (Is. 54: 10, 61: 8; Ier. 31: 31-34, 50: 4-5). Acest legământ va 
fi un legământ de pace (Is. 54: 10; Ezech. 34: 25) și de ispășire (Ezech. 16: 60-62), prin care 
Dumnezeu Se va logodi cu (Osea 2: 16-20) și va fi legat (Ezech. 20: 37) de Israel pentru 
totdeauna. Mai mult de atât, ca parte a acestui legământ veșnic, Mesia îi va învia pe cei 
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drepți prin cuvântul gurii Sale (vezi, de ex. Is. 49: 8-9; cf. Ioan 5: 25, 11: 43). În plus, în 
contextul acestui Nou Legământ, Mesia Își va revărsa Duhul Său cel Sfânt, va curăți 
Israelul de păcatul său, de necurăția și idolatria sa și îi va da puterea de a asculta de El 
pentru totdeauna (Ps. 68: 18; Is. 44: 1-5, 59: 21; Ezech. 39: 26-29; Ioel 2). Duhul care Se 
odihnește peste Mesia Se va odihni, astfel, peste Israel pe vecie (Is. 59: 21). Prin acest 
legământ, întreaga națiune a Israelului (Is. 60: 21) – nou-constituită în exclusivitate dintr-o 
rămășiță purificată, supraviețuitoare, aflată într-o stare neprihănită înaintea lui 
Dumnezeu (Is. 4: 2-6) – va primi puterea de a moșteni în mod legitim țara Israelului, 
pentru totdeauna, sub domnia lui Mesia (Deut. 29-30). 

Pavel ne spune, însă, că până la întoarcerea lui Mesia, Israelul trece printr-o stare de 
„împietrire parțială“ și că mântuirea deplină a națiunii se va realiza doar atunci când 
„numărul întreg“ (NIV) sau „plinătatea“ (NKJV) „neamurilor s-a împlinit“ (Rom. 11: 25). 
Salvarea națională a Israelului așteaptă, deci, un mare seceriș din rândul națiunilor 
păgâne, ne-evreiești. Însă nu orice fel de seceriș. Pavel mai spune și că „mântuirea a 
trebuit să ajungă la neamuri ca să stârnească gelozia lui Israel“ (Rom. 11: 11, NKJV). Altfel 
spus, planul lui Dumnezeu este să ia binecuvântările Noului Legământ, care aparțin de 
drept poporului evreu, și să le ofere națiunilor de ne-evrei. Apoi, El Se va folosi de acei ne-
evrei credincioși ca de un imbold care să-i facă pe evrei să dorească și ei ceea ce au primit 
neamurile și să le deschidă ochii la faptul că Isus este Mesia. De ce este important acest 
lucru? Pentru că Pavel ne spune că „viața din moarte“ (Rom. 11: 15), sau învierea celor 
drepți, va avea loc la cea de-a doua venire a lui Mesia (1 Tes. 4: 16-17). Venirea lui Mesia 
presupune pocăința „întregului Israel“ (Rom. 10: 26). Pocăința Israelului presupune un 
seceriș masiv din națiunile de neevrei care umblă într-o mărturie și iubire jertfitoare, de o 
calitate ce provoacă Israelul la pocăință (Rom. 11: 11, 15). În cele din urmă, răscumpărarea 
pământului este legată de salvarea Israelului. 

Înțeleasă corect, această dimensiune a tainei lui Mesia este un soi de test de turnesol 
pentru calitatea vieții Trupului lui Mesia. Ea ne forțează în mod constant să ne întrebăm: 
A ajuns viața noastră corporată atât de plină de dragostea jertfitoare a lui Mesia cel 
răstignit încât poporul lui Israel, care de-a lungul istoriei s-a arătat cel mai împietrit față 
de Isus, să fie constrâns să-și regândească serios poziția față de El? 

 
Fațeta 6: Includerea neamurilor (neevreilor) în Legământul lui Israel cu scopul 

alcătuirii unei mirese internaționale 
Momentul, mijlocul și scopul includerii neevreilor în legământul mesianic al lui 

Dumnezeu cu Israelul scot la iveală adevăruri tulburătoare despre dragostea și îndurarea 
Sa. Pentru mintea evreului din secolul întâi, însă, adevărurile pe care urmează să le 
discutăm erau aproape tot atât de ofensatoare precum însăși Crucea. 

În iudaismul celui de-al doilea Templu, neevreii care doreau să se alăture legământului 
lui Israel erau nevoiți, de obicei, să îndure o serie de rituri de inițiere, incluzând 
circumcizia fizică, botezul cu apă pentru prozeliți și o jertfă ce indica loialitatea față de 
legea mozaică: 

 
Din nou, era prevăzut ca acei neevrei ce deveneau „prozeliți ai neprihănirii“ 

sau „prozeliți ai Legământului“ (Gerey hatstedeq sau Gerey habberith) să fie admiși 



să ia parte la toate privilegiile Israelului în urma a trei rituri – circumcizie, botez și 
jertfă -, imersiunea fiind, în ea însăși, recunoașterea și îndepărtarea simbolică a 
pângăririi morale, corespunzând necurăției din Levitic.108 
 
Ce șoc a fost, deci, când Dumnezeu Și-a revărsat Duhul Său cel Sfânt asupra lui 

Corneliu și asupra casei lui, înainte ca vreunul dintre bărbați să fi fost circumciși și să se 
facă prozeliți evrei! Depășind posibila împotrivire a lui Petru față de a-și pune mâinile 
peste un neevreu „necurat“, Isus Și-a revărsat Duhul Său cel Sfânt peste acești neevrei în 
mod nemijlocit, fără punerea mâinilor (Fapte 10: 44; cf. Fapte 8: 17). Petru și însoțitorii săi 
evrei au fost uimiți (Fapte 10: 45). Duhul era pecetea lui Dumnezeu și garanția includerii în 
învierea celor drepți (Efes. 1: 13-14). Revărsându-Și Duhul Său cel Sfânt peste credincioși 
neevrei, Dumnezeu făcea o declarație lipsită de echivoc: acceptarea deplină a acestora - 
și, deci, includerea lor în Noul Legământ pe care Isus îl făcuse cu rămășița de credincioși 
din Israel – se baza, pur și simplu, pe pocăința lor și pe credința lor că Isus era Mesia 
(Fapte 11: 18; 15: 8). Prin acest eveniment, s-a stabilit că pocăința și credința în Isus sunt 
singurele cerințe pentru includerea neevreilor în promisiunile date de Dumnezeu 
Israelului prin legământ. 

Urmarea a fost că ucenicii neevrei nu mai erau „străini sau oaspeți ai casei“ (Efes. 2: 
19), „fără drept de cetățenie în Israel“ și excluși de la nădejdea „legămintelor 
făgăduinței“ (Efes. 2: 12); acum, împreună cu evreii credincioși, erau și ei „împreună-
cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu“ (Efes. 2: 19-20). Prin Evanghelia lui Isus 
Mesia, „neamurile sunt împreună-moștenitoare cu noi [Israelul], un singur trup cu noi și 
iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Cristos Isus“ (Efes. 3: 6). Prin credința în Isus ca 
Domn, credincioșii neevrei fuseseră altoiți pe promisiunile moștenite de Israel prin 
legământ (Rom. 11). Astfel, erau destinați, ca parte a unui singur Trup alături de evreii 
credincioși, să moștenească învierea celor drepți și Împărăția lui Mesia. Asigurarea 
includerii lor în aceste promisiuni era pecetea Duhului Sfânt (Efes. 1: 13-14), pe care 
Dumnezeu Îl revărsase peste ei în momentul pocăinței și credinței lor, nu din cauza 
circumciziei lor fizice (Gal. 3: 1-5). Această față a tainei lui Mesia revela faptul că 
credincioșii neevrei, ca beneficiari ai „rădăcinii și grăsimii măslinului“ legămintelor lui 
Dumnezeu cu Israelul (Rom. 11: 17), aveau să fie incluși, de acum, în rândul celor ale căror 
trupuri vor fi schimbate „într-o clipită“ la ultima trâmbiță, la împlinierea acelor legăminte 
(1 Cor. 15: 51-52). 

Deși felul neașteptat în care Dumnezeu Își desfășura planul trebuie să fi fost, el însuși, 
tulburător pentru apostoli și pentru Biserica Primară, ceea ce această taină descoperea 
lumii despre Dumnezeu era cu atât mai năucitor: și anume, că Dumnezeu Tatăl este plin 
de râvnă să-I dea Fiului Său o mireasă multinațională, o „fecioară curată“ (2 Cor. 11: 2). 
Mai mult, această Mireasă este obiectul pasiunii cele mai fervente ale lui Isus, cea asupra 
căruia Și-a pironit privirile, cea pe care o iubește și de care are mare grijă (Efes. 5: 28-32). 
După cum bărbatul este „una cu“ soția lui, afirmă Pavel, tot așa și Mireasa multietnică pe 
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care Tatăl o cheamă afară din rândul națiunilor este, de fapt, „una cu“ sau „unită cu“ 
Mesia prin Duhul Sfânt. 

Mai mult de-atât, Pavel ne mai informează și de ce Dumnezeu Își desfășoară planul 
printre națiuni într-un mod atât de neașteptat. Motivul pentru care Dumnezeu Și-a mutat 
atenția atât de mult spre neevrei este că are un serios măr al discordiei cu Satan și cu 
oastea puterilor demonice căzute. El trebuie să demonstreze ceva și are de gând să o 
facă prin Biserică. Încă din clipa când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și descendenții 
acestuia să iasă din idolatria Babilonului ca să alcătuiască o națiune neprihănită care să-I 
poarte numele (Gen. 12-22), Satan a încercat cu perseverență să se opună planului lui 
Dumnezeu, incitând națiunile păgâne ale pământului să asuprească Israelul. Egiptul (Ex. 1: 
8-22), Asiria (Is. 36-37), Babilonul (Dan. 3), Persia (Est. 3), elenii (Dan. 11), Roma, Germania 
nazistă și numeroase alte popoare, toate, au sugrumat Israelul în diferite momente ale 
istoriei. Deși uneori Dumnezeu S-a folosit de aceste imperii ca să-Și disciplineze poporul, 
în violența lor însuflețită de puteri demonice și în mândria lor, ele au întrecut întotdeauna 
limitele (Zah. 1: 15). Acum, însă, Dumnezeu răstoarnă situația împotriva lui Satan și a 
puterilor demonice. Prin Evanghelia acestui Mesia crucificat și înviat, Dumnezeul lui Israel 
înfăptuia ceva de neînchipuit. El provoca o rămășiță de neevrei credincioși, provenind din 
toate națiunile, să se alăture rămășiței de credincioși evrei și să formeze împreună un 
singur Trup „multicolor“ și variat etnic – adunarea sau Biserica lui Mesia. Temeiul unității 
acestui Trup este crucea (Efes. 2: 14-18), prin intermediul căreia Dumnezeu a distrus 
complet orice motiv de mândrie omenească și lăudăroșenie deopotrivă din partea 
evreului și a neevreului (Rom. 11). Prin lucrarea Crucii, Dumnezeu va meșteri cu măiestrie 
acest Trup într-o armată unificată de sfinți umili și jertfelnici, lucrarea mâinilor Sale (Efes. 
2: 10). El va lua această Mireasă multinațională și o va așeza în văzul lumii, ca pe un semn 
de exclamare la ideea pe care o avea de demonstrat stăpânirilor demonice și puterilor 
văzduhului, și anume: calea umilinței, a supunerii voluntare și a iubirii, calea lui 
Dumnezeu, iese întotdeauna triumfătoare la final. 

 
…pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti (Satan și stăpânirile 
demonice care s-au folosit de puterile păgâne ca să atace Israelul de-a lungul 
istoriei, în încercarea de a răsturna planul lui Dumnezeu) să cunoască azi (adică 
Dumnezeu are ceva ce vrea să fie făcut cunoscut prin această adunare multicoloră 
care este Biserica), prin Biserică (adunarea mesanică a Israelului, compus acum 
atât din evrei, cât și din neevrei, în Mesia; cf. vv. 2: 11- 3:6), înțelepciunea nespus de 
felurită (Gr. Polypoikilos: „multicoloră“, „pestriță“109, „marcată de o mare 
varietate de culori“110, adică multinațională, multietnică) a lui Dumnezeu 
(abilitatea și perspicacitatea neșovăielnică a lui Dumnezeu de a-Și duce la împlinire 
planul veșnic, cf. v. 11; și măiestria de a întocmi o Mireasă ca o lucrare fără prihană 
a mâinilor Sale, cf. Efes. 2: 10), după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus 
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(când a înlăturat dușmănia dintre evrei și neevrei prin Cruce, întorcând astfel 
planurile lui Satan împotriva lui însuși; cf. Efes. 2), Domnul nostru. (Efes. 3: 10-11, 
sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
De-a lungul celei mai mari părți a istoriei Israelului, majoritatea necredincioasă a pus 

presiune, în mod nedrept, asupra minorității neprihănite (prin persecuție). Acum, sfinții 
lui Dumnezeu vor începe să întreacă numărul majorității necredincioase din Israel, dar 
într-un fel în care nimeni nu se așteptase: acești sfinți vor fi, cu preponderență, neevrei 
mesianici care fuseseră altădată ostili evreilor, dar care acum erau „împreună-cetățeni“ 
(Efes. 2: 19) ai „federației Israelului“ (Efes. 2: 12, în en. commonwealth, NKJV) și ale căror 
vieți fuseseră transformate de Dumnezeul lui Israel prin puterea unui Mesia crucificat. 
Prin intermediul acestei Mirese multinaționale, Dumnezeu va face să încline balanța și va 
aplica presiune în mod drept asupra evreilor necredincioși până când, în sfârșit, „tot 
Israelul va fi mântuit“, la sfârșitul veacului (Rom. 11: 26). În alte cuvinte, El va folosi 
această lucrare de artă multicoloră ca să stârnească gelozia Israelului pentru Mesia al ei 
(Rom. 11: 11), la revenirea lui Mesia, învierea celor drepți, inaugurarea Împărăției 
mesianice și eliminarea lui Satan de pe pământ (Apoc. 20: 1-3). Prin taina lui Mesia, 
Dumnezeu va închide gura Acuzatorului, odată pentru totdeauna. 

Din nou, o înțelegere adecvată a acestei dimensiuni a misterului lui Mesia are menirea 
de a funcționa ca un imbold motivațional pentru o trăire sfântă. Dumnezeu Își desfășoară 
în mod strategic planul Său deopotrivă cu evreii și neevreii, cu scopul de a maximiza 
smerenia, jertfa de sine și răsplățile eterne ale ambelor părți. Acest adevăr implică în mod 
inerent că atât credincioșii evrei, cât și cei neevrei trebuie să devină oameni smeriți și 
jertfitori, pentru ca acest plan să se împlinească. 

 
Fațeta 7: Convergența guvernamentală a cerurilor și pământului sub domnia lui 

Mesia 
Convergența guvernamentală a cerurilor și a pământului sub domnia lui Mesia 

formează o altă față a tainei lui Mesia. În cuvintele lui Pavel: 
 

…căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale (planul lui Dumnezeu, care 
înainte era ascuns, dar acum este descoperit sfinților, în Mesia Isus) după planul 
pe care-l alcătuise (Gr. protithemi: a întocmi, a naște, adică „a alcătuit ca să fie 
privit“ sau „a expune privirilor publicului“111 sau „a expune în public“112) în Sine 
Însuşi (adică, planul lui Dumnezeu a fost expus public pentru ca lumea să-l 
privească în Mesia), ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor (cf. Gal. 4: 
4; gr. oikonomia), spre a-Şi uni iarăşi (convergență guvernamentală) într-unul în 
Hristos (Gr. anakephalaiomai), toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ 
(adică, toată autoritatea guvernamentală din ceruri și pământ I-a fost dată lui 

                                                             
111 Ibid., G4388.  
112 R.L. Thomas, New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries, Updated Edition 

(Anaheim: Foundation Publications, Inc., 1998, 1981), H8674. 



Mesia, cf. Mat. 28: 18). (Efeseni 1: 9-10, sublinierea și comentariile din paranteză ne 
aparțin)113 
 
Implicațiile revelatorii ale acestei dimensiuni a tainei mesianice ar fi năucit mintea 

evreului din secolul întâi pe cel puțin trei fronturi: (1) ceea ce dezvăluia despre natura 
ontologică a lui Mesia: și anume că nu era doar un om, așa cum se așteptau cei mai mulți 
evrei, ci că era și pe deplin Dumnezeu; (2) ceea ce dezvăluia despre caracterul 
guvernamental al lui Dumnezeu: că este indescriptibil de umil și domnește pentru 
totdeauna în exclusivitate pentru bunăstarea creației Sale; și (3) ceea ce dezvăluia despre 
îndurarea și răbdarea continue ale lui Dumnezeu: că cea dintâi sarcină guvernamentală a 
lui Mesia ca Domn peste ceruri și pământ nu era să curățe cerurile de demonii răi și 
pământul de oamenii răi – așa cum va face mai târziu (Is. 24: 21-23, 63: 1-6; Apoc. 12, 19-20) 
– ci, în calitate de mijlocitor la dreapta Tatălui, să administreze binecuvântările Noului 
Legământ unui număr tot mai mare de păcătoși pocăiți. 

Într-o oarecare măsură, un număr de versete din Vechiul Testament fie implică (Gen. 
3: 15, 4: 1,114 9: 27,115 18, 32: 29-30; Ios. 1: 14; Jud. 13: 21-22; Dan. 7: 14; Mica 5: 2), fie afirmă 
explicit în câteva locuri (Ps. 45: 6-7; Is. 7: 14, 9: 6; Ier. 23: 6) divinitatea Sămânței 
Mesianice făgăduite. Însă înclinația iudaismului fariseic – școala de gândire evreiască 
predominantă în secolul întâi, care s-a dezvoltat ulterior în iudaismul talmudic – era să 
dea la o parte implicațiile logice ale acestor tipuri de texte.116 Până în secolul întâi, erau 
câteva curente legitime de gândire evreiască care permiteau oarece spațiu conceptual 
pentru divinitatea lui Mesia117, dar asemenea grupuri se aflau, de regulă, în minoritate. 
Majoritatea evreilor din Israel știau că Dumnezeul lui Israel avea să susțină pe deplin 
autoritatea guvernamentală a lui Mesia pe pământ (Ps. 110). De asemenea, dispuneau și 
de multe categorii elaborate și sofisticate pentru a descrie interacțiunea dinamică, 
iminentă și intimă dintre Dumnezeu și creația Sa, precum gloria Shekinah, Înțelepciune și 
Cuvântul Domnului.118 Totuși, cei mai mulți din Israel nu căutau un Mesia care să fie 100% 
Dumnezeu și 100% om, sau, după cum avea să se exprime mai târziu Conciliul de la 
Calcedon (451 AD), „tot atât de desăvârșit în Dumnezeire pe cât era în umanitate.“119 Că 
Mesia ar putea fi ceva mai mult decât un om de rând, oricât de sus înălțat, nu era doar 
ceva ce majoritatea evreilor – pentru care însăși pomenirea Numelui lui Dumnezeu era 
interzisă – n-ar fi fost gata să accepte fără șovăire. În mai multe circumstanțe în lucrarea 
Sa, Isus aproape că a fost delapidat pentru blasfemie din cauza felului în care interpreta 
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categoriile mesianice preexistente în mințile ascultătorilor Săi până la limitele acestui 
subiect (Ioan 5: 18, 8: 58-59, 10: 31-33). 

Însă orice întrebări sau îndoieli ar mai fi rămas în mințile ucenicilor lui Isus legate de 
aceste chestiuni au fost amuțite în mod decisiv în urma învierii lui Mesia. Mai întâi, prin 
faptul că L-a înviat din morți, Tatăl a arătat că Isus era fără păcat, certificând astfel că 
toate declarațiile controversate pe care Isus le făcuse până atunci despre Sine Însuși 
fuseseră complet adevărate. În al doilea rând, ca o prefață la Marea Trimitere, Mesia cel 
înviat și răzbunat a făcut una dintre cele mai îndrăznețe declarații de până atunci: „Toată 
autoritatea Mi-a fost dată în ceruri și pe pământ“ (Mat. 28: 18). La început, când i-a creat 
pe Adam și Eva, Dumnezeu le-a dat acestora în mod specific autoritate delegată și 
stăpânire peste pământ (Gen. 1: 26; Ps. 8: 6-8; 115: 16). Deși a împuternicit ființele 
omenești cu autoritate peste scaunul picioarelor Împărăției Sale, pământul (Is. 66: 1), 
Dumnezeu niciodată nu le-a delegat autoritate peste ceruri, locul unde se află tronul Său 
(Is. 66: 1; Ps. 11: 4, 103. 19).120 Israeliții știau deja că Sămânța Mesianică va primi autoritate 
guvernamentală peste pământ. Că El va deține autoritate guvernamentală și peste ceruri, 
însă, era o revelație care, din cauza implicațiilor ei logice, nu avea cum să nu arunce în aer 
categoriile lor mesianice. Dacă Dumnezeu era posesorul autorității peste ceruri și dacă 
Mesia era posesorul autorității peste ceruri, după cum dezvăluia Isus cel înviat și 
justificat, însemna că Mesia este Dumnezeu. Dacă omul este autoritatea delegată peste 
pământ, și dacă Mesia este autoritatea delegată peste pământ, însemna că Mesia este 
om. Isus este Dumnezeu; Isus este om. Prin revelația convergenței guvernamentale a 
cerurilor și a pământului sub domnia lui Mesia, Dumnezeu a aruncat paradoxul întrupării, 
în toată gloria și splendoarea lui, precum o grenadă în mințile și inimile primilor ucenici. 
După cum se exprimă apostolul Ioan, probabil scuturând din cap cu uimire când a scrijelit 
cu penița pergamentul pentru prima oară: „Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi“ 
(Ioan 1: 14). 

Acest aspect al tainei lui Mesia ne lămurește de ce unele dintre declarațiile cele mai 
mărețe ale Noului Testament privitoare la natura duală a lui Isus sunt țesute dintr-o 
bucată cu afirmațiile privitoare la domnia guvernamentală a lui Mesia peste toate 
lucrurile, deopotrivă cele din ceruri și de pe pământ (Col. 1: 15-20; Evr. 1: 1-4). Descoperirea 
acestei fațete înaintea ochilor apostolilor însemna că ucenicii lui Isus nu Îl venerau pe Isus 
doar ca pe mult-așteptatul Mesia al lui Israel, ci Îl lăudau și adorau și ca pe Însuși Cuvântul 
veșnic al lui Dumnezeu prin care universul fusese întocmit și în care continua să fie 
susținut în dragoste. 

Această revelație era revoluționară, nu doar din cauza a ceea ce afirma despre natura 
ontologică a lui Mesia, ci și din cauza a ceea ce comunica despre caracterul 
guvernamental al lui Dumnezeu. Atât de angajat era Dumnezeu față de răscumpărarea 
creației Sale încât era dornic să lase gloriile tronului Său, să pășească într-un trup fragil de 
om și să Se lase executat pe nedrept. Adâncul smereniei, răbdării, iubirii și îndurării 
descrise în acest act a fost, este și va fi mereu ceva ce ne taie respirația și ne pune mințile 
la grea încercare (Fil. 2: 5-11). 
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În sfârșit, această fațetă, ca atât de multe dintre celelalte, evidențiază adâncul de 
neînchipuit al iubirii și îndurării lui Dumnezeu față de păcătoși. Ca Domn al cerurilor și al 
pământului deopotrivă, cea dintâi misiune guvernamentală a lui Mesia nu a fost să 
distrugă oamenii răi ai pământului prin judecată, după cum se așteptau cei mai mulți 
evrei, ci să se roage, să mijlocească cu răbdare și să administreze beneficiile Noului 
Legământ ca Mare Preot, la dreapta Tatălui Său (Fapte 2: 33; Rom. 8: 34; Col. 3:1). Unul 
dintre Psalmii mesianici citați cei mai adesea în Noul Testament este Psalmul 110. În Ziua 
Cincizecimii, Petru a inclus în mesajul său Psalmul 110: 1: „Domnul a zis Domnului meu: 
«Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»” (Fapte 2: 33-
35). El i-a informat pe ascultătorii săi că Isus era Mesia care, ca agent al judecății uns de 
Dumnezeu, va executa, în cele din urmă, judecățile acestui psalm (vv. 2-7). Nu-i de mirare, 
deci, că pe ascultătorii săi îi tăia la inimă (Fapte 2: 37): ei îl uciseseră chiar pe Acela care 
avea să îndeplinească Psalmul 110 și se aflau de partea greșită a gardului! Însă Petru le-a 
redat speranța, dezvăluindu-le un adevăr din Psalmul 110 care nu fusese înțeles pe deplin 
până la evenimentul istoric al învierii și înălțării lui Isus: Mesia trebuia mai întâi să șadă la 
dreapta Tatălui (Ps. 110: 1) până când Tatăl Îi dădea puterea și permisiunea de a face 
dreptate printre popoare și de a strânge trupurile moarte în grămezi (Ps. 110: 6). Însuși 
faptul că acest Psalm Îl înfățișa pe Mesia șezând la dreapta Tatălui, în sala tronului ceresc, 
înainte de a pune stăpânire peste pământ, împreună cu adverbul de timp „până când“, 
implica o amânare în timp și un soi de separare (vezi fațeta 2 de mai sus). Majoritatea 
evreilor din Israel pierduseră din vedere acest amănunt, iar acum Petru li-l făcea de 
cunoscut în lumina morții și învierii lui Isus. Acest interval de timp reprezenta o veste 
bună pentru audiența lui. Însemna că, deși Isus era cu adevărat Mesia cel uns să ducă la 
îndeplinire cele descrise în Psalmul 110, prima misiune guvernamentală a lui Mesia ca 
Domn peste ceruri și peste pământ nu era să execute mânia lui Dumnezeu pe pământ, ci 
să administreze iertarea celor ce se pocăiau, ca Mare-Preot ce slujea în curțile Templului 
ceresc (cf. Evr. 2-10). 

Din nou, în termeni de ucenicie practică, această revelație a lui Dumnezeu în Mesia 
este inerent motivațională. După cum Dumnezeu S-a smerit pe Sine și S-a făcut om, tot 
așa și noi suntem chemați să urmăm exemplul lui Dumnezeu Însuși în atitudinile și relațiile 
noastre (Fil. 2). După cum Mesia și-a exercitat poziția de autoritate guvernamentală ca să-
i slujească pe alții cu sacrificiu de sine, tot așa și noi suntem chemați să iubim și să-i slujim 
pe alții în același fel (Ioan 13). După cum Isus este mijlocitor la dreapta Tatălui, tot așa și 
noi trebuie să ne „rugăm fără încetare“ (1 Tes. 5: 17) și „în orice vreme“ (Efes. 6: 18) ca 
oferta de îndurare a lui Dumnezeu din Evanghelie să se „răspândească [cu rapiditate] și 
să fie proslăvit“ (2 Tes. 3: 1). Pe măsură ce ne dedicăm pe noi înșine asemănării cu Isus în 
aceste privințe, măsura răsplății noastre în veacul viitor crește. 

 
Mecanica uceniciei Evangheliei potrivit tainei 
Pavel a încurajat și îndemnat bisericile din sfera lui de influență, chiar și în absența lui, 

amintindu-le, în mod simplu de corpul învățăturilor pe care le primiseră de la început din 
partea lui (de ex. 1 Cor. 15: 1; 2 Tes. 2: 5; Fil. 3: 1). Asta pentru că Dumnezeu a formulat 
Evanghelia în mod strategic conform cu taina lui Mesia pentru a stimula sfinții să caute 
perseverența în neprihănire și sfințenie. Întrucât taina aceasta este inerent motivațională 



în natura ei, sfinții trebuie să o înțeleagă ca să persevereze în credința lor până când Isus 
Se întoarce să ceară răsplata suferințelor Sale. Ea este calea către evlavie pe care ne-o 
dezvăluie Dumnezeu (1 Tim. 3: 16), precum și măsura de siguranță împotriva ideilor 
înșelătoare, pe care ne-o pune la dispoziție (Col. 2: 2-4). Împletind laolaltă conceptual prin 
triada credinței, iubirii și nădejdii (vezi Rom. 5: 5; 1 Cor. 13: 13; 2 Cor. 8: 7; Gal. 5: 6; Efes. 1: 
15, 3: 17, 6: 23; Col. 1: 4-5, 23; 1 Tes. 1: 3, 3: 6, 5. 8; 2 Tes. 1: 3; 1 Tim. 1: 5, 14; 2 Tim. 1: 13; Tit 1: 
2), ea este programată de Dumnezeu să producă o recoltă bogată de neprihănire, 
supunere și maturitate în Biserică: 

 
Nu vreau să nu ştiți, fraților (Pavel le scrie credincioșilor din Roma), că de 

multe ori am avut de gând să vin la voi (dar am fost împiedicat până acum), ca să 
culeg vreun rod printre voi (nu se referă la roade printre necredincioși, ci la o 
recoltă de neprihănire și supunere în Trupul lui Cristos, cf. Rom. 1: 5), ca printre 
celelalte neamuri. (Rom. 1: 13, sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin) 
 
După cum demonstrează următoarea diagramă (pp. 154-155), mecanica uceniciei 

Evangheliei potrivit tainei se învârte în jurul doctrinei corecte (ortodoxie) care stimulează 
emoții sfinte (ortopatos), care, la rândul lor, motivează un comportament neprihănit 
(ortopraxis). 

 
Concluzie 
Din cartea Apocalipsa, aflăm că principala agendă a lui Dumnezeu pentru veacul 

acesta, înainte de întoarcerea lui Isus, este ca taina lui Dumnezeu să fie completată și 
pusă la vedere înaintea întregii lumii (Apoc. 10: 7). Îngerii tânjesc după ziua când Mireasa 
va fi completă, matură și pregătită să fie înfățișată lui Mesia de către Dumnezeu Tatăl 
(Apoc. 10: 6). Întrucât Evanghelia potrivit tainei lui Mesia ne furnizează combustibilul 
necesar pentru a ne supune cu inima neîmpărțită și pentru a persevera în credință, este 
de o importanță crucială să facem parte și noilor ucenici de această înțelegere de bază a 
ei, pentru ca fundamentul mișcării ce ia naștere să aproximeze ceea ce vedem în Noul 
Testament. 

 

Mecanica uceniciei Evangheliei potrivit Tainei lui Mesia 
 Doctrină (ortodoxie) Răspuns emoțional 

corespunzător și 
motivație 
(ortopatos) 

Răspuns comportamental 
corespunzător (ortopraxis) 

CREDINȚĂ 
Recunoașterea 
și convingerea 
că Isus este: 

Domnul cu autoritate 
peste ceruri și pământ, 
Dumnezeul-om în care 
converg 
guvernamental toate 
lucrurile 
 
 

Uimire, teamă, 
reverență 

Închinare și adorare a lui 
Mesia ca Dumnezeu, 
Cuvântul veșnic al lui 
Dumnezeu făcut trup 



Judecătorul numit de 
Dumnezeu să 
răsplătească pe cei 
drepți și să-i 
pedepsească pe cei răi 
 
 
 
 

Teamă sfântă, 
tremur și emoții 
sfinte 

Iubire și ascultare din toată 
inima față de Mesia prin 
acordul permanent cu - și 
supunerea față de - harul pus 
la dispoziție nouă prin arvuna 
Duhului. Perseverență în 
căutarea neprihănirii (Rom. 2: 
7). 
 
Dezbrăcarea de tot ce este 
vechi: prin acordarea 
constantă și vigilentă la Duhul 
harului, ne mortificăm 
păcatele și poftele care ne 
corup la nivel personal și 
social (mândria, furia, 
lăcomia, pofta, imoralitatea 
etc.) (Efes. 4: 22; Col. 2: 11, 3: 
5, 9; Gal. 6: 16-21) 
 
Îmbrăcarea cu tot ce este 
nou: prin acordarea 
constantă și vigilentă la Duhul 
harului, ne îmbrăcăm cu 
Mesia și umblăm în roadele 
Duhului harului (dragoste, 
bucurie, pace, smerenie, 
puritate sexuală etc.) (Efes. 4: 
23-24; Col. 3: 10, 12-14). 

Jerfta de ispășire 
rânduită de Dumnezeu 
pentru noi pe cruce 

Afecțiune, iubire, 
adâncă recunoștință, 
plâns 

DRAGOSTE  
Urmând 
exemplul lui 
Isus de: 
 

Preot care Îl iubește, 
venerează și ascultă 
pe Tatăl din toată 
inima, mintea, sufletul 
și puterea Lui, oricare 
ar fi costul la nivel 
personal (misterul 
crucii) 
 

Pasiune, iubire, 
exaltare, foame, 
dorință, bucurie 

Rămânerea în Mesia, vița 
(Ioan 15). 
Intimitate și comuniune 
constantă cu Tatăl. Har 
pentru neprihănire și rodire, 
accesat prin rămânerea în 
Mesia prin rugăciune 
constantă (1 Tes. 5: 17) 

Rege Slujitor, cel umil 
care a luat prosopul și 
a spălat picioarelor 
alor Săi. Neprihănirea 
lui Dumnezeu definită 
ca sacrificiu de sine 
pentru bunăstarea 
altora 

Recunoștință și 
bucurie pentru 
modul în care ne-a 
slujit Isus 

Iubirea și slujirea altora așa 
cum ne-a iubit și ne-a slujit 
Isus pe noi (Ioan 13: 34-35) 
 
Prin acordarea constantă și 
vigilentă la Duhul harului, 
supunere din toată inima față 
de noua poruncă a Noului 
Legământ în toate relațiile 
noastre (Efes. 5; Col. 3; 1 Pet. 



3) 

 
 
NĂDEJDE 
Așteptarea 
răbdătoare ca 
Mesia Isus să 
se întoarcă a 
doua oară cu 
scopul: 

Să-și încheie misiunea 
mesianică de a curăți 
pământul de 
nelegiuire și răutate și 
de a umple pământul 
de gloria lui 
Dumnezeu 

Sobrietate, urgență Proclamarea Evangheliei cu 
îndrăzneală înaintea tuturor; 
chemarea oamenilor la 
pocăință și credință 
 
Mijlocire din toată inima 
pentru cei pierduți, mai ales 
pentru cei din sfera noastră 
de influență 
 

Să finalizeze 
răscumpărarea 
noastră prin învierea 
trupească a celor 
drepți în Mesia, la 
împlinierea numărului 
convertiților dintre 
neevrei și mântuirea 
„întregului Israel“ 
(completarea 
rămășiței de 
credincioși etnici 
evrei) 

Dor, tânjet Stil de viață de rugăciune, 
post și veghere 
 
Rugăciune cu pasiune pentru 
mântuirea Israelului 
 
Mărturie plină de îndrăzneală 
pentru națiunile păgâne 
 
Mărturie plină de îndrăzneală 
pentru poporul evreu 
 
Viață plină de sacrificii de 
dragul evreilor, chiar dacă nu 
o merită, în ceasul necazului 
prin care vor trece la sfârșitul 
veacului, pentru a expune 
Crucea 
 

Să ne scape de 
persecutorii și 
opresorii noștri, 
deopotrivă oameni și 
demoni 

Dor, tânjet Perseverență între timp în 
mijlocul încercărilor, 
suferințelor și persecuțiilor 
 
Îmbrăcarea cu armura lui 
Dumnezeu 
 
Opoziție față de Diavolul; 
binecuvântare și rugăciune 
pentru oamenii care ne 
persecută 
 

Să așeze Împărăția lui 
Dumnezeu și domnia 
sfinților 

Tânjet și dorință 
aprinsă după 
dreptatea adusă de 
Mesia 

Strigăte zi și noapte pentru 
dreptatea inaugurată de 
revenirea lui Mesia (Luca 18: 
1-8) 
 
Mijlocire înflăcărată pentru 



pregătirea Bisericii prin 
dificultăți și persecuții 
 

Să distribuie răsplățile 
veșnice ale sfinților 

Încântare, anticipare 
plină de dor 

Perseverență în credință până 
la moștenirea acelor răsplăți 
(Apoc. 2-3) 

Roada 
uceniciei: 
 
Mireasa 
pregătită 
pentru Mesia 

Roada în veacul acesta: împlinirea scopului lui Dumnezeu pentru existența 
noastră. Satisfacerea inimii omenești în intimitate cu Dumnezeu. Cei pierduți 
sunt mântuiți. Mireasa este sfințită, purificată și pregătită pentru întoarcerea 
lui Mesia. Sporirea și lărgirea progresivă a răsplății rezervate pentru noi la 
învierea celor drepți și în Împărăția lui Mesia. 
 

Roada în veacul viitor: sfinții vor fi înviați din morți și vor trăi veșnic în trupuri 
înviate, cu acces reînnoit la pomul vieții. Sfinții răsplătiți deschis pentru 
supunerea lor și pentru acordarea lor la harul lui Dumnezeu în veacul acesta. 
Sfinții instalați în poziții guvernamentale, potrivit cu măsura ascultării lor în 
acest veac. 

 
  



Capitolul 6. Încredințați modelului: Transmiterea modelului apostolic  
 
Cu aproximativ zece luni înainte să ne mutăm în zona în care locuia Muhammad, ne 

aflam în Singapore pentru o lună de instruire și eram cazați la YMCA. În această perioadă, 
multe din întrebările călăuzitoare ale tezei acestei cărți au început să prindă formă în 
mintea mea și să dea ghes inimii mele. Seara, mă întâlneam cu regularitate cu un alt 
bărbat pentru rugăciune. În cursul întâlnirilor noastre nocturne pe acoperișul clădirii 
YMCA, la lumina stelelor, obișnuiam să-L întreb pe Dumnezeu: „Tată, sunt cu adevărat 
posibile și în zilele noastre mișcări înfloritoare de calibrul celor din Noul Testament? Chiar 
este posibil să-L vedem pe Duhul Sfânt mișcându-Se cu o asemenea repeziciune, 
profunzime și ascuțime, în intervale atât de scurte de timp precum cele din Noul 
Testament?“ 

Într-o seară mohorâtă, pe când întrebările acestea ajunseseră la apogeu în inima mea, 
ne-am rotit privirile peste oraș și am început să mijlocim pentru el. Odată cu trecerea 
timpului, am început să simțim picuri ușori de ploaie așternându-ni-se pe capete și, în acel 
moment, ne-am gândit să punem capăt întâlnirii din seara aceea și să ne retragem 
înăuntru. Însă ceva în lăuntrul meu îmi spunea să mai zăbovim o vreme în rugăciune. Am 
continuat preț de încă un ceas. 

Era acum în jur de 10: 30PM și ploaia încetase. Nimeni altcineva nu se mai afla pe 
acoperiș. Cele mai multe lumini se stinseseră. Toate clădirile principale erau închise. 
Deodată, am auzit niște pași ușori. O femeie ce părea a avea douăzeci și ceva de ani s-a 
ivit ca din senin. Mi-am zis în sinea mea: „Ce-o fi făcând tânăra asta tocmai aici sus, la ora 
asta târzie?“ 

Probabil că și ea se întreba același lucru în dreptul nostru. A dat ocol acoperișului, 
curioasă, și și-a croit drum spre noi. Ne-am prezentat și, în scurt timp, ne-am adâncit în 
conversație. „Tori“ era din Taiwan și se afla în Singapore doar în trecere, în drum spre 
Malaezia, pentru o scurtă vacanță. Limba ei maternă era mandarina. Mai vorbea fluent și 
engleză și japoneză. Tori ne-a făcut impresia unei tinere strălucite. Duhul ei blând și 
dispoziția dulce ne-a cucerit pe dată. Și totuși, privind în ochii ei, puteam desluși totodată 
și o tristețe adâncă și confuzie. Am întrebat-o despre istoria ei spirituală. 

„Familia mea este budistă, dar eu am câțiva prieteni creștini, acasă, în Taiwan. Din 
diferitele conversații pe care le-am purtat cu ei, am dorit să aflu mai multe despre acest 
Isus.“ A oftat. „Eu sunt altfel decât prietenii mei. Mă simt tristă și singură tot timpul și 
nimic nu ajută.“ 

„Tori“, i-am spus, „și eu am fost cândva singur, dar când L-am acceptat pe Isus ca 
Domn, am fost umplut cu Duhul Său și n-am mai fost trist. Vrei să auzi mai multe despre 
asta?“ 

„Da,“ mi-a răspuns ea. 
Am continuat să-i împărtășesc lui Tori Evanghelia, precum și o versiune succintă a 

propriilor noastre mărturii. Am întrebat-o dacă ar vrea să-și dea viața lui Isus și ea ne-a 
răspuns fără ezitare: „Da“. A făcut o mărturisire de credință în jurul orei 11: 30PM. 

Imediat după mărturisirea ei, am dat fuga în camera mea și am trezit-o pe soția mea, 
care ni s-a alăturat pe acoperiș. De asemenea, l-am trimis pe prietenul meu în josul străzii 
să aducă o copie a Bibliei tradusă în mandarină. Vreme de aproape două ceasuri, am 



folosit modelul de instruire MAWL (vezi mai jos) ca să-i transmitem Ucenicul universal, un 
model vizual simplu, ușor de memorat și de reprodus care conține elementele de bază 
ale învățăturii apostolice, în lumina tainei lui Mesia. Când Tori a redat modelul în fața 
noastră, am încurajat-o bătând palma cu ea și am ajutat-o să-și lămurească ce rămăsese 
neclar. La capătul celor două ceasuri, era capabilă să reproducă minunat modelul de la 
cap la coadă, fără niciun ajutor. 

După ce Tori a învățat Ucenicul universal, am așternut pe hârtie câteva versete-cheie, 
iar ea s-a angajat să le învețe pe de rost în ziua următoare. De asemenea, i-am dăruit și 
Biblia în mandarină, subliniind cât este de necesar să ne adâncim cu regularitate în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit despre împărtășirea mărturiei ei cu alții. Soția mea, 
prietenul meu și cu mine i-am oferit ca model versiuni succinte ale propriilor noastre 
mărturii și i-am dat șansa să și-o exerseze pe a ei. S-a descurcat splendid. Apoi, am 
întocmit o listă cu câțiva dintre prietenii, rudele și cunoștințele ei necredincioase, ne-am 
pus mâinile peste hârtie și am început să mijlocim pentru ei. Eu și soția mea ne-am rugat 
pentru numele care era în capul listei, din nou pentru a-i oferi un model. Tori s-a rugat 
pentru celelalte. S-a angajat să-și împărtășească mărturia cu oamenii de pe listă, la 
întoarcerea în Taiwan. De asemenea, am accentuat faptul că este important să nu fie 
singură pe acest drum. La întoarcerea în Taiwan, avea nevoie să găsească alți credincioși 
cu care să se poată închina și crește. Ea a înțeles și a fost de acord să facă întocmai. 
Cunoștea câteva biserici în Taiwan. Apoi, ne-a dat permisiunea să transmitem emailul ei 
unor colegi de-ai noștri din Taiwan. În sfârșit, ne-am pus mâinile peste ea și am 
încredințat-o grijii Duhului Sfânt. 

Era de-acum în jur de 2: 30 AM. Ne simțeam pleoapele grele, dar duhurile ne erau 
pline de viață. Mai rămăsese un lucru de făcut: să dăm voie apei botezului să spele acest 
nou copil al lui Dumnezeu. Din fericire, pe acoperișul clădirii era o piscină imensă. Soția 
mea a dat fuga în casă și a adus un rând de haine uscate pentru Tori. 

Pe când ne aflam în apă, am întrebat-o pe Tori cele patru întrebări care se pun de 
obicei noilor ucenici, în unele părți ale Bisericii subterane din China: 

„Tori, te-ai hotărât să-L urmezi pe Isus?“ 
„Da.“ 
„Știi că păcatele îți sunt iertate?“ 
„Da.“ 
„Îl vei urma pe Isus fără să te uiți înapoi?“ 
„Da.“ 
În sfârșit, „Tori, când vor veni în casa ta să te târască afară, să te arunce în închisoare 

și să te amenințe cu moartea, Îl vei mai urma pe Isus?“ 
„Da.“ 
Apoi s-a scufundat în apă, murind față de păcat și înviind față de Mesia. Toți am 

îmbrățișat-o și am felicitat-o, cu această ocazie solemnă din viața ei. În drum spre liftul 
clădirii, tânăra din Taiwan a zis tremurând: „Acum știu că sunt creștină.“ Botezul îi 
pecetluise decizia. În mintea ei, nu mai era de-acum cale de întoarcere. 

În ziua următoare, Tori a plecat în Malaezia. N-am mai văzut-o niciodată. Dar sunt 
sigur că dacă dădea ascultare din toată inima adevărurilor simple pe care le primise de la 



noi, Duhul Sfânt avea să-i întărească sufletul în neprihănire în zilele, lunile și anii ce îi 
stăteau în față. 

 
Ucenicul universal: „Pretutindeni, în toate bisericile“ 
Acum, după ce am trecut în revistă principalele fațete ale Evangheliei potrivit tainei lui 

Mesia și am văzut că ele sunt menite de către Dumnezeu să funcționeze ca un mecanism 
de ucenicie cu o motivație intrinsecă, întrebarea asupra căreia ne oprim este: Cum putem 
rezuma învățătura apostolilor astfel încât ea să poată fi transmisă cu ușurință de către 
oamenii cei mai puțin educați și reprodusă ca parte a unei mișcări care să se extindă 
rapid? În pamfletul intitulat Ucenicul universal: Cum să primești, să păstrezi și să reproduci 
modelul lui Dumnezeu pentru viață, misiologul Thom Wolfe prezintă o concepție foarte 
importantă și profundă asupra acestei chestiuni: 

 
Cu aproape un secol în urmă, Roland Allen a răscolit secolul al XX-lea 

amintindu-ne de „expansiunea spontană“ a comunității primare a Căii. Acum, în 
secolul XXI, cu toate ușile deschise la Vestea Bună, trebuie să reevaluăm modul în 
care apostolii au putut să meargă într-o zonă, să predice Vestea Bună, să adune 
convertiți, să-i hrănească și să meargă mai departe, scriindu-le mai apoi cu o 
asemenea încredere ca să le „aducă aminte“ de învățătura fundamentală, care 
părea atât de generalizată și înțeleasă de toți (vezi 1 Tes. 3: 3-4; 2 Tes. 2: 5). 

Chiar și mai complicat de înțeles este faptul că Pavel și echipa plantatoare de 
biserici se aflau adesea într-un oraș doar vreme de câteva săptămâni, câteva luni 
sau, cel mult, câțiva ani. Cum făceau acest lucru? Cum puteau crea persoane atât 
de radiante și lideri atât de responsabili și reproductivi? 

Întrebare. Cum a stabilit Pavel conducerea – atât de repede, atât de trainic, 
atât de ușor de reprodus – încât a devenit baza pentru Biserica Creștină? 

Răspuns. Avea un model, un standard – un standard care putea fi primit 
personal, care putea fi ținut minte cu ușurință și care putea fi reprodus în mod 
strategic... 

Coloseni și Efeseni prezintă acest model în forma cea mai clară și mai 
completă. Probabil că acest lucru se datorează faptului că Pavel scrie cu privirea 
ațintită înainte, adresând principii, nu uitându-se înapoi, pentru a adresa 
probleme. Toate epistolele lui Pavel sunt, în esență, aranjate după structura 
credință și comportament, învățătură și etică, doctrină și apoi îndatoriri, 
plinătatea lui Cristos și apoi ucenicia noastră. Dar această structură 
credință/comportament, de pildă, se poate vedea foarte clar în Romani (1-11/12-16), 
Coloseni (1-2/3-4) și Efeseni (1-3/4-6). Ea poate fi deslușită și în 1 Petru, Iacov și 
Evrei – model folosit de toate echipele de conducere apostolice din Biserica 
primei generații. (Sublinierea noastră)121 
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(pamflet nepublicat, parvenit autorului în 2003), 3,5. 



Acest model – supranumit de Wolfe „ucenicul universal“, din cauză că apostolii îl 
considerau aplicabil la modul universal la Trupul lui Mesia (1 Cor. 4: 17) – organiza 
elementele de bază ale învățăturii apostolice într-un format succint, ușor de memorat și 
ușor de reprodus. Pe partea doctrinară, modelul funcționa ca o simplă grilă hermeneutică 
pentru interpretarea corectă a Scripturilor Vechiului Testament și a Evangheliei Noului 
Testament, în lumina tainei lui Mesia. Pa partea comportamentală, nu-i încărca pe ucenici 
cu munți de informații noi, ci comunica în mod didactic un standard de viață simplu, dar 
transformator. Mai mult, supunerea din toată inima față de acest model este mijlocul 
rânduit de Dumnezeu pentru a-i face pe sfinți „liberi de păcat“ și „robi ai neprihănirii“: 

 
Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai 

păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul (gr. Tupos – „tipar“, „model“, 
„exemplu“122; ESV, „standard“) învățăturii pe care ați primit-o. Şi prin chiar faptul 
că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. (Rom. 6: 17-18) 

Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preaiubit şi 
credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos şi 
de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. (1 Cor. 4: 17, 
sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

Urmați-mă pe mine, fraților, şi uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda (gr. 
Tupos) pe care o aveți în noi. (Fil. 3: 17, sublinierea și comentariile din paranteză ne 
aparțin) 

Dreptarul (gr. Hupotuposis – supratip sau supramodel, implicând aplicabilitate 
universală) învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine ține-l cu credința şi 
dragostea care este în Hristos Isus. (2 Tim. 1: 13, sublinierea și comentariile din 
paranteze ne aparțin) 
 
Observați că Pavel a încredințat biserica din Roma modelului apostolic și nu invers. De 

ce? Pentru că știa că dacă noii ucenici își orientau viețile în jurul lui, modelul avea să 
funcționeze ca un mijloc al harului, prin care Duhul Sfânt avea să-i transforme efectiv 
după Chipul lui Isus. 

Modelul ucenicului universal este strategic prin faptul că poate fi desenat pe 
șervețele, schițat cu bățul în noroi sau pământ, scris pe palma mâinii sau desenat cu cretă 
pe trotuar. Nu ai nevoie de un cont bancar mare, de educație formală sau de o diplomă în 
teologie ca să-l înveți sau să-l dai mai departe. Ţărani analfabeți, copii, mame care 
alăptează și cerșetori îl pot reține și îl pot transmite altora tot atât de ușor precum 
bancherii, avocații și doctorii. Cei din celulele închisorilor îl pot schița pe pereți sau în 
noroi, cu degetele, pentru noii ucenici. În diferite momente, am transmis acest model 
unor (foști) budiști și musulmani, occidentali și neoccidentali, bărbați și femei, oameni 
instruiți și analfabeți. În Kansas City, odată, i-am transmis părți din el lui Sean, bărbatul 
fără adăpost de care v-am povestit în Capitolul 2. Cu altă ocazie, i l-am transmis unui nou 
ucenic de cinci ani, la un picnic în afara grajdului cailor. În cuvintele lui Wolfe, eficacitatea 
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modelului rezidă în faptul că poate fi „primit personal, reținut cu ușurință și reprodus în 
mod strategic“, fără a ține cont de nivelul de educație, buget, vârstă sau împrejurări. 
Lucrul acesta îi dă posibilitatea de a se răspândi cu rapiditate la fiecare nivel și strat al 
societății aidoma unei mișcări sociale. Guvernele și regimurile politice rele pur și simplu 
nu pot stârpi, controla sau arde baza de cunoaștere a unei mișcări atunci când aceasta 
este transferată într-un format de acest fel. De obicei, încerc să transmit modelul către 
noi ucenici în aceeași zi a experienței lor de convertire. Nu îi las să plece din prezența mea 
până când nu sunt capabili să reproducă modelul, fără ajutorul meu. 

S-ar putea ca erudiților biblici de profesie Ucenicul universal să nu li se pară din cale-
afară de impresionant. Însă, după standardele Noului Testament, cineva care cunoaște o 
poruncă de-a lui Isus și o ascultă din toată inima are mai mult succes decât cel care a 
memorat întreaga Biblie în ebraică și greacă, dar nu ascultă de învățătura ei (Ezech. 33: 
30-32; Luca 11: 28). Isus a spus că cei ce ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu sunt adevărații 
Săi frați și surori (Luca 8: 21). 

 
Modelul pentru culturile alfabetizate 
Redau mai jos modelul Ucenicul universal, așa cum îl prezint eu noilor ucenici din 

culturile alfabetizate, sau din culturile care transmit cunoașterea în primul rând prin 
scriere. În cea mai mare parte, versiunea următoare a modelului urmează curgerea 
generală a prezentării lui Wolfe.123 Însă pe alocuri am făcut ajustări care, în opinia mea, 
oglindesc mai adecvat plinătatea învățăturii apostolice pe care am schițat-o în Capitolul 5. 

 
I. Piatra din capul unghiului și temelia Casei lui Dumnezeu: Isus, Mesia cel răstignit, 

este Domnul și cel dintâi rod al învierii celor drepți. El este autoritatea numită de 
Dumnezeu peste ceruri și pământ și este omul-Dumnezeu vrednic de teama, iubirea, 
închinarea și adorația noastră. 

A. Învățătură: Isus își modelează poporul astfel încât să devină sfinți vrednici de 
învierea celor drepți și de includerea în Împărăția Lui. După ce te pocăiești și Îl 
mărturisești pe Isus ca Domn, devii copil al lui Dumnezeu. De aceea, acum ești o creație 
nouă, chemat să fii sfânt, după cum Dumnezeu este sfânt, pus deoparte din căile rele ale 
lumii, ca posesiune a lui Dumnezeu. Înainte să-Și primească răsplata învierii, Isus a murit 
pe cruce, în ascultare deplină de Tatăl, pentru iertarea păcatelor noastre. Exemplul lui 
Mesia cel răstignit este acum temelia pe care este clădit totul în viața noastră. 

B. Schiță:  
 

Isus, Mesia cel răstignit, este Domn 

 
C. Fixarea noii identități: pune-l pe ucenic să-ți repete care este noua sa identitate 

până când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
1. Întrebare: „Ce ești tu?“ 
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2. Răspuns: „Un copil al lui Dumnezeu, o nouă creație, chemat să fie sfânt, după cum 
și Dumnezeu este sfânt.“ 

 
D. Răspuns comportamental: Iată cum ne clădim viețile pe această temelie, zi de zi 

(însoțiți următoarele de gesturi cu mâinile pentru a spori memorabilitatea): 
1. Rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi (gest: pune mâinile laolaltă ca și 

când ai citi dintr-o carte) 
2. Aducem jertfe de rugăciune și laudă (gest: ridică mâinile în aer) 
3. Cultivăm părtășia cu oamenii lui Dumnezeu (gest: o strângere de mână) 
4. Împărtășim altora Vestea Bună cu îndrăzneală (gest: o mișcare a mâinii dinspre 

gură, simbolizând cuvintele ce ies din gură) 
5. Ne uităm la Isus ca la exemplul nostru de perseverență în fața suferinței (gest: 

ridică brațele în formă de cruce) 
 
II. Templul/Casa lui Dumnezeu 
A. Învățătură: Când ți-ai supus viața lui Isus, Dumnezeu a pus în tine Duhul Său ca o 

arvună ( un avans), garantându-ți învierea, dacă te ții cu fermitate de credință până la 
întoarcerea lui Isus. Acum faci parte din casa lui Dumnezeu, templul Său. Împreună cu 
toți sfinții, ești zidit acum într-o locuință în care trăiește Dumnezeu prin Duhul Său. Isus 
este Domnul acestei case. 

B. Schiță: (p. 167) 
 
 
 

Isus, Mesia cel răstignit, este Domn  

 
C. Fixarea identității corporate: pune-l pe ucenic să-ți repete care este noua sa 

identitate până când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
1. Întrebare: „Din ce faci tu parte?“ 
2. Răspuns: „Casa lui Dumnezeu, în care locuiește Duhul Său.“ 
 
III. Trupul lui Mesia 
A. Învățătură: Mai mult, faci parte și din Trupul lui Mesia, al cărui cap este Isus, Mesia. 

Isus are autoritate guvernamentală deplină asupra Trupului Său. După cum membrele 
trupului nostru ascultă de cap, tot așa și noi trebuie să ascultăm din toată inima de Isus în 
toate lucrurile. 

B. Schiță: (p. 168) 
 
C. Fixarea identității corporate – pune-l pe ucenic să-ți repete care este noua sa 

identitate corporată până când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
1. Întrebare: „Din ce faci tu parte?“ 
2. Răspuns: „Din Trupul lui Mesia, al cărui cap și autoritate este El.“ 
 
IV. Trei stâlpi: credința, dragostea și nădejdea 



A. Acest Templu are trei stâlpi care îl ajută să rămână neclintit și tare până la sfârșit: 
credința, dragostea și nădejdea. 

B. Schiță: (p. 169) 
 
C. Fixarea stâlpilor: pune-l pe ucenic să-ți repete care este noua sa identitate până 

când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
1. Întrebare: „Câți stâlpi sunt în această casă?“ 
2. Răspuns: „Trei: credința, dragostea și nădejdea.“ 
 
V. Credința 
A. Învățătură: Chiar dacă nu-L vezi pe Isus acum, prin credință crezi că El este Domnul 

cerurilor și al pământului și Judecătorul care va reveni ca să-i învie și să-i răsplătească pe 
cei drepți, să-i pedepsească pe cei răi și să întemeieze Împărăția lui Dumnezeu. Prin 
credință și încredere în jerfta Sa ispășitoare, primești iertarea păcatelor și arvuna Duhului 
Sfânt. Prin această arvună, Dumnezeu îți dă putere să te împotrivești păcatului și să 
perseverezi în neprihănire până la revenirea lui Isus. Această putere se numește har. 

 
B. Răspuns comportamental: De aceea, prin puterea acestui har, zi de zi tu: 
1. Te dezbraci și îți dai la moarte fosta natură (firea): pofta, mândria, gelozia, răutatea, 

egoismul, lăcomia, mânia, înșelăciunea, calomnia, bârfa și toate celelalte lucruri rele. 
Acestea nu sunt potrivite pentru un copil sfânt al lui Dumnezeu. 

2. Îmbracă-te cu noua ta natură: dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, 
credincioșie, bunătate, stăpânire de sine, milă, smerenie și toate celelalte asemenea. 
Acestea sunt potrivite pentru un copil sfânt al lui Dumnezeu. 

3. Perseverează: Când te poticnești în căutarea sfințeniei, nu renunța. Lui Dumnezeu îi 
place să arate îndurare inimii pocăite și chinuite de remușcări. Mărturisește-ți păcatele și 
pocăiește-te de ele, primește iertarea lui Dumnezeu și continuă să lupți nu prin puterea 
ta, ci prin harul Duhului. Dumnezeu este credincios. Cere în permanență ajutorul Duhului 
Sfânt în rugăciune, iar El îți va da harul de care ai nevoie ca să te maturizezi în 
neprihănire, odată cu trecerea timpului. 

 
C. Schiță: (p. 170) 
 
D. Fixarea stâlpului credinței: pune-l pe ucenic să-ți repete care este noua sa 

identitate până când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
1. Întrebare: „Ce va face Isus când Se va întoarce?“ 
2. Răspuns: „Îi va învia și răsplăti pe cei neprihăniți, îi va pedepsi pe cei răi și Își va 

întemeia Împărăția Lui.“ 
3. Întrebare: „Ce trebuie să faci tu, atunci?“ 
4. Răspuns: „Să trăiesc în neprihănire. În fiecare zi, să mă dezbrac de ce este vechi și 

să mă îmbrac cu ce este nou, prin harul lui Dumnezeu.“ 
 
VI. Dragostea 



A. Învățătură: Când Isus a pus arvuna Duhului în tine, ți-a turnat în inimă dragostea 
Lui. Roada Duhului este dragostea. Duhul îți dă putere să-L iubești pe Dumnezeu și pe alții 
tot așa cum Isus Îl iubește pe Dumnezeu și pe alții. Isus este un preot, care Îl Iubește pe 
Tatăl Său și ascultă de El cu toată inima, mintea, sufletul și puterea Sa. De asemenea, El 
este un stăpân slujitor, care în permanență și cu smerenie Își dă viața pentru bunăstarea 
poporului Său. El este plin de îndurare și răbdare. Când a murit pe cruce, El i-a iertat și i-a 
binecuvântat pe dușmanii și persecutorii Lui. 

 
B. Răspuns comportamental: De aceea, având în inimă această nouă putere de a iubi 

prin Duhul Sfânt, ți se poruncește: 
1. Să asculți din toată inima de cea dintâi poruncă: „Să-L iubești pe Domnul 

Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău și cu toată 
puterea ta.“ Faci acest lucru prin: 

i. Mulțumire: oferă-I în permanență mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl pentru tot ce face 
pentru tine în Isus 

ii. Cântare: cântă-I Domnului fără încetare Psalmi, imnuri și cântece spirituale 
iii. Învățătură: îngăduie Cuvântului lui Dumnezeu să locuiască în tine din belșug pe 

măsură ce vă îndemnați unii pe alții în dragoste 
iv. Supunere: supune-te neîncetat conducerii lui Isus, în smerenie. Supuneți-vă unii 

altora de bunăvoie, în dragoste. 
2. Iubește-i pe alții cu sacrificiu de sine, după cum și Isus te iubește jertfindu-Se pe 

Sine: 
i. Soților, nu vă tratați soțiile cu asprime, ci iubiți-le și slujiți-le cu smerenie, tot așa cum 

Cristos Își iubește și slujește Trupul Său. Soțiilor, iubiți-vă, slujiți-vă și supuneți-vă cu 
smerenie soților voștri, tot așa cum Trupul lui Mesia Îl slujește și se supune cu bucurie 
capului ei, lui Isus. 

ii. Taților, nu vă provocați copiii la mânie, ci slujiți-i și creșteți-i în disciplina și sfatul 
Domnului. Copiilor, supuneți-vă părinților voștri cu smerenie în toate lucrurile, fiindcă 
aceasta Îi face plăcere Domnului. 

iii. Angajatorilor (stăpânilor), slujiți-vă angajații. Nu-i înșelați, ci tratați-i cinstit și dați-le 
ceea ce merită. Angajaților (sclavilor), ascultați de angajatorii voștri și faceți-vă treaba 
bine și onest. Tot ceea ce faceți, faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. 

iv. Membrii ai Trupului, continuați să vă slujiți unii pe alții și să vă dați viața unii pentru 
alții. În legăturile voastre cu cei din afara Trupului, rugați-vă pentru ei. Umblați cu 
înțelepciune față de ei și profitați de fiecare oportunitate. Vorbirea voastră să fie 
condimentată cu sare ca să știți să răspundeți tuturor. Când vă persecută și vă asupresc, 
iertați-i, tot așa cum v-a iertat și Isus pe voi. 

 
C. Schiță: (p. 178) 
 
D. Fixarea stâlpului dragostei: pune-l pe ucenic să-ți repete care este noua sa 

identitate până când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
1. Întrebare: „Ce a pus Dumnezeu în noi prin Duhul?“ 
2. Răspuns: „Dragostea lui Mesia.“ 



3. Întrebare: „Ce trebuie să faci tu, atunci?“ 
4. Răspuns: „Să-L iubesc pe Dumnezeu și pe alții așa cum îi iubește Isus.“ 
 
VIII. Nădejdea 
A. Învățătură: Nădejdea ta este în revenirea lui Isus. El va reveni în curând. Ceasul este 

înaintat. Când Se va întoarce, Isus va încheia răscumpărarea noastră dându-ne trupuri 
înviate. Duhul Său în tine este un avans, garantând răscumpărarea trupului tău la 
întoarcerea Lui. Când Se va întoarce, Isus ne va scăpa de persecutorii și opresorii noștri, 
deopotrivă oameni și demoni. El îi va răsplăti pe sfinți. Va întemeia Împărăția lui 
Dumnezeu și va instala sfinții în poziții de autoritate în Împărăția Lui. Va elimina răutatea 
de pe pământ și îl va umple cu gloria lui Dumnezeu. El se va întoarce la sfârșitul 
secerișului între popoarele de neevrei  după mântuirea poporului evreu. Până în ziua 
aceea, ne aflăm într-o luptă crâncenă cu puterile demonice, care încearcă să se opună 
planurilor lui Dumnezeu. Tu nu te lupți cu carnea și sângele. 

 
B. Răspuns comportamental: Ceasul este înaintat. În timp ce așteptăm realizarea 

nădejdii noastre, trebuie: 
1. Să ne rugăm, să postim și să veghem cu înfocare: trebuie să strigăm la Dumnezeu 

noapte și zi în rugăciune. Trebuie să ne vărsăm inimile înaintea lui Dumnezeu în mijlocire 
înfocată, cerându-i pe cei pierduți, secerișul neamurilor, salvarea lui Israel și maturitatea 
și perseverența Miresei în mijlocul încercărilor și greutăților cu care ne confruntăm. 

2. Să proclamăm cu înflăcărare: trebuie să proclamăm Evanghelia cu îndrăzneală 
tuturor, chemând oamenii la pocăință și credință, pentru iertarea păcatelor lor. Trebuie 
să proclamăm Evanghelia cu îndrăzneală deopotrivă evreilor și neevreilor. 

3. Să perseverăm, să rezistăm și să luptăm cu înflăcărare: trebuie să ne îmbrăcăm cu 
armura lui Dumnezeu și să rezistăm cu vigilență ispitelor diavolului prin rugăciune. 
Trebuie să ne încingem cu adevărul, să ne punem platoșa neprihănirii, să avem picioarele 
pregătite, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului. 

4. Să iertăm: trebuie să binecuvântăm, să iertăm și să ne rugăm pentru oamenii care 
ne persecută. 

5. Să provocăm: trebuie să stârnim gelozia Israelului pentru Mesia al lor, prin sacrificiu 
de sine pentru cei ce nu merită, tot așa cum Isus Și-a jertfit viața pentru noi pe când nu 
meritam. Mireasa este instrumentul ales de Dumnezeu pentru a provoca Israelul la 
gelozie, la sfârșitul veacului. 

 
C. Schiță: (p. 174) 
 
D. Fixarea stâlpului nădejdii: pune-l pe ucenic să-ți repete care este noua sa identitate 

până când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
1. Întrebare: „Ce va face Isus la întoarcerea Lui?“ 
2. Răspuns: „Ne va finaliza răscumpărarea, ne va scăpa de dușmanii noștri, îi va 

răsplăti pe cei drepți și va întemeia Împărăția lui Dumnezeu.“ 
3. Întrebare: „Ce trebuie să faci tu până atunci?“ 
4. Răspuns: „Să mă rog, să proclam, să perseverez, să iert, să provoc.“ 



 
VIII. Rezumat 
A. Învățătură: Isus Se va întoarce după o Mireasă pură, fără pată. Aceasta este dorința 

inimii Lui. Nu Se întoarce după o prostituată compromisă, ci după o fecioară pură. Acest 
model este planul lui Dumnezeu pentru a ne transforma după Chipul lui Mesia, într-o 
Mireasă pregătită. 

B. Răspuns comportamental: Supune-te din toată inima acestui model până la 
revenirea lui Mesia. 

 
Adaptarea modelului la culturile preponderent orale 
În multe dintre grupurile de popoare care sunt azi neatinse de Evanghelie, oamenii 

care nu pot nici să citească, nici să scrie constituie majoritatea populației. Această situație 
nu este nicidecum nouă. În secolul întâi, majoritatea celor din bisericile născute și 
influențate de apostoli nu știau să citească sau să scrie. Aceasta nu însemna câtuși de 
puțin că erau idioți sau incapabili să înțeleagă principiile fundamentale ale învățăturii 
apostolilor. La fel stau lucrurile și cu oamenii analfabeți din zilele noastre. Din propria 
mea experiență, copiii, cerșetorii și mamele nealfabetizate sunt printre oamenii cei mai 
creativi și plini de resurse pe care i-am întâlnit vreodată. Una dintre presupozițiile acestei 
cărți este că educația formală nu constituie o cerință pentru o ucenicie eficientă și că și 
cea mai needucată persoană este destul de inteligentă încât să primească, să înțeleagă și 
să reproducă modelul apostolilor în mod eficient. Dumnezeu este preocupat să ne facă 
sfinți, nu învățați. 

Acestea fiind spuse, dacă cineva dintr-o cultură preponderent alfabetizată este trimis 
de Dumnezeu să dea naștere unei noi lucrări într-o societate alcătuită în mare parte din 
oameni care nu știu să scrie și să citească, este de datoria acelei persoane să găsească 
modalități creative pentru a face învățătura apostolică accesibilă celor din urmă. Aceasta 
înseamnă că, în culturile nealfabetizate, Ucenicul universal trebuie să fie structurat în așa 
fel încât să devină reproductibil în toate segmentele populației acelui grup de oameni. La 
nivel strategic, este necesar acest lucru pentru a asigura expansiunea unei mișcări care să 
nu fie restricționată doar la elita educată. 

Când Dumnezeu l-a trimis pe Muhammad la noi, în aceeași noapte a experienței sale 
de convertire i-am împărtășit Ucenicul universal (vezi mărturia din introducerea 
Capitolului 1). După două sau trei ceasuri, era capabil să reproducă modelul în fața mea. 
În ziua următoare, a folosit modelul ca o trambulină pentru a-i învăța pe musulmanii din 
autobuz despre importanța faptului de a se iubi unii pe alții. Când i-am împărtășit prima 
dată Ucenicul universal, i-am dat dinadins o versiune a modelului pe care o pregătisem în 
mod specific pentru moravienii nealfabetizați, care constituie vasta majoritate a 
populației moravienilor. Știam că, deși Muhammad însuși era educat și citea destul de 
bine, majoritatea moravienilor care aveau să vină, în cele din urmă, la credință prin 
intermediul mișcării născute prin influența lui nu vor putea să citească și să scrie. 

Transpunerea Ucenicului universal în formatul potrivit este, așadar, vitală pentru ca 
învățătura apostolilor să fie reproductibilă pentru societățile predominant 
nealfabetizate. Cum facem acest lucru, la modul practic? Deși majoritatea celor 
nealfabetizați nu știu să scrie și să citească, cei mai mulți dintre ei știu cum să 



mâzgălească și să schițeze imagini simple cu bățul. Însă este dificil să schițezi conceptul 
de „credință“ în abstract. Majoritatea au nevoie de o imagine concretă în minte ca să 
poată desena schițe simple. Când am formatat Ucenicul universal pentru moravienii 
analfabeți, am folosit în explicarea unor concepte-cheie un număr de metafore ușor de 
memorat și de desenat care le erau cunoscute majorității moravienilor. De exemplu, când 
am ajuns la stâlpul credinței, am folosit o analogie comună experienței cotidiene a 
mamelor moraviene: 

 
Duhul locuiește acum în voi. După cum un copilaș mic își primește hrana și 

puterea sugând zilnic la sânul mamei sale, tot așa și voi primiți puterea de care 
aveți nevoie ca să duceți o viață nouă. Harul Duhului este precum laptele care 
susține viața. Credința în Isus este ca sânul mamei. Iar rugăciunea este mijlocul 
prin care ne luăm cu regularitate sursa de hrană și putere. 
 
 
După ce am apelat la această metaforă concretă și cunoscută pentru a explica 

conceptul, am schițat o imagine simplă cu o mamă moraviană ce hrănea la sân un 
bebeluș (mama fiind îmbrăcată în ținuta locală) pentru a reprezenta conceptele asociate 
cu stâlpul credinței: 

 
(pag. 183) 
 
Această imagine putea funcționa acum ca un declanșator pentru memorie pentru 

moravienii analfabeți care învățau pe alții și transmiteau modelul mai departe, altor 
moravieni. 

În Anexa C, am inclus versiunea integrală a Ucenicului universal pe care am elaborat-o 
pentru moravienii analfabeți, cu câteva ajustări pe care le-am făcut în urma slujirii noastre 
în mijlocul acestui grup neevanghelizat. 

 
Biblia în format reproductibil 
O componentă-cheie a modelului Ucenicul universal este „rămânerea zilnică în 

Cuvântul lui Dumnezeu“. Aceasta presupune, firește, ca cei ce primesc acest model să 
aibă acces măcar la porțiuni ale Bibliei. Unul dintre cele mai importante principii ale 
nașterii de mișcări indigene este că străinii (outsiders) ar trebui să depună toate eforturile 
ca  să introducă într-o mișcare orice lucru – inclusiv resurse și modele bisericești – care nu 
poate fi reprodus la nivel local de către credincioșii autohtoni, după plecarea lor.124 De 
aceea, este esențial ca bisericile indigene nu doar să aibă acces la Biblie, ci și să o aibă 
într-un format pe care îl pot reproduce de unii singuri, după plecarea catalizatorului venit 
din afară. 

                                                             
124 Glenn Schwartz, „Dependency“, în Perspectives on the World Christian Movement, ed. a III-a, ed. 

Ralph D. Winter și Steven C. Hawthorne (Pasadena, CA: William Carey Library, 1999), 593; David Garrison, 
„Church Planting Movement“ (broșură) (Richmond, VA: International Mission Board, 1999), 30, 35, 50.  



După ce i-am împărtășit lui Muhammad Ucenicul universal, responsabilitatea mea era 
să-i dau Scripturile pentru a putea continua să împlinească principiul rămânerii în 
Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Ca și în cazul Ucenicului universal, m-am gândit nu 
doar la Muhammad, ci și la mulțimile de moravieni analfabeți. În ce privește Scripturile, 
orice mișcare în mijlocul moravienilor avea nevoie de două lucruri: mai întâi, Scripturile ar 
fi trebuit să fie într-un format audio și, pe urmă, acel format trebuia să fie ușor de 
reprodus în contextul culturii moraviene. Din fericire, până când ne-am mutat noi în zona 
lui Muhammad, Geneza, Exodul, Psalmii și întregul Nou Testament fuseseră deja 
înregistrate pe casetă în limba moraviană. După ce i-am împărtășit lui Muhammad 
modelul Ucenicul universal, i-am dat o copie scrisă a întregii Biblii pentru uzul său 
personal, precum și două seturi cu casetele disponibile pentru a le folosi în contextul 
bisericilor de casă. Majoritatea moravienilor nu aveau acces la forme relativ avansate de 
tehnologie – CD-playere, DVD-uri, MP3 playere etc. – la vremea aceea. Dar cei mai mulți 
dintre ei aveau acces la casetofoane cu capacități de înregistrare. Casetofoanele 
îndeplineau ambele cerințe. Erau deopotrivă auditive și ușor de reprodus. Prin funcția de 
înregistrare, Biblia putea fi dată mai departe de la biserica-mamă la biserica-fiică, ca parte 
a cercului reproductiv al unei mișcări. 

Odată ce i-am dat lui Muhammad primul set de casete biblice, sarcina și 
responsabilitatea de a face Cuvântul lui Dumnezeu disponibil altor noi ucenici a trecut 
imediat de pe umerii mei pe ai lui. Ucenicii moravieni aveau acum datoria de a se asigura 
că noile biserici din sânul poporului lor aveau acces la Scripturi. Bisericile de casă își 
puteau folosi zeciuielile și colectele pentru a cumpăra casete goale, pe care să 
înregistreze Scripturile pentru noile biserici de casă care apăreau. În teorie, noile biserici 
ar fi avut acces la Scripturi de îndată ce luau naștere. Pe măsură ce bisericile se 
înmulțeau, automat se înmulțeau și Scripturile. 

Chiar dacă Muhammad citea uneori din Biblia lui noilor ucenici în cadrul bisericii de 
casă, casetele erau cele care serveau, fără îndoială, drept masă de ospăț pentru părtășie. 
Bisericile de casă se întruneau de obicei de două ori pe săptămână. Muhammad mi-a 
povestit că, la fiecare întâlnire, noii ucenici moravieni obișnuiau să petreacă ceasuri în șir 
devorând casetele, derulându-le la nesfârșit ca să revadă anumite puncte-cheie. 

 
Perspectiva apostolică din epistolele Noului Testament 
În acest punct, poate că unii dintre voi vă întrebați: De ce să ne sinchisim să le dăm 

noilor ucenici ceva precum Ucenicul universal? De ce să nu le dăm Biblia și să le spunem să 
o citească? Deși este absolut adevărat că epistolele Noului Testament constituie 
învățătura apostolică într-un sens important, în altul, ar putea fi ceva mai corect să 
descriem epistolele ca învățături de continuare care, în mod tipic, presupun o oarecare 
învățătură apostolică anterioară, pe care nu o avem consemnată nicăieri (vezi Rom. 15: 
15; 1 Cor. 15: 1; 1 Tes. 4: 1; 2 Tes. 2: 5; Fil. 3: 1; 2 Tim. 2: 14; Tit 3: 1; 2 Pet. 1: 12, 3: 1). Aceste 
învățături anterioare, care fuseseră transmise, cel mai probabil, prin viu grai, alcătuiau 
perspectiva hermeneutică prin care trebuiau interpretate învățăturile ulterioare, cu rol de 
aducere aminte, transmise prin epistole. 

În opinia mea, atunci când, la începutul unei mișcări, sunt îmbinate Ucenicul universal 
și Scripturile și apoi, din acel punct, reproduse în tandem de la ucenic la ucenic și de la 



biserică la biserică, mișcarea se angajează pe un drum către maturitate în înțelegerea 
Scripturii, într-un ritm mai accelerat decât în lipsa acestui model. Unii ar putea susține că, 
procedând astfel, influențăm ADN-ul mișcării în direcția unei interpretări particulare. 
Acest lucru, însă, constituie o problemă doar dacă înclinația interpretativă nu este bazată 
pe adevăr. Astăzi, mulți oameni care se angajează în studii biblice inductive în Occident 
interpretează inconștient Biblia prin perspectiva și influența viziunii eleniste asupra lumii, 
pe care am descris-o în Capitolul 3. Această influență părtinitoare este, în cea mai mare 
parte a ei, falsă și rezultă adesea într-o înțelegere distorsionată a mesajului și nădejdii 
biblice. Prin contrast, Ucenicul universal, atunci când este despuiat de influențe eleniste 
pângăritoare, nu doar că este bazat pe învățătura apostolică a Noului Testament, dar și 
derivă din ea. De aceea, constituie niște lentile intepretative adevărate și cu totul demne 
de încredere. 

 
Concluzie 
Mulți dintre noi suntem familiari cu proverbul: „Dă-i omului un pește și va avea ce să 

mănânce pentru o zi; învață-l să pescuiască și va avea ce să mănânce o viață întreagă.“ 
Unul din motivele pentru care Pavel și însoțitorii săi au fost capabili să așeze temelii 
solide în perioade relativ scurte de timp este că nu se mulțumeau să arunce cu pești către 
noii lor ucenici, ci le-au dat un model simplu care îi învăța cum să pescuiască. Acest model 
era universal în aplicabilitatea lui și inerent motivațional în natură. Putea fi reținut cu 
ușurință și reprodus în mod strategic. Odată ce era răspândit, noile biserici puteau studia 
Biblia în mod responsabil, de unele singure, cu sau fără Pavel în aceeași încăpere. În fond, 
răspândirea cadrului de gândire apostolică este mai important pentru rezistența unei 
mișcări decât permanenta hrănire cu lingurița de către un „expert“ din afară. 

  



Capitolul 7. 
Susținuți de valori: Cum să eliberăm cu încredere noile mișcări 
 
Îmi amintesc bine ziua în care Muhammad a venit la mine cu o expresie de durere 

întipărită pe chip. „Trebuie să facem cumva pentru ca Vestea Bună să fie auzită“, mi-a 
spus cu pasiune. 

Vizita lui Muhammad avea loc cam la trei sau patru săptămâni după convertirea lui. 
Numărul noilor ucenici crescuse rapid, pe măsură ce noii ucenici îi câștigau pe alții la 
credință și deschideau biserici de casă. Creșterea prezenta oarece noi provocări pentru 
comunitățile ce abia luaseră naștere. 

La vremea aceea, un număr mic, dar semnificativ, de oameni aparținând unei 
subculturi minoritare se alăturaseră câtorva dintre bisericile de casă. Deși cei mai mulți 
dintre ucenicii din acest subgrup cunoșteau dialectul moravian obișnuit și se bucurau să 
se închine împreună cu ceilalți credincioși în limba aceea, voiau să se închine Domnului și 
în limba lor maternă. Într-o seară, la scurt timp după ce acest grup își exprimase dorința 
înaintea conducătorilor bisericilor de casă, Domnul l-a vizitat pe Muhammad în vis. 
Muhammad cunoștea destul de bine limba acestui grup minoritar și, pe deasupra, era și 
un chitarist priceput. În vis, Domnul îl îndemna pe Muhammad să scrie și să înregistreze 
pe casete câteva cântece de închinare în limba minorității aceleia. Ba chiar îi și dădea o 
parte din versuri. Muhammad n-a stat pe gânduri. În câteva zile, înregistrase un număr de 
cântece pe casete pentru noii săi frați și surori în Mesia. Acum, și acești sfinți își puteau 
exprima dragostea față de Mântuitor în limba care le mișca inimile mai mult ca oricare 
alta. 

La scurt timp după aceea, Domnul li s-a arătat în vis la doi dintre noii ucenici din 
această minoritate. În vis, le-a spus că îi trimitea înapoi în orașul lor de baștină, unul 
dintre puținele locuri unde acest grup etnic alcătuia majoritatea populației. El le promitea 
că, acolo, aveau să vadă „ceva bun“. Când cei doi și-au împărtășit visul cu ceilalți 
credincioși și cu liderii din biserica lor de casă, aceasta din urmă a conchis că Duhul Sfânt îi 
trimitea să ducă Evanghelia în acest oraș strategic și că acest „ceva bun“ însemna un 
seceriș de suflete în acel oraș. 

În următoarele câteva zile, ucenicii s-au rugat și au gândit pe îndelete problema. Într-o 
altă noapte, Domnul le-a vorbit din nou în vis, insistând că era de o importanță absolută 
ca acești credincioși din noul oraș să aibă acces la Scripturi. Lucrul acesta a adus bisericile 
de casă în pragul unui soi de crize. Majoritatea locuitorilor orașului în care erau trimiși 
acești bărbați nu știau să citească; vorbeau o altă limbă decât cea moraviană; și nu erau 
Biblii traduse în limba aceasta. Bărbații plănuiau să plece într-o săptămână, dar în lumina 
poruncii Domnului, ideea de a-i trimite fără Cuvântul lui Dumnezeu devenise de 
neconceput. Așadar, Muhammad și câțiva dintre ceilalți lideri s-au întrunit și și-au 
petrecut toate nopțile din săptămâna aceea traducând și înregistrând Noul Testament pe 
casete – pe fundal muzical. Când a venit timpul ca cei doi bărbați să plece, aproape 
întregul Nou Testament fusese tradus și înregistrat pe casete în limba acestui subgrup, iar 
cei doi au fost trimiși înarmați cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

În cursul săptămânii în care se derula acest intens „proiect de traducere“, 
Muhammad a venit la mine și a dat glas nevoii de a răspândi Vestea Bună. Niciodată nu 



mai văzusem pe chipul vreunui om expresia aceea de durere și de urgență. O puteam 
simți și în glasul lui; o puteam desluși în rugăciunile lui; o vedeam în înfățișarea lui. 
Ascultându-l, nu doar că am fost mișcat de rapiditatea cu care înflorea credința lui, dar 
am fost și copleșit de bucurie în fața măreției lui Dumnezeu. Faptul că un grup de 
credincioși oarecum tineri în credință s-ar deranja în asemenea măsură, însuflețiți de un 
asemenea sentiment al urgenței, de dragul altora, m-a convins și mai mult de strălucirea 
neîntrecută a conducerii Duhului Sfânt. Ei înțeleseseră. Duhul Sfânt îi ajutase să înțeleagă. 
Vremea este scurtă. Întoarcerea Domnului este aproape. Trebuie să ne rugăm cu îndârjire. 
Trebuie să răspândim mesajul. În cumpănă stau viețile și destinele eterne ale prietenilor, 
rudelor, mamelor și taților noștri. 

 
Consolidarea temeliei 
Una dintre cele mai importante sarcini ale inginerilor implicați în construirea unui pod 

este să se asigure că podul este susținut și întărit de suporți adecvați. Podul trebuie să fie 
destul de puternic ca să reziste sub greutatea trenurilor, a vehiculelor de mare tonaj și a 
nenumăratelor mașini din traficul zilnic, adesea peste terenuri nesigure. Când ne 
conducem mașinile pe un pod, rareori ne oprim să ne gândim câtă credință și încredere 
avem, de fapt, într-un arhitect pe care nu l-am întâlnit niciodată. 

Majoritatea celor ce au venit la credință prin mișcările născute în urma lucrării lui 
Pavel probabil nu l-au întâlnit niciodată pe Pavel față în față. Și totuși, tot au fost 
influențați de el. În fiecare zi, au trecut peste „podul“ pe care el îl ridicase în viețile 
primului grup de ucenici pe care îi formase. Când pleca dintr-o zonă, Pavel putea lăsa 
mișcarea în voia ei, știind că temelia pe care o pusese cu cel dintâi grup era rezistentă. El 
avea încredere că, în lipsa lui, Însuși Duhul Sfânt avea să conducă noi „vehicule“ peste 
podurile ridicate de el. 

În Capitolul 6, am amintit că unul dintre motivele pentru care Pavel a putut să așeze 
temelii tari a fost faptul că a construit pe baza unui model. Acest model forma cadrul 
fundației pe care a zidit poduri. Și totuși, și acest model era sudat și susținut de un set de 
valori esențiale, cu ajutorul căruia noile mișcări erau ținute pe drumul cel bun, în ciuda 
trecerii timpului. Altfel spus, ele funcționau aidoma unor grinzi care întăreau podul în 
mod strategic și pe care cei ce aveau să fie aruncați într-o mișcare cu un ritm rapid de 
extindere erau nevoiți să le traverseze. Asupra acestor valori ne vom îndrepta atenția în 
acest capitol. 

 
Ascultarea: valoarea care descătușează Ucenicul universal 
Oricât de strategic ar fi Ucenicul universal pentru ridicarea fundației, din Noul 

Testament reiese limpede că informația transferată prin acest model rămâne, în fond, 
lipsită de putere, dacă nu este însoțită de o ascultare din toată inima: 

 
Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc! (Luca 11: 

28, sublinierea noastră)  
 
Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. (Ioan 14: 15, sublinierea noastră) 
 



[Prin Isus Cristos] prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru 
Numele Lui, la ascultarea credinței (care vine prin credință) pe toate neamurile… 
(Rom. 1: 5, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai 

păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. 
(Rom. 6: 17, sublinierea noastră) 

 
... [ați fost aleși] după ştiința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea 

lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos…  (1 Pet. 1: 
2, sublinierea noastră) 

 
Adu-ți aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, 

voi veni ca un hoț şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. (Apoc. 3: 3, 
sublinierea noastră) 
 
Ascultarea este cheia care descuie ușa Ucenicului universal pentru ca ucenicii să poată 

continua să progreseze înspre maturitate. Aceasta este, așadar, valoarea care pune în 
mișcare transformarea. De aceea, la începutul unei noi mișcări, catalizatorul inițial trebuie 
să sublinieze la nesfârșit că supunerea, nu simpla reținere a informațiilor biblice, este 
principala riglă de măsurat în reușita uceniciei. 

 
Respect pentru autoritatea Scripturii: valoarea care menține sănătatea doctrinară a 

mișcărilor 
Atunci când Duhul Sfânt este revărsat asupra unui grup de noi ucenici, aceștia vor 

începe să experimenteze darurile Duhului Sfânt (1 Cor. 12-14). Respectul pentru autoritata 
și integritatea Bibliei este valoarea care îi va păstra pe ucenici și bisericile în siguranță pe 
temelia ortodoxă, pe măsură ce darurile încep să prolifereze într-o mișcare.125 De la 
începutul unei mișcări, ucenicii trebuie nu doar să aibă acces la Biblie, ci să li se pună în 
atenție că Scripturile au autoritate deplină și sunt o busolă absolut demnă de încredere 
pentru a-i învăța, mustra, corecta și instrui în neprihănire (2 Tim. 3: 16). Ele trebuie să 
funcționeze întotdeauna ca standardul obiectiv după care sunt evaluate, măsurate și 
testate toate experiențele spirituale subiective: 

 
... și Scriptura nu poate fi desființată [ea este cu totul demnă de încredere și 

incontestabilă]…(Ioan 10: 35, sublinierea și comentariul din paranteze ne aparțin) 
 
Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru 

ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 
(Rom. 15: 4, sublinierea noastră) 

 

                                                             
125 Pentru mai multe informații, vezi David Garrison, Church Planting Movements: How God Is Redeeming 

a Lost World (Bangalore, India: Sri Sudhindra Offset Press, 2004), 182-3. 



Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Ci cercetați toate lucrurile şi 
păstrați ce este bun. (1 Tes. 5: 19-21, sublinierea noastră) 

 
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu [și, de aceea, are autoritate] şi de 

folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru 
ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare 
bună.  (2 Tim. 3: 16-17, sublinierea și comentariul din paranteze ne aparțin) 
 
Dacă o mișcare nu operează și nu curge în daruri, în scurt timp va deveni lipsită de 

viață și de putere. Dacă nu este ancorată în Cuvânt, este mult mai vulnerabilă la păstori 
falși și la idei neortodoxe. Dacă, însă, darurile și Cuvântul funcționează împreună, mână în 
mână, ca doi pistoni ai motorului mișcării, atunci aceasta din urmă are mult mai multe 
șanse să rămână pe calea doctrinară îngustă, pe măsură ce avansează dincolo de 
influența catalizatorului inițial. 

 
Foamea după Cuvânt: valoarea care deschide descoperirea și înțelegerea 
Dacă ascultarea este valoarea ce pune în mișcare transfomarea comportamentului și 

dacă respectul pentru autoritatea Bibliei este valoarea care menține o mișcare pe calea 
doctrinei corecte, atunci foamea după Dumnezeu și după Cuvântul Său este valoarea 
care deschide porțile revelației și ale înțelegerii: 

 
El le-a mai zis: „Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură [de grijă, concentrare, 

foame și atenție] veți măsura [împlinirea Cuvântului, v. 14], vi se va măsura şi vi se 
va da şi mai mult [cantitatea de descoperire și înțelegere a Cuvântului pe care o 
veți primi în schimb]. (Marcu 4: 24, sublinierea și comentariile din paranteze ne 
aparțin) 

 
Ei stăruiau în învățătura apostolilor... (Fapte 2: 42a, sublinierea noastră) 
 
Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit 

Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se 
spunea este aşa. (Fapte 17: 11, sublinierea noastră) 

 
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înțelepciunea. 

Învățați-vă şi sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. (Col. 3: 16, 
sublinierea noastră) 
 
După cum afirmă Mike Bickle, directorul bazei de misiune IHOP din Kansas City, 

Dumnezeu ne dă înțelegere asupra Bibliei în funcție de foamea noastră spirituală, nu pe 
baza unui intelect superior: 

 
[El vorbește în pilde] pentru că vrea ca adevărul să fie tare și să fie simplu… 

pentru că vrea ca adevărul să fie primit pe baza foamei, nu pe baza unui intelect 



superior… Când Dumnezeu a poruncit scrierea Bibliei, știți la cine s-a gândit? S-a 
gândit la marea majoritate a ființelor omenești din istorie, care se află în țările 
lumii a treia și sunt analfabeți. Nu s-a gândit în primul rând la seminariile de vârf 
din America. S-a gândit, mai ales, la țăranii fără carte din toată istoria omenească. 
El spune: „Am să fac adevărul Meu atât de ușor încât până și o persoană 
analfabetă din satele din vârf de munte, din lumea a treia, să poată înțelege exact 
ce spune, dacă are foamea spirituală. Și am să-Mi prezint adevărul în așa fel încât 
cel mai strălucit intelect – dacă îi lipsește foamea spirituală – să nu poată pricepe o 
boabă din Cuvântul meu simplu, pe care țăranii pământului îl pricep.“126 
 
În primele stadii ale unei mișcări, este absolut necesar să le dăm noilor ucenici Biblia, 

dar trebuie și să le insuflăm valoarea cultivării unei foame adânci după Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dacă așezăm această valoare la locul ei, putem avea încredere că vor 
continua să se adâncească în bogățiile Scripturii și în lipsa noastră. Mai mult, dacă se 
ospătează cu regularitate din Cuvânt, putem fi încrezători că, în timp, ungerea Duhului le 
va spori înțelegerea și priceperea Scripturilor (1 Ioan 2: 27). 

 
Rugăciunea constantă în baza legământului: valoarea care accesează harul necesar 

în vederea neprihănirii 
Mai cu seamă după Reforma protestantă, multe curente din Trupul lui Mesia au fost 

preocupate, și pe bună dreptate, să evite neprihănirea câștigată prin fapte. Ideea că 
Dumnezeu ar datora ceva ființelor omenești, că ființele omenești ar merita, într-un fel, 
darul mântuirii, sau că ființele omenești dețin o neprihănire inerentă, proprie, este, 
categoric, nebiblică și eretică. Ființele omenești nu au absolut niciun motiv de laudă 
înaintea lui Dumnezeu (Ier. 9: 23-24; Rom. 4: 2; Gal. 6: 14). În ochii lui Dumnezeu, suntem 
justificați sau achitați, din punct de vedere juridic, doar prin credința în sângele lui Mesia 
(Rom. 3: 25). Toate eforturile noastre de a dobândi neprihănirea altfel decât prin 
Creatorul nostru sunt precum niște cârpe mânjite în ochii lui Dumnezeu (Is. 64: 6). 

Acestea fiind spuse, mulți oameni din Trupul lui Mesia de azi au sucit și distorsionat 
adevărul acesta afirmând că, de fapt, Dumnezeu nu cere celor ce sunt ai Săi să facă 
lucrurile pe care ne poruncește să le facem. Ei articulează doctrina harului în așa fel încât 
o viață de sfințenie pare a fi ceva opțional pentru urmașii lui Isus. Orice discuție despre 
„răsplătiri“ sau orice fel de efort, concentrare și disciplină deliberată din partea noastră 
de a ne supune lui Dumnezeu se califică drept „strădanie“ și „încercare de a ne câștiga 
mântuirea“. Se suține că, din moment ce suntem „mântuiți prin credință“, nu prea 
contează pentru Dumnezeu cum ne comportăm și cum ne trăim viața.127 

Noul Testament condamnă în termenii cei mai vehemenți acest fel de învățătură. În 
cuvintele lui Iuda, cei ce învață pe alții aceste lucruri sunt „oameni neevlavioși, care 
schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân 

                                                             
126 Mike Bickle, Encountering Jesus Series #8 (Kansas City, MO: International House of Prayer). Pot fi 

accesate gratuit în format MP3 la http://www.ihop.org/Group/Group.aspx?ID=1000036187 la secțiunea 
„Teaching Series and Popular Sermons“.  

127 Pentru mai multe informații, recomand călduros Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines: 
Understanding How God Changes Lives (San Francisco, CA: HarperCollins Publishers, 1991). 
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și Domn, Isus Cristos“ (Iuda 1: 4). Realitatea este că Dumnezeu ia foarte în serios atât 
viața noastră lăuntrică, cât și comportamentul nostru exterior. Pavel ne spune că oamenii 
plini de răutate și de imoralitate sexuală, necurați, lacomi și idolatri nu vor moșteni 
Împărăția lui Dumnezeu (1 Cor. 6: 9-10; Efes. 5: 5). Chiar dacă toți intram în aceste 
categorii înainte de a ne supune lui Isus (1 Cor. 6: 11; Efes. 2: 3), la includerea noastră în 
Trupul lui Mesia, Dumnezeu Se așteaptă de la noi să părăsim aceste căi rele și să fugim de 
ele (Efes. 5: 3-13) – nu prin puterea și tăria noastră, ci prin harul și puterea Duhului (Rom. 
8: 4). Mai mult, deși în mod cert nu câștigăm sau merităm mântuirea, Noul Testament 
învață, deloc pe ocolite, că, asemenea celor mai mulți părinți, Dumnezeu folosește 
răsplătiri pentru a-i motiva pe cei ce sunt ai Săi. La sfârșitul veacului, Isus va răsplăti cu 
generozitate pe cei neprihăniți pentru ascultarea, sacrificiul de sine, perseverența, 
faptele și eforturile lor (Mat. 5: 12, 46; 6: 4, 6, 16: 27; 1 Cor. 3: 8, 14; Efes. 6: 8; Col. 3: 24; 
Evr. 10: 35, 11: 6; 2 Ioan 8; Apoc. 2-3, 11: 18, 22: 12). De asemenea, Noul Testament învață în 
multe locuri că Dumnezeu ne cere să ne „străduim“, „să depunem eforturi“ și să „dăm 
dovadă de pricepere“ în căutarea unei vieți de sfințenie, neprihănire și dreptate (Luca 13: 
24; Ioan 5: 44; Rom. 14: 19, 15: 30; 1 Cor. 14: 12; Efes. 4: 3; Fil. 1: 27; Evr. 4: 11, 6: 11, 12: 14; 2 
Pet. 1: 5, 3: 14). 

Noul Testament subliniază faptul că ar trebui să ne dăm silința să ducem vieți de 
ascultare – afirmând totodată că nu putem câștiga nimic de la Dumnezeu prin faptele 
noastre. Cum să împăcăm aceste două curente de învățătură? Mai mult, cum vedeau 
apostolii unitatea dintre acestea două? Răspunsul îl găsim în conceptul biblic de 
legământ. 

În opinia mea, motivul pentru care atâția din Trupul lui Mesia de azi se simt învinși și 
neputincioși spiritual în fața păcatului este că avem o înțelegere inadecvată atât a 
conceptului de legământ, cât și a mecanicii practice a acestuia. Puțini își dau seama că, 
atunci când a încheiat Noul Legământ în sângele Lui (Luca 22: 20; 1 Cor. 11: 25; Evr. 9: 15), 
Isus a instituit un acord guvernamental între două părți: 

 
Legămintele nu erau „promisiuni“ arbitrare făcute de Dumnezeu unor 

personaje biblice. Ele trebuie interpretate așa cum le-ar fi înțeles personajele 
respective – în sens guvernamental. Până și în limba noastră, cuvântul „legământ“ 
presupune un context guvernamental. Legămintele sunt, deci, „acorduri 
guvernamentale“, care pot avea loc în orice domeniu al vieții în care funcționează 
guvernarea: politic (de ex. oraș, stat, națiune etc.), profesional (educație, afaceri, 
militar etc.) și privat (civic, religios, recreațional, familial etc.). Toate legămintele 
încorporează aceleași elemente de bază: două guverne (G) fac un jurământ de 
loialitate (J) și se învoiesc asupra unui ansamblu de prevederi (P). Dacă aceste 
prevederi sunt respectate, atunci se dau niște beneficii (B), care conduc, în ultimă 
instanță, la bunăstare (BS).128 
(figura p. 195) 

                                                             
128 John Harrigan, „The Adamic Covenant and the Messianic Hope“ [Legământul adamic și nădejdea 

mesianică, n.tr.] (notițe din cursul Teologia biblică a misiunii, Școala Misiunilor Apostolice, Universitatea 
Casei Internaționale de Rugăciune, toamna 2008).  



 
În Noul Legământ, cele două părți implicate în acordul guvernamental sunt Mesia Isus 

(G) și ucenicii lui Isus sau sfinții (G). La Cina cea de taină, ambele părți au făcut un 
jurământ de loialitate (J) una față de alta, atunci când au băut din cupă (Mat. 26: 27-29). 
Acest jurământ este înnoit de fiecare dată când ne amintim de moartea lui Isus 
participând la Cina Domnului (1 Cor. 11: 24-26). Deși întregul Nou Testament este o 
expunere a Noului Legământ, Isus rezumă prevederile, termenii, stipulările și beneficiile 
Noului Legământ (S) în camera de sus și în discursul de pe Muntele Măslinilor, chiar 
înainte de a Se duce la cruce și de a încheia și pecetlui legământul cu sângele Său: 

 
Noul Legământ 

Mesia (G1) Cupa împărțită (jurământul de loialitate) Sfinții (G2) 
 

Termenii legământului reiterați chiar înainte de Răstignire; 
Legământul încheiat în sângele lui Mesia, la Răstignire 

 
Prevederile pentru Mesia (P1) 

 Să moară ca jertfă de ispășire 
pentru iertarea păcatelor, în 

ascultare de Tatăl (Luca 22: 37; Ioan 
12: 23-32, 14: 31, 17: 19) 

 Mijlocirea mesianică – Mesia 
mijlocește pentru moștenirea Lui 
(Ioan 17; Luca 22: 32). La dreapta 
Tatălui, Mesia continuă să ceară 
moștenirea dintre națiuni și se 

roagă ca Mireasa să fie pregătită 
(Ps. 2: 8-9; Rom. 8: 34; Evr. 7: 25) 

 

 
Beneficiile primite (B) 

 Primește Mireasa răscumpărată 
drept răsplată, bucurie și moștenire 
eternă (Ioan 17: 20-26; cf. Efes. 1: 18) 

 Intimitate și părtășie veșnică cu 
ființele omenești (Ioan 17: 20-26) 

 
Mijloacele legământului  

pentru accesarea beneficiilor: 
Sacrificiul de sine al lui Mesia, 

mijlocirea ca preot   

 
 

Răsplata intimității veșnice cu o Mireasă pură, 
fără pată 

 

Prevederi pentru sfinți (P2) 
 Să cheme în Numele lui Isus harul și 

îndurarea, prin rugăciune (Ioan 15: 7; 
Evr. 4: 16) 

 Să rămână în Mesia și în cuvintele 
Lui (Ioan 15: 4-8) 

 Să-L cunoască pe Tatăl și pe Isus 
îndeaproape (Ioan 17: 3) 

 Să aibă o inimă pocăită, plină de 
remușcări când se poticnesc în 
păcat (Luca 17: 4; 2 Cor. 7: 10) 

 
Beneficii primite (B) 
În veacul acesta 

 Har pentru rodire (putere prin 
arvuna primelor roade ale 
Duhului; Ioan 14: 16-17, 26; 15, 16: 
7, 12-15) 

 Pace (shalom – pace cu 
Dumnezeu; întregire lăuntrică și 
relațională prin reconcilierea cu 
Dumnezeu) și bucurie (Ioan 14: 
27, 15: 11, 16: 33) 

 Îndurare 
1. Nu suntem lepădați de 

Mesia (Ioan 15: 1-2; cf. 
Mat. 7: 21-23) 

2. Iertarea păcatelor 
(Mat. 26: 27-28) 



3. Prietenie cu Isus (Ioan 
15: 14-15) 

4. Împăcare cu 
Dumnezeu (Ioan 16: 25-
28) 

 

Împuternicire divină 
 Să urmeze exemplul lui Isus de 

slujire și sacrificiu de sine (Ioan 12: 
26, 13: 12-17; Luca 22: 24-27) 

 Să se iubească unii pe alții cu 
sacrificiu de sine, după cum Isus ne 
iubește cu sacrificiu de sine (Ioan 13: 
34, 15: 12-14, 17) 

 Să asculte poruncile și învățăturile 
lui Isus (Ioan 14: 21, 23) 

 Să se supună în smerenie curățirii și 
șlefuirii prin care îi trece Tatăl 
pentru a-I face vrednici de Gloria Lui 
(Ioan 15: 2, 8, 16) 

 Să persevereze în mijlocul 
suferințelor și persecuțiilor (Ioan 15: 
18-16: 4, 19-24) 

 Să opună rezistență Celui Rău și să 
se supună procesului de sfințire 
(Ioan 17: 15-17) 

 

Beneficii primite 
În veacul viitor 

 Înviere din morți (Ioan 14: 18-20; 
Ioan 17: 1-3) 

 Moștenirea Împărăției lui 
Dumnezeu și răsplățile autorității 
guvernamentale (Ioan 14: 23; Luca 
22: 29-30) 

 Nu vor fi arși în foc (Ioan 15. 6; cf. 
Mat. 7: 21-23) 

 Eliberare de persecutori și asupritori 
(Ioan 16: 19-22) 

 Intimitate, slavă și părtășie veșnică 
cu Dumnezeu (Ioan 17: 20-26) 

 
Mijloacele legământului pentru  
accesarea beneficiilor: 
 
Pocăință și remușcări sincere 
Rugăciune, mijlocire, rămânere în Isus, 

intimitate, acord cu Duhul Sfânt în rugăciune 
Ascultare, perseverență și creștere în 

maturitate 
 

 
 Iertarea păcatelor 
 Har și împuternicire divină 
Răsplătiri la învierea celor drepți și în 

veacul viitor 

Prin definiție, un legământ presupune participarea activă a mai multor părți. În 
legămintele încheiate între guverne omenești, ambele părți trebuie să depună eforturi 
pentru a îndeplini stipulările legământului pentru ca acesta din urmă să-și împlinească 
rațiunea de a fi: schimbul de beneficii în vederea bunăstării mutuale a ambelor părți. În 
legămintele încheiate între Dumnezeu și ființele omenești, se menține aceeași dinamică a 
efortului deliberat, cu o excepție importantă: Dumnezeu, ca parte a legământului, 
participă activ, dar nu întâmpină nicio dificultate în a-și respecta partea din acord. 
Întrucât El este cel a cărui natură eternă, caracter și integritate nu se schimbă niciodată, 
Dumnezeu este întotdeauna credincios promisiunii și cuvântului dat (2 Cor. 1: 20; Evr. 6: 
17-18). El întotdeauna Își respectă partea din înțelegere. Spre deosebire de El, ființele 
omenești cu care Dumnezeu se află în legământ întâmpină, de obicei, foarte multe 
dificultăți în respectarea prevederilor ce le revin, din cauza păcatului și slăbiciunii lor 
(Rom. 3: 23). În lipsa ajutorului Duhului, natura noastră se răzvrătește împotriva căilor și 
planurilor lui Dumnezeu (Rom. 8: 5-8). Acest lucru ne pune în fața unei dileme, întrucât 
Dumnezeu nu-Și coboară standardele de conduită la care îi cheamă pe cei ce sunt ai Săi 
prin legământ. 



Răspunsul la această tensiune ține de beneficiile legământului însuși. După cum am 
văzut în figura de mai sus, Noul Legământ cuprinde prevederi de îndurare, iertare, pace și 
har pentru a duce o viață neprihănită. Aceste prevederi și beneficii sunt, însă, accesate 
doar când ne îndeplinim în mod activ prevederile părții noastre din înțelegere. Beneficiul 
legământului referitor la iertarea de păcate, de exemplu, ne este la îndemână în virtutea 
includerii noastre în legământ, dar poate fi accesat doar când îndeplinim prevederea 
pocăinței de păcatele noastre. Dacă ne facem partea și ne căim cu sinceritate, Dumnezeu 
ne dă iertarea de păcate, după cum promite în legământ. Mai mult, beneficiul harului și 
puterii pentru a duce o viață dreaptă ne este și el la îndemână în virtutea includerii 
noastre în legământ. Însă, ca și în cazul iertării, această prevedere poate fi accesată doar 
prin părtășie regulată cu Isus, închinare, rămânere în Cuvântul Său, rugăciune constantă 
și post (Mat. 6: 16; Marcu 9: 29; Fapte 13: 2-3, 14: 23). După cum se exprimă autorul cărții 
Evrei: 

 
Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre (preotul 

cu care am încheiat legământul nu este aspru, ci plin de compasiune), ci unul care 
în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat (Marele nostru preot știe 
cum să se opună păcatului în fața ispitei). Să ne apropiem (angajare activă prin 
rugăciune permanentă) dar cu deplină încredere (încredere în prevederile 
legământului) de scaunul harului (harul pentru a rezista păcatului este disponibil 
prin Isus, la dreapta Tatălui) ca să căpătăm îndurare (beneficiar al îndurării accesat 
prin apropiere) şi să găsim har (beneficiul harului accesat prin apropiere), pentru 
ca să fim ajutați la vreme de nevoie (ca să rezistăm păcatului în fața ispitei). (Evr. 4: 
15-16, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
În cadrul legământului, efortul intenționat din partea noastră nu este în opoziție 

mântuirii primite în mod liber prin credință. După cum i-am auzit pe Mike Bickle și pe alții 
exprimându-se, „noi nu putem face partea lui Dumnezeu; iar Dumnezeu nu va face 
partea noastră.“ Dumnezeu ne cere să „depunem toate eforturile“ („să ne dăm silința“ 
în ESV), în mod activ, ca să „intrăm pe poarta cea strâmtă“ (Luca 13: 24). Pocăința și 
credința au fost dintotdeauna (Evr. 4: 2) mijloacele includerii în legământ (mântuirea 
primită ca un dar, nu prin meritele noastre). Chemarea perseverentă și neîntreruptă a 
„Numelui Domnului“ – Numele răscumpărător al lui Dumnezeu drept Singurul credincios 
în administrarea beneficiilor legământului – în rugăciune a fost întotdeauna mijlocul 
prescris de accesare a beneficiilor legământului (de exemplu Gen. 4: 25, 7-8, 13: 4, 21: 33, 
26: 25; Ioel 2). Întreaga carte a Psalmilor, de fapt, este un manual de rugăciune și laudă 
clădit în jurul chemării Celui al cărui Nume îi asigură credincioșia în administrarea 
binecuvântărilor și prevederilor legământului. Atunci când noi ne facem partea cu 
credincioșie, Dumnezeu ne iese în întâmpinare și ne dă puterea de a face ceea ce nu 
putem de unii singuri. După cum se exprimă Richard Foster, „preluând disciplinele vieții 
spirituale pe care le putem îndeplini, primim de la Dumnezeu abilitatea de a face lucruri 



pe care, pur și simplu, nu putem să le facem prin propriile eforturi, cum ar fi să ne iubim 
dușmanii.“129 

Cultivarea unei inimi sensibile, plină de căință, receptivă, printr-un stil de viață de 
rugăciune permanentă, laudă, post și rămânere în Isus, vița (Ioan 15: 5), pur și simplu nu 
este o opțiune pentru ucenicii Săi. De fapt, refuzul insistent și îndărătnic de a căuta 
beneficiile legământului în vederea creșterii în smerenie, supunere și roade, cu timpul 
comportă consecințe dintre cele mai grave. Pentru unii, refuzul de a respecta prevederile 
legământului nu va avea ca rezultat pierderea mântuirii, dar va aduce cu sine o 
descreștere substanțială a răsplătirilor eterne pe care altminteri le-ar fi primit la 
întoarcerea lui Isus (1 Cor. 3: 12-15). Cei a căror neglijență degenerează odată cu scurgerea 
vremii într-o răzvrătire deliberată, completă, față de arvuna Duhului nu riscă doar să-și 
piardă răsplata, ci se află și în pericolul de a fi tăiați cu totul din legământ și aruncați în 
iazul de foc (Mat. 3: 10-12, 7: 19, 18: 8-9; Ioan 15: 2, 5-6; Rom. 11: 21-22; Evr. 6: 4-8, 10: 26-27). 

În același timp, trebuie să avem grijă să nu lăsăm disciplinele spirituale130 precum 
rugăciunea, postul și studiul să devină un jug religios insuportabil care ne face să gândim 
că, într-un fel sau altul, merităm sau avem dreptul să primim favorul lui Dumnezeu (Mat. 
23: 4; Luca 18: 9-14; Fapte 15: 10). În acest punct, ne paște pericolul legalismului, 
neprihănirii prin fapte, încrederii false și lăudăroșeniei îngâmfate (Rom. 9: 32; Fil. 3: 1-6). 
Poate fi ușor să alunecăm într-o mentalitate fariseică atunci când ne angajăm în discipline 
spirituale în afara cadrului legământului, care are scopul de a ne trece într-o părtășie mai 
adâncă cu Dumnezeu, prin chemarea Numelui răscumpărător al Domnului. Rămânerea în 
viță prin comuniune, relație și intimitate cu Dumnezeu este mijlocul prin care accesăm 
beneficiul harului în vederea ascultării. Când disciplinele spirituale sunt folosite pentru a 
ne escorta înspre acest scop, ele sunt vitale. Când se transformă într-un pretext de a ne 
compara cu alții sau sunt răstălmăcite și ajung să fie o povară zdrobitoare, din cauza 
căreia oamenii simt că nu pot face niciodată îndeajuns pentru a fi pe placul lui Dumnezeu, 
ele sunt o piatră de poticnire. A ști când și cum să ne angajăm în discipline precum postul, 
așadar, ține mai puțin de un regim formal (deși sunt necesare intenționalitatea și 
concentrarea) și mai mult de a asculta cu regularitate de glasul Duhului Sfânt, în 
contextul relației. Lauda noastră este numai crucea lui Mesia (Gal. 6: 14). Planul lui 
Dumnezeu pentru noi este o logodnă loială cu Isus prin legământul încheiat pe cruce. 
Duhul știe cum să ne ducă în mod strategic în acest loc, de la un sezon la altul. 

Dumnezeu râvnește ca ființele omenești să funcționeze așa cum au fost create să 
funcționeze. Pur și simplu, ne iubește prea mult ca să ne lase să stăruim într-un stil de 
viață care, fie că ne dăm sau nu seama, este în detrimentul propriei noastre bunăstări și  a 
altora. 

Soluția pentru a rămâne pe calea cea îngustă definită de Isus stă în natura și 
mecanismul legământului. Când suntem mâhniți și zdrobiți de adâncimea păcatului 

                                                             
129 Richard Foster, Streams of Living Water: Celebrating the Great Traditions of Christian Faith (San 

Francisco, CA: HarperCollins Publishers, 1998), 88.  
130 Pentru mai multe informații asupra fundamentului biblic și asupra mecanicii practice a disciplinelor 

spirituale, vezi Richard Foster, Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth (San Francisco, CA: 
HarperCollins Publishers, 1998). Vezi și Willard, The Spirit of Disciplines, și The Divine Conspiracy: 
Rediscovering our Hidden Life in God (San Francisco, CA: HarperCollins, 1998). 



nostru, trebuie să ne uităm la cruce și să strigăm: „O, Dumnezeule, în Numele lui Isus, 
Mesia, fac apel la legământul în sângele lui Mesia ca să mă ajute să fac ce nu pot face 
singur! Credincioșia Numelui Tău este singura mea speranță. Mă lepăd de natura mea 
păcătoasă. Urăsc răutatea și iubesc neprihănirea. Mă agăț de legământ, căci în Tine îmi 
pun încrederea. Descoperă viața lui Isus în mine prin Duhul. Mă încred în abilitatea Ta de a 
mă ține în neprihănire și sfințenie mai mult decât în înclinația mea de a mă poticni și în 
abilitatea diavolului de a mă ademeni în înșelare.“ Nici nu știu cum să vă spun cât de 
prețioasă a fost pentru mine rugăciunea bazată pe legământ, în vremurile în care 
Dumneze a fost destul de bun să mă lase să văd cu adevărat cât de decăzut sunt fără El. 
În acele momente, nu există decât un loc spre care să te îndrepți: aripile credincioșiei 
legământului Său. Când ne apropiem cu îndrăzneală de scaunul harului, în nevoile 
noastre, pe baza legământului, Mesia al nostru este credincios să ne dea lumina, 
dragostea și harul necesare ca să iubim și să ne supunem Lui așa cum dorește să fie iubit 
și ascultat. 

De aceea, atunci când se naște o nouă mișcare, este esențial ca primului rând de 
ucenici să i se întipărească bine în suflet valoarea rugăciunii permanente pe baza 
legământului. Aceasta constituie o asigurare că, pe măsură ce se va extinde, mișcarea va 
dispune de mecanisme de siguranță împotriva neputinței, a doctrinelor false ale harului și 
a neprihănirii de sine fariseice. 

 
Sfințenia: valoarea care ține la distanță erezia 
Unii conducători de biserici și unele denominațiuni învață că mișcările cu un ritm alert 

de expansiune sunt predispuse în mod inerent la erezii periculoase, pentru că sunt 
conduse de oameni fără pregătire teologică și sunt populiste. Presupunerea din spatele 
acestei temeri este că educația teologică formală este soluția împotriva ereziei. Însă 
această presupoziție este, pur și simplu, neadevărată și poate fi cu ușurință respinsă. 

Mai întâi, adevărul este că, de-a lungul istoriei, instituțiile și seminariile teologice au 
fost cei mai siniștri manufacturieri de erezii. De exemplu, fără îndoială una dintre cele mai 
sinistre erezii cu care s-a confruntat Biserica – arianismul, care a fost îmbrățișat aproape 
de majoritatea celor din Biserica secolului al IV-lea – s-a răspândit în principal prin 
intermediul elitelor academice. Lucrul acesta este valabil și pentru multe dintre 
seminariile de azi, în care nenumărați profesori abuzează Scripturile și se folosesc de 
influența lor ca să cultive necredința în inimi tinere și impresionabile. Firește, nu vreau să 
afirm prin aceasta că fiecare profesor de seminar promovează erezii. Ideea este că cei ce 
propun educația formală mai temeinică ca soluție la erezie au diagnosticat greșit 
problema. Cauza ereziilor nu este lipsa educației, ci mai degrabă corupția și decăderea 
inimii omenești. O inimă plină de păcat lăsat nerezolvat, fie că aparține unui om învățat 
sau unui țăran, este predispusă la distorsiune și înșelare. 

Dacă cauza ereziei este o inimă coruptă, atunci antidotul la erezie nu este să ne 
grăbim să trimitem noii lideri ai unei mișcări la seminar (asigurându-ne astfel de moartea 
mișcării, care este acum lăsată fără conducătorii ei). Dimpotrivă, soluția este să insuflăm 
noilor ucenici și liderilor o prețuire mai înaltă a sfințeniei și curăției ca parte din ADN-ul lor 
inițial. O valoare a sfințeniei și a purității, împletită laolaltă cu celelalte valori expuse în 
acest capitol, este adevăratul mecanism de siguranță împotriva ereziilor pe care îl poate 



avea o mișcare. Atunci când depistăm corect problema, putem administra soluția 
corectă, pe partea frontală a mișcării, înainte ca aceasta să explodeze dincolo de 
influența noastră directă. 

În al doilea rând, o teamă excesivă de erezie se leagă adesea de o lipsă de încredere în 
conducerea Duhului, precum și de eșecul de a adera la Regula de Aur. Avem încredere în 
abilitate Duhului de a folosi Scripturile pentru a-i călăuzi pe alții în adevăr în același fel în 
care avem încredere că ne călăuzește pe fiecare dintre noi în adevăr (Ioan 16: 13-15)? Dacă 
oamenii se supun Cuvântului ca autorității lor, flămânzind după Cuvânt, agățându-se de 
legământ prin rugăciune, căutând sfințenia și trăgându-se unii pe alții la socoteală în 
comunitate, nu putem avea încredere în abilitatea Duhului de a-i instrui și corecta pe cei 
ce sunt ai Lui? Adevărul este că oricât de bătrâni în credință am fi, tot avem o nevoie 
permanentă ca Dumnezeu să dezrădăcineze percepțiile greșite pe care le avem despre 
El, despre noi înșine și despre alții. Acest soi de transformare se întâmplă în timp, pe 
măsură ce Duhul ne poartă prin Cuvântul Său și pe măsură ce umblăm în comunitate cu 
alți credincioși. Trebuie să avem grijă să nu confundăm procesul maturizării noastre cu 
răspândirea unor erezii majore. Este o mare diferență între a accepta, în timp, că 
Dumnezeu este un Tată tandru și nu un tiran (schimbare de paradigmă care necesită mult 
timp pentru unii, atât la nivel emoțional, cât și intelectual, din cauza unui trecut plin de 
abuzuri) și a nega faptul că Isus a murit pe cruce (o învățătură falsă majoră, promulgată 
de către musulmani, de mulți seculariști și de un număr de culte). 

În final, trebuie să ne împăcăm cu faptul că, în veacul acesta, orice am face și oricât de 
mult am rămâne cu o turmă, unele oi tot s-ar putea să fie înghițite de lupi. Luați aminte la 
salutul de rămas-bun adresat de Pavel bătrânilor din Efes: 

 
Şi acum, ştiu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am 

umblat propovăduind Împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că 
sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui 
Dumnezeu. Luați seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul 
Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi 
sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care 
nu vor cruța turma, şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri 
stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați şi aduceți-vă 
aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe 
fiecare din voi. (Fapte 20: 25-31, sublinierea noastră)  
 
După cum am afirmat în introducere, cei trei ani petrecuți în Efes au constituit cea mai 

lungă ședere a lui Pavel într-un oraș, în timpul celor trei călătorii misionare ale sale. Asta 
însemna că a investit mai mult timp direct, conducere, instruire, energie și emoție în 
biserica din Efes decât cu oricare altă turmă. El i-a avertizat pe conducătorii efeseni din 
nou și din nou că Satan va încerca să trimită lupi în mijlocul turmei, cu gând să o distrugă. 
Misiunea lui fusese să așeze cu credincioșie temelia pe care Dumnezeu îi poruncise să o 
așeze. Cu toate acestea, până și Pavel a trebuit să accepte faptul că, la urma-urmei, în 
absența lui, doar Duhul Sfânt putea păzi turma de înșelare. Duhul Sfânt însuși alesese 
supraveghetori locali în vederea împlinirii acestui scop (Fapte 20: 28). 



Un mic procent de oameni dintr-o mișcare nouă ar putea devia de la viziunea inițială. 
Însă Isus a avertizat clar că grâul și neghina vor crește împreună până la sfârșitul veacului 
(Mat. 13: 36-43). Dacă unii adepți deviază de la calea îngustă, înseamnă aceasta că restul 
mișcării este, în mod automat, invalidat? Bineînțeles că nu. Cei care sunt excesiv de 
îngrijorați de neghina ce crește în lanul de grâu, într-o mișcare locală cu un ritm alert de 
expansiune, nu trebuie să se uite atât de departe ca să vadă acest fenomen. Grâul și 
neghina cresc deja laolaltă în bisericile și denominațiunile tradiționale, nemișcate! Din 
nou, soluția pentru neghină nu este să ucidem mișcările, care au potențialul de aduce 
milioane de oameni la Isus în mod eficient și rapid. Dimpotrivă, este să ne dăm toată 
silința să semănăm soiul de grâu – sfințenie, puritate, dragostea de rugăciune, foamea și 
respectul pentru Cuvântul lui Dumnezeu etc. – pe care Dumnezeu Însuși vrea să continue 
să-l ude și să-l înmulțească, odată cu creșterea mișcării. Când mișcarea depășește sfera 
influenței noastre directe, putem fi încrezători că Duhul Sfânt va disciplina elementele 
dăunătoare din sânul Bisericii (de exemplu, Fapte 5: 1-11) și va numi supraveghetori locali 
care să dea o mână de ajutor la păzirea turmei de lupi (Fapte 20: 28). 

 
Urgența: valoarea care alimentează expansiunea 
În mărturia din deschiderea acestui capitol, am văzut că Duhul Sfânt S-a folosit de un 

puternic sentiment al urgenței pentru a alimenta expansiunea bisericii moraviene. 
Muhammad a primit această valoare ca parte a ADN-ului său inițial și apoi a transmis-o 
mai departe oamenilor pe care i-a condus la Isus. Una din căile prin care am încercat să 
modelez această valoare pentru Muhammad a fost mijlocirea pasionată pentru cei 
pierduți. Lui Muhammad nu i-a trebuit mult ca să se prindă. Pe măsură ce el transmitea 
altora un sentiment al urgenței, Duhul Sfânt a suflat în această valoare până când ea a 
devenit o flacără fierbinte în viețile noilor ucenici. Este de o importanță crucială ca 
această valoare să fie insuflată în primele stadii ale nașterii unei mișcări. 

În lumea evanghelică, auzim adesea liderii apelând la un număr de teme pentru a 
cultiva un simț al urgenței pentru evanghelizare – de exemplu, gloria lui Dumnezeu în 
națiuni, supunerea față de Marea Trimitere, compasiunea față de cei pierduți și salvarea 
oamenilor de pedeapsa veșnică. Toate aceste teme sunt foarte dragi inimii lui Isus și ar 
trebui să ne motiveze în rugăciune. În secțiunea aceasta, scopul meu nu este nicidecum 
să devalorizez aceste teme, ci doar să le situez la locul potrivit în cadrul pus la dispoziție 
de Noul Testament, așa cum le-ar fi înțeles Biserica din secolul întâi. Întrucât cartea 
aceasta tratează nașterea mișcărilor nou-testamentare, trebuie acum să ne îndreptăm 
către un subiect care a fost o sursă de mare unitate, putere și motivație în Biserică, în 
primele două secole după învierea lui Mesia131, dar care astăzi a devenit, din nefericire, 

                                                             
131 „Premilenismul clasic/istoric a fost singura viziune a escatologiei cel puțin în primii 200 de ani ai 

Bisericii. Acesta este, în principal, un argument din omitere, întrucât pur și simplu nu se vorbește de alte 
persective escatologice în scrierile primilor părinți ai Bisericii. Însă mulți dintre ei sunt în mod clar 
premileniști – de exemplu Papias, Barnaba, Iustin Martirul, Irineu, Terullian, Hippolit, Methodius, 
Commodianus și Lactanius (vezi Charles E. Hill, Regnum Caelorum: Patterns of Millenial Thought in Early 
Christianity, ed. a II-a [Grand Rapids: Eerdmans, 2001]). Iustin Martirul a mers până acolo încât a sugerat că 
toți cei ce împărtășeau un alt punct de vedere erau eretici: «Mai mult, ți-am pus în vedere că unii care își 
spun creștini, dar sunt eretici fără Dumnezeu și lipsiți de evlavie, învață doctrine care sunt în toate 



un subiect de mare confuzie pentru mulți din Trupul lui Mesia: escatologia, sau studiul 
zilelor din urmă. 

Mai demult, aveam impresia că cei ce studiază vremurile din urmă semănau oarecum 
cu fanii seriei Războiul Stelelor, care așteptau la cozi interminabile în cinematografe, 
îmbrăcați ca Yoda sau C-3PO: era amuzant să-i privești și să-i asculți, dar nu trebuiau luați 
foarte în serios. Văzusem destule filme de proastă calitate despre vremurile din urmă 
încât întreaga discuție să mă lase rece. Mă mulțumeam să cred că „Isus va reveni când va 
reveni“. Până atunci, aveam de gând să fiu pragmatic și să mă concentrez asupra Marii 
Trimiteri. Și totuși, cu cât studiam Scripturile mai mult, cu atât începeam să realizez că 
escatologia nu doar că reprezenta un subiect de studiu biblic menit să fie discutat printre 
altele, ci constituia și cadrul de interpretare presupus de întregul Nou Testament. Asta 
pentru că Noul Testament, după cum am văzut în Capitolul 3, pornește de la Evanghelia 
Vechiului Testament, care este orientată escatologic, de la început și până la sfârșit. 

Chiar și o lectură superficială a epistolelor dă la iveală faptul că Biserica Noului 
Testament nu doar credea că Isus avea să Se întoarcă în timpul vieții lor, ci și trăia cu 
această convingere puternică. Ioan îi încredințează pe cititorii primei sale epistole „...căci 
întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar“ (1 Ioan 2: 8), iar cititorii cărții 
Apocalipsa ar trebui să pună la inimă mesajul ei „pentru că vremea este aproape“ (Apoc. 
1: 3). Iacov îi avertizează pe cititorii săi: „fiți şi voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, 
căci venirea Domnului este aproape“ (Iac. 5: 8). Pavel le-a spus romanilor să se iubească 
unii pe alții pentru că „noaptea aproape că a trecut, se apropie ziua“ (Rom. 13: 12). 
Autorul cărții Evrei le spune cititorilor săi: „ci să ne îndemnăm unii pe alții, şi cu atât mai 
mult, cu cât vedeți că ziua se apropie“ (Evr. 10: 25). Credința lui Pavel că trăia în timpul 
generației întoarcerii Domnului este exprimată probabil cel mai clar în 1 Corinteni 7: 

 
Iată ce vreau să spun, fraților: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta 

pentru ca cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar 
plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar 
stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea, căci 
chipul lumii acesteia trece (a trăi cu sobrietate în lumina urgenței vremurilor). (1 
Cor. 7: 29-31, sublinierea și comentariul din paranteze ne aparțin) 
 
Această convingere că Isus avea să Se întoarcă în timpul generației lor a afectat în 

mod dramatic stilul de viață al Bisericii primare: felul în care trăiau, iubeau, munceau și se 

                                                                                                                                                                                             
privințele blasfemiatoare, neevlavioase și nebunești… Căci eu aleg să urmez nu oamenii sau doctrinele 
oamenilor, ci pe Dumnezeu și doctrinele date de El. Căci dacă te-ai unit cu unii care își zic creștini, dar care 
nu admit acest adevăr și se aventurează să blasfemieze pe Dumnezeul lui Avraam și pe Dumnezeul lui Isaac 
și pe Dumnezeul lui Iacov, care spun că nu este înviere pentru cei morți și că sufletele lor, după ce mor, se 
ridică la cer, să nu-ți închipui că sunt creștini… Dar eu și alții, care suntem creștini cu mintea neîmpărțită în 
toate privințele, suntem încredințați că va fi o înviere a morților și o mie de ani în Ierusalim, care va fi atunci 
reconstruit, împodobit și lărgit, după cum declară profeții Ezechiel și Isaia și alții.»“ Dialog cu Trypho, 
capitolul 80; arhivat la http://en.wikisource.org/wiki/Ante-
Nicene_Fathers/Volume_I/JUSTIN_MARTYR/Dialogue_with_Trypho/ChapterLXXX, citat în John Harrigan, 
„Five-Fold Development of the Western Worldview“ (notițe din cursul Teologia biblică a misiunii, Școala 
Misiunilor Apostolice, Universitatea Casei Internaționale de Rugăciune, toamna 2008). 

http://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_I/JUSTIN_MARTYR/Dialogue_with_Trypho/ChapterLXXX
http://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_I/JUSTIN_MARTYR/Dialogue_with_Trypho/ChapterLXXX


rugau (1 Cor. 7: 29; Rom. 13: 8-14; Luca 21: 36). De asemenea, ea a dat naștere și simțului 
pregnant al urgenței, care a alimentat expansiunea rapidă a Bisericii, în secolul întâi. 

Cu toate acestea, deși un sentiment al urgenței în lumina revenirii iminente a lui Isus 
era foarte răspândit în Biserica primară, credincioșii înțelegeau această urgență în 
contextul unui cadru istoric care împiedica Biserica să alunece în lene, nepăsare sau 
panică absurdă. Acest punct de vedere reiese cel mai limpede din epistolele lui Pavel 
către sfinții din Tesalonic, dintre care mulți erau atât de convinși de iminenta întoarcere a 
lui Isus încât își părăseau slujbele. La urma urmei, de ce să te străduiești să păstrezi o 
slujbă dacă Domnul Se întoarce, probabil, în câteva săptămâni sau luni? Pavel i-a corectat 
pe tesaloniceni și le-a poruncit să evite lenea și să continue să muncească (2 Tes. 3: 6-15). 
Pavel nu contrazicea convingerea lor că Mesia avea să Se întoarcă în generația lor. După 
cum am văzut mai sus, împărtășea aceeași convingere. Mai degrabă, tesalonicenii 
uitaseră ceva ce Pavel îi învățase mai demult (2 Tes. 2: 5): și anume că Mesia nu Se 
întorcea înainte să aibă loc anumite „semne“ observabile și ușor de recunoscut: 

 
Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă 

cu El (a doua venire și învierea celor drepți), vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați 
clătinați aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburați de vreun duh, nici de 
vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi 
şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte 
(aceste evenimente trebuie să se petreacă înainte să se întoarcă Isus) ca să fi venit 
lepădarea de credință (cf. Dan 8: 12) şi de a se descoperi omul fărădelegii (Anti-
Mesia), fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numeşte 
„Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui 
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. (…)Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe 
care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii 
Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne 
şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. (2 Tes. 2: 1-
4, 8-10, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
Pavel spune că Isus nu va veni până nu va avea loc lepădarea de credință și „omul 

nelegiuirii“ care se înalță pe sine în Templul lui Dumnezeu și se declară Dumnezeu. 
Tesalonicenii ar fi înțeles lucrul acesta ca însemnând, literalmente, Templul din Ierusalim, 
care mai exista încă la momentul în care Pavel a scris 2 Tesaloniceni. Fără îndoială că la 
acest eveniment se referea Isus când menționa „«urâciunea pustiirii» de care vorbește 
profetul Daniel“ (Mat. 24: 15; cf. Dan. 9: 27). Aici Pavel exprimă o idee simplă și directă. 
Nu încearcă să înșele pe nimeni sau să scrie o dizertație academică. Isus Se întoarce 
curând. Este un fapt; întrebarea este, când? Se întoarce doar după ce au loc anumite 
evenimente istorice care au fost profețite mai înainte de Daniel (Dan. 8: 9-12, 9: 27): 
„lepădarea de credință“ sau „răzvrătirea“; și ridicarea unui lider nelegiuit, numit omul 
fărădelegii (Anti-Mesia, cf. Apoc. 13), care se va întrona în templul din Ierusalim și va 
pretinde închinare. Aceste evenimente nu s-au petrecut încă. De aceea, întoarcerea lui 
Mesia ne stă încă înainte. În alte părți ale Scripturii, aflăm că Mesia Se va întoarce exact la 



trei ani și jumătate după ce are loc urâciunea pustirii și descoperirea omului fărădelegii 
(Dan. 7: 25; 9: 27; Apoc. 11: 2, 12: 6, 14, 13: 5). 

În acest pasaj, Pavel nu face decât să reia propria învățătură a lui Isus (Mat. 24), 
potrivit căreia Dumnezeu Se va folosi de semne istorice ca să comunice clar apropierea 
întoarcerii lui Mesia celor ce, asemenea tesalonicenilor, vegheau cu vigilență și o 
așteptau (1 Tes. 5: 4). Pentru cei necredincioși sau pentru credincioșii adormiți, care nu 
dau atenție semnelor, însă, ziua Domnului avea să vină pe nepregătite, ca „un hoț în 
noapte“ (1 Tes. 5: 2).132 Din moment ce aceste semne nu se petrecuseră încă, Pavel le 
putea spune tesalonicenilor, cu o certitudine absolută, că întoarcerea lui Isus era încă în 
fața lor. Totuși, lucrul acesta nu diminua câtuși de puțin sentimentul urgenței; 
dimpotrivă, era determinat să se roage și să muncească cu și mai mult zel pentru sfințirea 
și pregătirea Miresei în mijlocul dificultăților și persecuțiilor, mai ales în mijlocul celor 
despre care Scripturile avertizau că aveau să vină peste ea la sfârșitul veacului (Mat. 24: 
15-22; Dan. 7: 25; 9: 27; Apoc. 13, 19: 6-8). 

Așadar, acest cadru apostolic de bază al urgenței în Noul Testament poate fi rezumat 
astfel: întoarcerea lui Mesia este aproape, dar semnele neîmplinite înseamnă că putem ști că 
ea nu a venit încă. Acest cadru a cultivat un simț al urgenței autentic și constrângător, dar 
aflat în niște parametri sănătoși. Pe de o parte, deoarece ucenicii lui Isus presupuneau că 
ziua Domnului era aproape, era de datoria lor să vegheze, să se roage cu râvnă, să 
trăiască în ascultare și să împărtășească Evanghelia cu îndrăzneală. În felul acesta, atunci 
când semnele promise începeau, cu adevărat, să se întâmple, sfinții aveau să fie gata și 
pregătiți. Pe de altă parte, nu trebuiau să trăiască într-o panică absurdă sau să-și 
părăsească slujbele dintr-un capriciu, pentru că acești indicatori de timp observabili nu se 
petrecuseră încă. Trebuia să fie sobri și urgenți, dar în același timp să nu fie paralizați de o 
permanentă stare de îndoială și suspiciune. Cadrul acesta crea contextul optim pentru 
pregătirea Miresei, fără ca ea să ajungă să fie schizofrenică în proces. Perspectiva 
apostolică nu era că venirea lui Isus putea să se întâmple „oricând“, după cum cred azi 
mulți din Trupul lui Mesia.133 

Observați că aceste semne evidențiate de Pavel presupun existența unui templu 
evreiesc propriu-zis, în orașul Ierusalim propriu-zis. Aceasta presupune, la rândul său, 
existența evreilor în Ierusalim și în țara Israelului. Aceste condiții istorice trebuiau 
îndeplinite pentru ca semnele amintite de Pavel să poată avea loc. Pentru că erau 
îndeplinite în zilele lui Pavel, el și ceilalți credincioși din secolul întâi – spre deosebire de 
multe generații următoare de credincioși – puteau să-și susțină convingerea că trăiau, 
într-adevăr, zilele din urmă. Însă, în 70AD, Ierusalimul și Templul au fost distruse de 
trupele romane. Când Templul a fost distrus, condițiile necesare pentru desfășurarea 
semnelor nu mai erau îndeplinite. Dar situația este foarte diferită astăzi. Formarea 

                                                             
132 David Pawson, When Jesus Returns (London, UK: Hodder Stoughton, 1995), 18-27.  
133 Pentru istoria învățăturii despre răpirea dinaintea necazului celui mare, precum și pentru 

respingerea biblică și convingătoare a acestei idei, vezi Pawson, When Jesus Returns, 183-197; vezi și David 
Pawson, „The Rapture“, mesaj în format MP3, disponibil la 
http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=528. În ultimă instanță, roada 
acestei false învățături este lăsarea ucenicilor lui Isus nepregătiți în fața persecuțiilor cu care se va 
confrunta Biserica la sfârșitul veacului (Dan. 7). 

http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=528


statului Israel, în 1948, și recuperarea Ierusalimului de către Israel, în 1967, ne arată 
condițiile preliminare pentru semnele menționate de Isus și de Pavel sunt din nou 
îndeplinite. Nu mai rămâne decât să fie reconstruit Templul evreilor în Ierusalim. Va fi 
Templul reconstruit? Aceasta este o întrebare controversată, mai ales în lumina climatului 
politic tensionat din Orientul mijlociu de azi. Cu toate acestea, dacă credem în inerența, 
infailibilitatea și integritatea Scripturilor, atunci răspunsul la această întrebare trebuie să 
fie afirmativ, pentru că argumentul lui Pavel din 2 Tesaloniceni 2 presupune, literalmente, 
existența unui templu în Ierusalim. 

Ţinând cont de condițiile din Israel, cadrul apostolic al urgenței este mai relevant azi 
pentru Trupul lui Mesia decât oricând. Urgența evanghelistică trebuie întrețesută din nou 
cu escatologia, într-o perspectivă unificată cu cea a misiunii, așa cum era în Biserica 
primară. Zilele din urmă formează perioada din istorie care solicită cel mai intens 
sentiment al urgenței pe care l-a exprimat vreodată Biserica. Zilele din urmă stau să vină 
peste noi. De aceea, perioada de timp în care ne aflăm acum necesită cel mai intens 
sentiment al urgenței pe care Biserica l-a exprimat vreodată. Asemenea Bisericii din Noul 
Testament, putem fi siguri că întoarcerea lui Mesia este aproape. Însă, tot ca Biserica 
primară, putem spune că știm că Mesia nu Se va întoarce mâine, pentru că semnele încă 
n-au avut loc. Trebuie mai întâi să vină urâciunea pustirii. Până atunci, trebuie să ne 
pregătim pentru dificultățile care vor veni, în curând, peste pământ. Urgența 
escatologică trebuie să fie o valoare cheie, dacă vrem ca mișcarea să fie, cu adevărat, de 
calitatea celor din Noul Testament. 

 
Dărnicia de bună-voie: valoarea care perpetuează ucenicia 
Cum ne asigurăm că, pe măsură ce o mișcare se desfășoară, cei ce vin la credință 

primesc ADN-ul care a fost insuflat de la început acelei mișcări? Răspunsul îl găsim într-o 
valoare și poruncă pe care Isus a dat-o ucenicilor Săi: dați cu mână largă altora tot ce ați 
primit și voi fără plată: 

 
...Fără plată ați primit, fără plată să dați. (Mat. 10: 8) 
 
În toate privințele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să 

ajutați pe cei slabi şi să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a 
zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primeşti.’ ” (Fapte 20: 35, sublinierea noastră) 
 
Atunci când valoarea aceasta este insuflată noilor ucenici încă de la începutul 

experienței lor de convertire, funcția ei este de a asigura continuarea transferului 
informațional – precum Ucenicul universal – de la om la om și de la biserică la biserică, pe 
măsură ce mișcarea ia amploare. Această valoare va motiva și dărnicia jertfitoare, pentru 
înaintarea Evangheliei. De aceea, ori de câte ori ne întâlnim cu noii ucenici, trebuie să 
subliniem faptul că, odată ce pleacă din prezența noastră, este responsabilitatea lor, 
înaintea lui Dumnezeu, să dea mai departe altor ucenici ceea ce au primit fără plată de la 
noi. 

 
Concluzie 



Pavel avea pe inimă sarcina de a face oameni sfinți, nu academicieni. El făgăduise să 
înfățișeze Biserica lui Mesia ca pe o fecioară curată (2 Cor. 11: 2) și era hotărât să facă tot 
ce îi stătea în putere ca să așeze temelii simple, dar solide, până la sfârșit: 

 
Pe El (Mesia) Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învățăm pe orice om 

în toată înțelepciunea, ca să înfățişăm pe orice om desăvârşit („matur“, ESV) în 
Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu 
tărie în mine. (Col. 1. 28-29, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Unul din secretele temeliilor durabile pe care așezat a fost că nu a dat credincioșilor 

doar un model de sfințire, ci și cheile acestui șablon: un set de valori de care aveau nevoie 
ca să-l „descuie“. Cheia ascultării deschide ușile transformării personale. Cheia 
respectului pentru autoritatea Scripturii ne ține ancorați în adevărul biblic. Cheia foamei 
după Cuvântul lui Dumnezeu deschide larg ușile adevărului, revelației și înțelegerii. Cheia 
rugăciunii în baza legământului ne poziționează în slăbiciunea noastră pentru a primi 
harul lui Dumnezeu. Cheia sfințeniei ne asigură împotriva înșelării și falselor doctrine. 
Cheia urgenței escatologice alimentează expansiunea și maturizarea Bisericii. Cheia 
dărniciei cu mână largă perpetuează mișcarea uceniciei. Atunci când deopotrivă modelul 
și cheile care îl deschid sunt așezate ferm în cimentul umed al unei noi temelii, noii ucenici 
și noile biserici se află în poziția de a crește în maturitate, sub conducerea Duhului, în 
absența catalizatorului inițial al mișcării (Fil. 2: 12). 

  
  



Capitolul 8. 
Botezați cu credință: Întărirea încrederii în conducerea Duhului Sfânt 
 
Una dintre temele cele mai spinoase cu care se confruntă misionarii și pe care o 

dezbat este botezul în apă. Din punct de vedere teologic, este un sacrament, un semn 
sau un simbol? De ce ne botezăm? 

Funcțional vorbind, împroșcăm cu apă, stropim cu apă, scufundăm în apă sau turnăm 
apă pe deasupra? 

Din punct de vedere exegetic, ce învață Noul Testament și care este exemplul Bisericii 
Noului Testament? În care dintre aceste cazuri, exemplul este descriptiv și în care este 
prescriptiv? 

Istoric vorbind, care era practica Bisericii primare? 
Din punct de vedere antropologic, cum este perceput botezul în diferitele culturi? 

Cum percep cei pierduți botezul? În timpul pe care l-am petrecut în regiunea în care 
locuia Muhammad, am întrebat un musulman legat de percepția lui asupra botezului și, la 
modul cel mai serios, mi-a răspuns că era un eveniment în cursul căruia creștinii încearcă 
să înece pe cineva și folosesc un fier fierbinte pentru a lăsa urme de arsuri pe corpul 
acelei persoane. Văleu! Bineînțeles că sensul botezului din mintea lui nu corespundea cu 
sensul biblic. Însă implicațiile unor astfel de percepții eronate ne afectează în încercarea 
noastră de a înainta cu Evanghelia. 

Din punct de vedere misiologic, cine ar trebui să dea botezul? Un misionar străin „de 
profesie“ sau ucenicii locali? Întrebarea aceasta poate avea implicații etice. De pildă, în 
lumea musulmană, botezul poate deveni complicat atunci când este oficiat de occidentali 
sau de alți intruși, din cauza atenției nedorite pe care prezența unei persoane din afară o 
atrage asupra evenimentului. În multe cazuri, a creat ambiguitate vizavi de faptul dacă 
cineva este persecutat din cauza credinței sale în Isus sau pentru că un occidental a ținut 
morțiș să se implice prea mult.134 Am văzut cu toții fotografii cu misionarul american 
îmbrăcat la cravată care își ținea mâna în aer, înconjurat de sute de credincioși localnici. 
Poate că acestea adună mai mulți suporteri pentru respectivul misionar pe frontul de 
acasă, dar în mai multe părți ale lumii, soiul acesta de publicitate nu doar că întărește 
impresia greșită că creștinismul este o „religie occidentală“, ci uneori are ca rezultat, în 
mod inutil, moartea unora. Studiile recente asupra persecuției dau la iveală faptul că, 
adesea, noii ucenici proveniți din islam sunt bătuți nu din cauza loialității lor față de Isus, 
ci pentru că un occidental insistă să ocupe o poziție de conducere vizibilă.135 

O altă întrebare misiologică: Când ar trebui să aibă loc botezul? Ar trebui să botezăm 
o persoană imediat după experiența convertirii, așa cum proceda de obicei Biserica, în 
cartea Faptele Apostolilor? Un element evident în mai multe mișcări de plantare de 
biserici, sau MPB, este că botezul imediat „pecetluiește toată chestiunea“ în mintea 
noului credincios și aprinde astfel o mărturie curajoasă în fața persecuției. Aceasta este o 
caracteristică a mai multor mișcări din China. În alte locuri, precum lumea musulmană, 
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necredincioșii identifică botezul drept punctul în care prietenii sau membrii familiilor lor 
au părăsit, în mod oficial, casa islamului. De aceea, botezul este aproape întotdeauna un 
catalizator pentru persecuții severe – credincioșii au fost uciși înainte să poată lua 
naștere o biserică sau o comunitate. În asemenea contexte, ar trebui să amânăm botezul 
până când se dezvoltă o masă critică ce asigură faptul că biserica va supraviețui 
persecuției? Este aceasta înțelepciune sau compromis? 

Întrebările de acest fel sunt complexe, mai ales când în joc este viața altcuiva. Când 
am lucrat cu moravienii, mulți oameni din cadrul agenției care ne trimisese aveau o 
grămadă de opinii puternice asupra acestui subiect, pe care le-am dezbătut prin email. 
Adevărul este că, atunci când l-am întâlnit pe Muhammad, nu eram sigur ce să fac. Planul 
meu inițial era să-l botez eu însumi în privat și apoi să-l încurajez pe el să boteze alți noi 
ucenici, care să boteze, la rândul lor, pe alții. Însă n-am procedat astfel din cauză că 
politica neoficială a agenției noastră pentru acea regiune, la vremea aceea, era să 
amânăm botezul. 

Diferitele opinii asupra botezului, care dețineau o oarecare pertinență până la un 
anumit nivel, m-au pus într-o situație foarte tensionată. Una este să vorbești despre 
aceste lucruri pe hârtie sau în fața comitetelor. Eu, însă, mă aflam în fața unei ființe 
omenești reale, care mă privea în ochi. Dumnezeu a folosit această tensiune ca să mă 
conducă la rugăciune. Am strigat înaintea lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să compenseze 
orice slăbiciune pe care înțelegerea mea limitată ar putea-o aduce în temelia așezată în 
mintea lui Muhammad. 

Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni într-un mod remarcabil. Două sau trei săptămâni 
după ce Muhammad și-a dat viața lui Isus, mi-a povestit despre un vis în care Duhul Sfânt 
îi comunicase semnificația botezului în apă. Muhammad spunea că, în visul lui, Domnul îi 
spunea că deciziile noilor ucenici nu erau complete (nu știu precis în ce sens) până când 
nu îndeplineau și acest act. Domnul îi mai spunea de ce botezul era important, precum și 
unde și cum voia să fie botezate noile oi. În fiecare zi, ucenicii trebuia să coboare câte doi 
la râul local și să se boteze unul pe altul, fără mare tam-tam. 

Am fost uluit și copleșit de bucurie când Muhammad mi-a împărtășit acest lucru. Din 
nefericire, Muhammad nu-i încurajase încă pe ucenicii moravieni să se îmbarce la acest 
proces, din cauză că aștepta permisiunea mea! Când mi-a împărtășit acest vis, i-am spus 
că dacă Duhul Sfânt îi vorbise, trebuia să asculte. I-am spus că lucrul cel mai important 
pentru el era să urmeze întotdeauna conducerea Duhului Sfânt, indiferent de 
circumstanțe. Duhul era conducătorul lui, nu eu. L-am încurajat să se întâlnească cu câțiva 
dintre ceilalți lideri, să citească cartea Faptele Apostolilor și apoi să ajungă la propriile 
concluzii. În ziua următoare, s-a întâlnit cu conducătorii bisericii de casă și au citit, într-o 
singură ședință, primele douăzeci și șase de capitole din Fapte. Au conchis că venise, într-
adevăr, vremea să înceapă să se boteze unul pe altul și, în scurt timp, au început să 
trimită ucenicii la râu, doi câte doi. 

Vreau să subliniez aici faptul că nu se cuvine să folosim visul lui Muhammad ca pe un 
fundament pentru o doctrină asupra botezului. Doctrina se construiește numai pe 
Scriptură. De fapt, nici măcar nu cunosc cu precizie ce fel de botez au folosit Muhammad 
și ceilalți sau detaliile motivelor pe care Dumnezeu i le-a dat referitor la importanța 



botezului. Tot ce știu este că s-au dus la râu să se boteze, în ascultare față de călăuzirea 
Duhului. Lucrul acesta m-a mulțumit îndeajuns. 

Duhul Sfânt are un extraordinar simț al umorului. În timp ce eu și colegii mei eram 
prinși într-o dispută de secole pe email, Duhul Sfânt era în mișcare și avea grijă de oile lui 
Isus. Din nou, Domnul mi-a arătat că rolul Duhului este cu mult superior înțelegerii mele 
finite sau răspunsurilor ca la carte. Nu numai că m-a scos dintr-o încurcătură complexă, ci 
și (cel mai important) i-a dat lui Muhammad și celorlalți ucenici moravieni călăuzirea de 
care aveau nevoie ca să acționeze strategic într-o situație volatilă. Prin incredibila 
conducere a Duhului Sfânt, înțelepciunea mai multor puncte de vedere asupra botezului 
ajunsese în același punct. Din cauză că fața mea de american alb nu fusese implicată în 
procesul botezului în niciun fel și pentru că ucenicii s-au dus la râu în numere mici, 
evenimentul nici nu a atras atenția altora în mod inutil. Așadar, noii credincioși și-au putut 
vedea mai departe de viața lor, în liniște. Mai mult, datorită conducerii Duhului, botezul a 
ajuns să facă parte din practica acelei tinere comunități destul de devreme pentru a 
împiedica reproducerea unei credințe lipsite de botez, pe măsură ce numărul noilor 
ucenici a crescut dincolo de influența directă a lui Muhammad și a primului cerc de 
ucenici. 

 
Recâștigarea încrederii în competența conducerii Duhului Sfânt 
Atât Isus, cât și Pavel erau extrem de încrezători în CV-ul Duhului Sfânt de 

conducător, învățător, consilier, ucenizator, susținător și descoperitor al adevărului: 
 

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, 
vă va învăța toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14: 
26, sublinierea noastră) 

 
Totuşi vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, 

Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. (Ioan 16: 7). 
 
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 

adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit (Duhul va 
transmite instrucțiunile Stăpânului) şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va 
proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. (Ioan 16: 13-14, 
sublinierea și comentariul din paranteze ne aparțin) 

 
El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului 

nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul 
Său Isus Hristos, Domnul nostru. (1 Cor. 1: 8-9, sublinierea noastră) 

 
Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea... (Rom. 16: 25, 

sublinierea noastră) 
 
Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi 

până în ziua lui Isus Hristos. (Fil. 1: 6, sublinierea noastră) 



 
Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine 

am crezut. Şi sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am încredințat până 
în ziua aceea. (2 Tim. 1: 12, sublinierea noastră) 
 
Fie că spunem sau nu acest lucru, mulți dintre cei din Trupul lui Mesia de azi acționăm 

uneori ca și când am fost înșelați de înălțarea lui Isus. Însă, departe de a gândi că Și-a 
înșelat, cumva, ucenicii prin faptul că S-a întors la Tatăl, Isus le-a spus ucenicilor Săi că 
iminenta Sa plecare era, de fapt, în beneficiul lor. De ce? Unul din motive era că, fiind 
Mesia întrupat, trupul Său omenesc implica, prin definiție, limitări spațiale; în lucrarea Sa 
pământească, Isus nu Se putea întâlni decât cu o mână de ucenici odată. Prin Duhul, însă, 
lucrarea de învățare a Rabinului înviat avea să fie multiplicată instant și exponențial în 
rândul ucenicilor, în toate generațiile și în toate culturile. 

În multe dintre strategiilor noastre de ucenicie de azi, lăudăm de pe buze conducerea 
Duhului, dar la urmă învățăm oamenii să aibă încredere în propriul CV, program, educație 
sau lucrare. Procedând astfel, uzurpăm, efectiv, locul Duhului Sfânt în viețile noilor 
credincioși. După cum se exprimă Allen,  

 
S-a făcut greșeala fatală de a învăța convertiții să se bizuie pe sursa greșită de 

putere. În loc să o caute în lucrarea Duhului Sfânt în ei înșiși, ei o caută în misionar. 
Îl pun pe acesta în locul lui Cristos, depind de el. Permițându-le sau încurajându-i 
să facă acest lucru, misionarul nu doar că verifică creșterea spirituală a 
convertiților săi și îi învață să se bizuie pe o sursă greșită de putere; de fapt, el îi 
jefuiește de puterea pe care ei o dețin în mod natural și pe care ar folosi-o în mod 
natural. Persoanele mai independente dintre aceștia nu pot găsi nicio 
oportunitate de exersare a darurilor. Toată autoritatea este concentrată în 
mâinile misionarului.136  
 
O atitudine de control și un spirit dominator sunt una dintre otrăvurile cele mai letale 

pentru expansiunea spontană a Bisericii și trădează din partea noastră o lipsă de 
încredere în abilitatea Duhului de a conduce și de a călăuzi. Un adevăr fundamental al 
mișcărilor de calibrul celor din Noul Testament este că Duhul Sfânt slujește ca principal 
agent al uceniciei și transformării personale, nu misionarul, evanghelistul, pastorul sau 
plantatorul bisericii. Ca parteneri ai lui Dumnezeu în misiune, desigur că jucăm un rol în 
misiune. Dar rolul nostru principal este să facem tot ce putem pentru a ne asigura că noii 
ucenici ajung să aibă parte de conexiunea vitală cu Stăpânul, Învățătorul, prin Duhul 
Sfânt. Dacă această conexiune este stabilită, atunci fie că suntem izgoniți, uciși, închiși, 
bătuți cu pietre sau trimiși în altă parte, ucenicii rămași în urmă vor continua să primească 
aceeași calitate a conducerii și instruirii pe care o primeau de la Isus, de la bun început. 
Spre deosebire de ambasadorii umani ai lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu poate fi niciodată 
închis, ucis sau încarcerat. În absența noastră, El va fi întotdeauna acolo și va avea grijă de 
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nouă turmă, în mijlocul încercărilor. De aceea, Duhul Însuși este soluția la perturbările pe 
care le creează când susține Evanghelia cu puterea Lui. 

 
Să învățăm să auzim glasul Duhului 
 

După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi 
cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc 
glasul străinilor…Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. 
(Ioan 10: 4-5, 27, sublinierea noastră) 
 
Calea prin care Isus conduce poporul lui Dumnezeu este glasul Lui.137 De aceea, unul 

dintre rolurile noastre principale de conlucrători cu Duhul Sfânt în procesul de ucenicie 
este să dăm mai departe deopotrivă un simț al așteptării și un cadru simplu pentru 
auzirea responsabilă a glasului lui Isus, prin Duhul Sfânt. Dacă noii ucenici învață să audă, 
efectiv, glasul Duhului pentru ei înșiși, în parametrii cadrului biblic, atunci același Duh va 
continua să-i călăuzească tot atât de eficient și în lipsa noastră pe cât o face când suntem 
prezenți fizic cu ei. În lumina aceasta, de fiecare dată când încep să instruiesc noi ucenici, 
primul lucru pe care îl fac – de regulă la câteva minute după experiența convertirii lor – 
este să-i îndrum prin următorul proces: 

 
1) Mai întâi, le dau, simplu, exemple practice ale diferitelor moduri în care Dumnezeu 

le vorbește alor Săi: vise, viziuni, predici, „glăsciorul blând și liniștit“, circumstanțe, 
ordinea creată, alți oameni etc. Apoi le dau câteva exemple specifice din propria mea 
experiență. 

2) În continuare, le pun în vedere că, deși este important să auzim glasul lui 
Dumnezeu atunci când ne vorbește pe aceste căi, principala metodă prin care Dumnezeu 
ne vorbește este prin Biblie. Biblia este autoritatea noastră supremă, infailibilă. Fiecare 
experiență subiectivă trebuie testată și măsurată după Scripturi. Apoi, îi pun să repete 
următorul principiu simplu până când îl pot repeta singuri, fără ajutorul meu: 

 
Biblia este autoritatea noastră. Tot ce auzim și contrazice învățăturii Scripturii, 

lepădăm. Tot ce auzim și este expres învățat de Scriptură, putem păstra și 
examina mai în amănunt. De exemplu, dacă auzim un glas care ne zice că 
„Dumnezeu nu te iubește“, știm că nu este Dumnezeu, pentru că Biblia spune 
răspicat că Dumnezeu ne iubește. 
 
3) Apoi, le dau șansa să practice auzirea vocii Duhului Sfânt. Le spun să închidă ochii și 

să aștepte ca Duhul Sfânt să le vorbească. În timp ce așteaptă, îmi pun mâinile peste ei și 
Îi cer lui Dumnezeu să lase peste ei har ca să înceapă să audă vocea Duhului Sfânt. Știu că 
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Duhul Sfânt așteaptă de multă vreme acest moment. El întotdeauna Își face apariția. 
După câteva minute de așteptare, îi întreb ce au auzit din partea lui Dumnezeu. De 
fiecare dată mă uimesc răspunsurile pe care le primesc. 

4) După ce au auzit glasul Duhului Sfânt, trec mai departe la sădirea semințelor 
încrederii în competența conducerii Duhului. Scopul meu este să le insuflu așteptarea și o 
viziune măreață asupra conducerii Duhului în inimile lor. Îi asigur că Dumnezeu va avea 
grijă de fiecare nevoie a lor; că le va purta de grijă financiar; că îi va întări în mijlocul 
persecuțiilor; și că va continua să le vorbească și să-i conducă prin fiecare pas al călătoriei 
lor, până la întoarcerea lui Isus. 

5) În sfârșit, le întipăresc în minte adevărul că, deși Isus numește lideri dintre oameni 
în Trupul Său pentru sarcini specifice, Isus Însuși, și nu eu sau alt om, este conducătorul 
lor principal. Doar în fața Lui vor da socoteală în ziua arătării lui Mesia (Rom. 14: 4, 12). 
Sunt foarte clar asupra acestui punct. 

 
După cum am afirmat în mărturia din introducerea Capitolului 1, când l-am condus 

pentru prima dată pe Muhammad prin acest proces, el a avut parte de o viziune a unei 
mâini ce îl căuta. De asemenea, a auzit o voce spunându-i: „Împărăția îți este deschisă. 
Bine ai venit, ești unul dintre noi. Eu mi-am sacrificat viața din cauza păcatelor pe care le-
ai comis. Acum te accept așa cum Mă accepți și tu.“ Ca nou ucenic, proaspăt ieșit din 
islam și aflat de mai puțin de un ceas în noua credință, Muhammad nu avea nicio idee 
cum să încerce să dobândească o întâlnire. Aceste cuvinte veniseră direct de la tronul lui 
Dumnezeu. La început, Muhammad s-a speriat când a auzit „cuvinte care nu erau 
cuvintele mele“. Apoi a început să danseze de bucurie. Prin Duhul, Isus își asigura oaia de 
curând găsită de includerea în Împărăția luminii. Muhammad nu avea să fie niciodată 
abandonat sau părăsit. 

Nu-mi pot aminti nici măcar o singură dată când Duhul Sfânt nu S-a arătat atunci când 
am condus oamenii prin acest proces. În Africa de Nord, când am condus un nou ucenic 
chinez prin el, acesta a avut o viziune puternică cu Isus pe cruce și a auzit urarea de bun-
venit acasă din partea lui Isus. Într-un parc din Kansas City, într-o zi Domnul a vindecat 
mâna unui bărbat hispanic, în timp ce mă închinam împreună cu câțiva prieteni. Acesta și 
doi prieteni de-ai săi au acceptat Evanghelia și primul lucru pe care l-am făcut chiar acolo 
în parc a fost să-i învățăm cum să audă glasul Duhului. Doi dintre ei au avut viziuni cu Isus 
și unul dintre ei a spus că a simțit puterea și dragostea Duhului venind peste ei. Cu o altă 
ocazie, un nou ucenic, după ce a trecut prin acest proces, a povestit o viziune cu Isus care 
cobora pe o scară, înconjurat de îngeri ce zburau peste tot. Când a ajuns la el, Isus l-a 
îmbrățișat și i-a zis: „Te iubesc.“ Aș putea relata multe astfel de povești. Ideea este că 
Isus așteaptă de multă vreme ca noile oi să intre în staulul Său și are multe să le spună. 
Putem fi întotdeauna încrezători că, cu sau fără noi, prin Duhul Său, El îi va conduce 
nemijlocit în moduri pe care nici cele mai sinistre guvernări nu le pot controla sau înăbuși. 

 
Prevenirea dependenței spirituale 
Odată ce am plantat semințele încrederii în conducerea Duhului ca parte a ADN-ului 

inițial al noilor ucenici, trebuie să cultivăm în permanență acele semințe, câtă vreme 
Domnul ne îngăduie să fim împreună cu acei ucenici. Acestora trebuie să li se amintească 



din nou și din nou că Duhul Sfânt, nu noi, este principalul lor conducător, consilier și 
învățător. Dacă devin excesiv de dependenți de noi spiritual, atunci, în lipsa noastră, 
creșterea și dezvoltarea lor va stagna semnificativ. Lucrul acesta nu înseamnă, evident, 
că n-ar trebui niciodată să-i învățăm, să-i încurajăm, să-i antrenăm sau chiar să-i corectăm. 
Cu toate acestea, ce este adesea adevărat despre relațiile dintre părinții biologici și copiii 
lor rămâne valabil și pentru relațiile de ucenicie. De obicei, cei mai străluciți și încrezători 
copii sunt cei cărora părinții nu le dau răspunsuri ușoare, ca să poată învăța ei înșiși să-și 
rezolve problemele, de unii singuri. Un copil își va asuma o soluție cu mult mai multă 
ușurință dacă nu îi este impusă din afară. Oricât de provocator ar putea fi uneori acest 
lucru – mai ales pentru aceia dintre noi care am crescut în culturi care pun mare preț pe 
diplome, titluri și profesionalism –, uneori lucrul cel mai bun pe care îl putem face pentru 
noii ucenici este să ne abținem de la a propriile gânduri atunci când au întrebări. 

De exemplu, de nenumărate ori Muhammad a venit la mine și m-a întrebat ce cred 
despre anumite subiecte. Deși uneori i-am dat sfaturi și mi-am exprimat părerea după 
cum am considerat nimerit, de opt ori din zece m-am mulțumit să-i amintesc ceea ce știa 
deja: că Duhul Sfânt îl va călăuzi în adevăr, pe el și pe noii ucenici, pe măsură ce 
cercetează împreună Scripturile, în căutare de răspunsuri. În cele zece săptămâni 
petrecute cu Muhammad, i-am atras atenția, aproape în fiecare zi, asupra competenței 
conducerii Duhului Sfânt. Îmi telefona ca să-mi adreseze vreo întrebare, iar eu îi spuneam 
să meargă să-L aștepte pe Duhul Sfânt. Avea o întrebare teologică; eu îi spuneam să 
meargă să caute răspuns în Biblie. În acest timp de așezare a temeliei deopotrivă în viața 
lui și în cea a bisericilor locale ce luaseră naștere, era mai important pentru mine să 
greșesc în această direcție decât să fiu perceput ca un expert sau ca un soi de guru 
religios. De câteva ori, i-am dat lui Muhammad instrucțiuni asupra unor chestiuni, pe care, 
la rândul lui, le-a transmis conducătorilor bisericii de casă. Însă, chiar și în acele dăți, de 
obicei încheiam timpul petrecut împreună încurajându-l să se ducă și să caute vocea 
Duhului Sfânt în rugăciune. Redirecționarea lui Muhammad către Duhul Sfânt a adus 
roade: zi după zi, Muhammad venea la mine și îmi istorisea cum Domnul îi dăduse 
„înțelepciune“ în mintea lui. După cum ilustrează mărturia despre botez din acest capitol, 
soluțiile Duhului Sfânt erau întotdeauna mai înțelepte și mai creative decât orice sfat pe 
care i l-aș fi putut da eu, ca un intrus ce mă aflam în cultura lui. 

 
Prevenirea dependenței financiare și a unei mărturii compromise 

De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca 
sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. …Căutați 
mai întâi Împărăția lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor 
da pe deasupra. (Mat. 6: 25, 33, sublinierea noastră) 

 
Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în 

toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. (2 Cor. 9: 8, sublinierea 
noastră) 

 
Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, 

în slavă, în Isus Hristos. (Fil. 4: 19, sublinierea noastră) 



 
Nevoia de o viziune îndrăzneață asupra conducerii Duhului este subestimată 

îndeosebi atunci când este considerată în lumina unui lucru: finanțele – spinul din coasta 
atâtor plantatori de biserici transculturale. Dintre toate coșmarurile cu care se confruntă 
în mod tradițional în misiuni, problemele legate de bani și de dependența financiară au 
fost cele mai rele.138 

De exemplu, în lumea musulmană, nu este neobișnuit să auzi povești despre 
musulmani care se prefac a fi căutători interesați sau care ajung până acolo încât fac 
profesiuni de credință ca să dobândească vreun avantaj pe seama vreunui occidental 
bogat: bani, slujbe, o viză etc. Deloc surprinzător, în multe dintre aceste cazuri, oamenii 
își lasă noua „religie“ și revin la islam când străinul pleacă sau când avantajul cu pricina se 
termină sau este îndepărtat. 

Un alt fenomen obișnuit în lumea musulmană este când credința unui credincios este 
sinceră, dar mărturia lui/ei este paralizată din cauza atașamentului financiar față de un 
străin. Scenariul acesta se petrece de obicei cam în felul următor: deși nu sunt bogați 
după standardele propriei culturi, după cele din lumea a treia, misionarii sunt înstăriți. De 
aceea, din clipa în care calcă pe pământul unei națiuni mai sărace, aceștia sunt adesea 
bombardați cu cereri de slujbe. Misionarul îndeplinește mai multe cereri și, cu timpul, 
angajații observă dragostea lui Dumnezeu din viața noului lor angajator și hotărăsc cu 
sinceritate să-și dea viețile lui Isus. Însă, acum apare o problemă. Deoarece ucenicii au un 
atașament financiar preexistent față de un străin, familia și prietenii lor presupun că 
beneficiul financiar a fost adevăratul motiv al deciziei lor de a-L urma pe Isus. Această 
acuzație este folosită pentru a evita criza de gândire care ar fi altminteri cauzată de 
posibilitatea ca unii oameni să aleagă cu adevărat să părăsească islamul pentru că au 
găsit o opțiune mai bună. La urma-urmei, credibilitatea credinței noilor ucenici devine 
grav subminată înainte ca ei să fi avut vreo șansă să împărtășească Evanghelia cu 
prietenii și familia. În acest scenariu, Evanghelia rareori se răspândește mai departe de 
prima persoană. Aceasta este una din căile prin care Satan a putut, în mod eficient, să 
culce la pământ mișcări încă înainte ca acestea să apuce să se înalțe de la pământ. 

Probleme precum aceasta mi-au modelat modul în care l-am abordat pe Muhammad 
prima dată când mi s-a înfățișat în prag. Înainte să încep să-i împărtășesc Evanghelia, i-am 
spus istorisirea vindecării ologului de la Templu de către Petru și Ioan (Fapte 3). I-am spus 
că, asemenea lui Petru și lui Ioan, nici eu nu aveam bani sau o slujbă pentru el, dar eram 
gata să-i dau pe gratis ceea ce aveam – mesajul Împărăției lui Dumnezeu. Mai târziu în 
cursul acelei seri, când Muhammad a revenit la mine acasă și a făcut o profesiune de 
credință, după ce am parcurs împreună Ucenicul universal, m-am grăbit să-i repet faptul 
că nu aveam de gând să-i dau o slujbă. Lucrul acesta l-a șocat și i s-a părut o declarație 
ciudată, în lumina unei ocazii atât de solemne, dar l-a acceptat. Am început să subliniez 
faptul că Duhul Sfânt era principalul său conducător și că Isus avea să-i poarte de grijă în 
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toate nevoile lui financiare. Apoi I-am cerut lui Dumnezeu, cu îndrăzneală, să-i vorbească 
lui Muhammad în noaptea aceea printr-un vis. După cum am relatat în mărturia din 
introducerea Capitolului 1, Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni într-un mod care mi-a 
depășit cu mult orice așteptare. 

La o zi sau două după incredibila întâlnire cu Isus în viziunea lui (vezi Capitolul 2), 
Muhammad mi-a spus: „Înțeleg acum de ce nu mi-ai dat o slujbă. Mi-ai dat ceva infinit mai 
valoros.“ Cu o altă ocazie, pe când conduceam pe lângă o moschee, a remarcat pe 
nepregătite: „Ei practică o religie falsă.“ Nu era nicio îndoială în mintea lui că ceea ce 
experimentase el cu Isus era superior nu doar fostului său mod de viață din islam, ci și 
oricărui avantaj financiar pe care i l-aș fi putut oferi eu. Mai mult, Domnul întotdeauna S-a 
ținut de promisiunea de a-i purta de grijă, călăuzindu-l adesea prin vise, viziuni și cuvinte 
de cunoștință. 

De ce am adoptat această abordare? În mintea mea, a-l învăța pe Muhammad în 
termeni deloc ambigui, să se încreadă în Isus, și nu în mine, ca sursă a proviziilor sale 
financiare, era necesar pe cel puțin două fronturi misiologice. Mai întâi, era necesar 
pentru a preîntâmpina (pe cât posibil) posibila confuzie în ce privește autenticitatea 
credinței și a deciziei lui Muhammad – pentru mine, pentru prietenii și familia lui și chiar 
pentru Muhammad însuși. Era de o importanță crucială ca, încă de la început, relația 
noastră să fie definită pe baza unei adânciri în Evanghelie, nu pe ceea ce ar fi putut obține 
în bani de la mine. Dacă legăturile financiare cu un străin nu erau parte din ecuație din 
capul locului, noii credincioși moravieni puteau împărtăși Evanghelia cu o integritate, 
credibilitate și îndrăzneală depline. 

În al doilea rând, era necesar pentru a preveni dependența financiară. Dacă noii 
ucenici ajungeau să se încreadă în ființe omenești ca sursă a proviziilor lor, în locul 
Duhului Sfânt, temelia lor nu ar fi fost în stare să-i susțină prin dificultățile persecuției 
atunci când sursa omenească ar fi fost înlăturată. În lumea musulmană, uneori 
credincioșii proveniți din islam își pierd slujbele din cauza credinței lor. Alteori, li se oferă 
stimulente financiare pentru a se întoarce în turma islamului. Acest fel de teste au toate 
șansele să vină peste cei mai mulți convertiți dintre musulmani, într-o formă sau alta. 
Întrebarea crucială este: Experiența lor cu Dumnezeu în privința purtării de grijă până în 
momentul acestor teste financiare a fost destul de puternică ca să-i susțină atunci când vin 
încercările? 

Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu ne-ar putea călăuzi niciodată să-i 
ajutăm financiar pe frații și surorile noastre. Lucrul acesta este, în mod evident, nebiblic. 
Adevărul este că a ști cum să jucăm jocul atunci când presiunea este mare este, de obicei, 
mai mult o artă decât o știință. Multe decizii de zi cu zi pur și simplu trebuie luate pe loc, 
în ascultare de Duhul Sfânt, indiferent de ce ne spun manualele. De exemplu, odată, când 
soția lui Muhammad a fost răpită (vezi Capitolul 11), am contribuit și eu cu ceva bani la 
răscumpărarea ei. În mintea mea, acesta era un caz când porunca biblică de a arăta 
dragoste și compasiune prin finanțe întrecea principiile bunei plantări de biserici și m-am 
simțit constrâns de Duhul să dau, ca o împlinire a poruncii de a-mi iubi aproapele ca pe 
mine însumi (Mat. 22: 39). Dacă soția mea ar fi fost răpită, și eu aș căuta ajutor oriunde l-
aș putea găsi! Și totuși, chiar și cu această ocazie, Dumnezeu, în harul Lui, a ajutat familia 
lui Muhammad și pe a mea să evităm, în general, formarea unei dependențe financiare. 



Lucrul acesta s-a datorat în parte faptului că contribuția totală a celorlalți moravieni a 
întrecut-o pe a mea. În plus, Muhammad a fost singurul care a știut despre contribuția 
mea din afară, pentru că am rămas în umbră. 

 
Rolul mentorării din umbră în situațiile transculturale 
Și cu aceasta ajungem la un punct foarte important. Multe modele de plantare de 

biserici situează plantatorul de biserici în mijlocul tuturor lucrurilor, de-a lungul întregului 
proces de plantare. Plantatorul de biserici adună ucenici, numește câțiva prezbiteri și, 
după câțiva ani, în sfârșit cedează frâiele conducerii ca să poată merge să mai planteze o 
biserică. Deși acest fel de proces poate părea adecvat în unele contexte, adesea s-a 
dovedit deficitar – mai ales în situații transculturale – din cauza felului în care tinde să 
cultive dependența deopotrivă spirituală și economică (vezi secțiunea anterioară). De 
exemplu, deși venitul celor mai mulți misionari americani este scăzut după standardele 
propriei lor culturi, când merg în națiuni mai sărace, ajung să se numere automat în 
rândul clasei înstărite. Nenumărați plantatori occidentali de biserici își pot aduce aminte 
coșmarurile prin care au trecut când au devenit conducătorul principal al unei biserici 
altminteri naționale. În scurt timp, au ajuns să fie percepuți ca tonomate de bani lichizi la 
care alții să caute ajutor în locul Duhul Sfânt. Acest soi de scenariu este una dintre cele 
mai bune metode de a înăbuși încă din fașe o mișcare de plantare de biserici. 

În opinia mea, soluția cea mai bună la această problemă este ceea ce mulți 
teoreticieni ai mișcării de plantare de biserici au denumit „pastorare din umbră“ sau ceea 
ce Allen numește „sfătuire de ajutor“.139 David Garrison notează: 

 
Misionarii care au fost implicați în mișcările de plantare de biserici atrag 

atenția asupra importanței păstrării unui profil personal scăzut atunci când caută 
să inițieze și să hrănească o mișcare. O preocupare-cheie este să diminueze cât 
mai mult caracterul străin al mișcării și să încurajeze localnicii să și-o asume. În loc 
să aștepte ca noii credincioși să se dovedească demni de conducere, misionarii 
încep prin atragerea noilor credincioși în roluri de conducere, prin studii biblice 
participative și prin mentorarea pastorilor din spatele scenei.140 
 
Curtis Sargeant, un teoretician și practicant al mișcării de plantare de biserici, afirmă: 
 

Multe abordări ale plantării de biserici se bazează pe asumarea conducerii de 
către plantatorul de biserici încă de la început în noua biserică. Aceasta nu este o 
idee bună decât dacă plantatorul bisericii are în plan să rămână cu acea biserică. 
Este mult mai bine ca plantatorul de biserici să mentoreze câțiva dintre noii 
convertiți, încă de la început, ca să slujească drept conducători. Odată ce există 
credincioși botezați într-o regiune, aceștia ar trebui să fie cei ce ocupă funcțiile 
vizibile de conducere. Plantatorul de biserici oferă un model până în acel punct și 
apoi începe să asiste prin mentorarea din umbră. 
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Mentorarea din umbră implică întâlnirea cu noii lideri cu scopul de a-i pregăti 
să conducă atunci când întreaga biserică se întrunește. Pastorul din umbră poate 
parcurge un studiu biblic cu ei, se poate ruga, îi poate învăța un cântec nou sau 
ajuta să scrie unul, poate modela anumite tipare de conducere participativă și așa 
mai departe. Atunci când biserica se întrunește ca întreg, pastorul din umbră 
poate să nu participe deloc sau să rămână obscur în timpul adunării. Încă de la 
început, pastorul din umbră va încuraja congregația lipsită de experiență să 
înceapă să depună eforturi pentru a planta ea însăși o nouă biserică. Pastorul din 
umbră supraveghează acest proces într-o manieră similară celei în care un părinte 
își privește copilul căzând în timp ce învață să meargă cu bicicleta. Copilul va face 
greșeli. Garantat. Atunci când plantează o altă biserică, plantatorul de biserici va 
avea nevoie să meargă mai departe ca să înceapă să lucreze într-o altă zonă sau să 
se întoarcă în biserica lui mamă. El poate deja să treacă mai departe în mod fizic 
după stadiul de asistență, dar va avea nevoie să mențină legătura, cu regularitate, 
pe tot parcursul stadiului de supraveghere. 

Modul în care plantatorul de biserici îi tratează pe noii convertiți este un 
determinant important al calității și naturii conducerii care se ridică din mijlocul 
lor. Oamenii vor depăși rareori ceea ce se așteaptă de la ei. A trata oamenii ca pe 
niște parteneri conduce la dezvoltarea unor conlucrători independenți; a-i trata ca 
pe niște observatori duce la formarea unor urmași dependenți, care cer în 
permanență călăuzire. 

În ceea ce privește modelele de plantare de biserici, controlul omenesc 
exterior asupra noilor convertiți și asupra noilor biserici este invers proporțional 
cu potențialul de creștere și cu rata de creștere în termeni de maturitate și 
mărime. Dacă un plantator de biserici, o agenție sau o denominațiune ori o altă 
entitate caută să-și exercite autoritatea într-o măsură mare, atunci noua biserică și 
membrii ei vor tinde să fie dependenți și să nu-și asume răspunderea pentru 
propria creștere sau pentru evanghelizarea și ucenicia altora. De fiecare dată când 
te ispitește micro-managementul, amintește-ți acest principiu.141 
 
Un principiu esențial al mentorării din umbră este că liderii locali nu au nevoie să știe 

tot ce știe un intrus la nivel de informații pentru a oferi o conducere eficientă la un 
anumit nivel. Asemenea bobocilor de rață care își urmează mama în șir indian, un lider are 
nevoie doar să fie cu un pas înaintea următorului boboc de rață.142 De exemplu, dacă 
Ioan a venit doar de două zile la credință, dar a primit Ucenicul universal, el este cu un pas 
înaintea lui Vasile, care a venit doar de o zi la credință și nu a primit încă Ucenicul 
universal. Deși amândoi sunt relativ tineri în credință în comparație cu alții, Vasile are 
totuși ceva valoros de învățat și de primit de la Ioan. 
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O abordare de tipul mentorării din umbră este de folos și prin faptul că face apel la un 
principiu important din antropologie: schimbarea tinde să se petreacă mai eficient atunci 
când intrușii într-o cultură funcționează ca „avocați ai schimbării“ și atunci când 
aparținătorii unei culturi funcționează ca „implementatori ai schimbării“.143 Alții 
diferențiază între aceste roluri folosind termeni precum „catalizatori“ – cei ce își folosesc 
influența pentru a instiga la schimbare fără a fi direct implicați în implementarea ei - și 
„campioni“ – cei ce își asumă o idee, îi grupează și pe alții în jurul ei și o pun în aplicare.144 
Atunci când un intrus într-o cultură se ține de bunăvoie neobservat prin mentorarea din 
umbră și prin apărarea schimbării, liderii dintre localnici sunt împinși în fruntea mișcării. 
Aceasta creează un context optim pentru înaintarea Evangheliei cu mai multă rapiditate 
la nivelul rețelelor relațiilor existente, prin activitatea implementatorilor și campionilor 
schimbării proveniți din rândul indigenilor. 

Când m-am întâlnit cu Muhammad, am fost aproape dogmatic pe subiectul rămânerii 
în umbră. Atât eu, cât și Muhammad eram conștienți de cât de ușor putea aduce 
probleme într-o mișcare locală faptul că eram american și alb, din cauza percepțiilor 
financiare pe care le atrăgeam. De aceea, întotdeauna ne întâlneam în locuri ferite de 
ochii publici, în încercarea de a atrage cât mai puțin atenția asupra relației noastre. După 
întâlnirile noastre, Muhammad însuși trecea mai departe celorlalți moravieni tot ceea ce 
primise de la mine, devenind campionul. Lucrul acesta l-a forțat să înceapă să crească în 
rolul de conducător, din stadiul acela de du-te-vino. Deși era imposibil ca relația noastră 
să treacă cu totul neobservată, Muhammad mi-a spus că foarte puțini dintre ucenicii 
moravieni știau despre implicarea mea în ceea ce se petrecea. În ochii lor, Muhammad 
era liderul din vârful schimbării, ceea ce însemna că lucrurile erau întocmai cum trebuiau 
să fie, dacă voiam ca mișcarea să fie cu adevărat indigenă. Din câte știu eu, doar 
Muhammad, soția lui, Fatima, și o altă femeie, „Iman“ (vezi Capitolul 11), aveau habar că 
eu fusesem vreodată implicat în proces. Pe lângă aceștia trei, eu nu aveam nicio idee cine 
erau ceilalți ucenici moravieni din zonă sau unde se adunau bisericile de casă. Așa îmi 
plăcea și așa voiam să stea lucrurile. Dacă nu știam cine erau cei mai mulți dintre ucenicii 
moravieni, nu puteam să-i pun în situația de a fi uciși în mod gratuit. La un alt nivel, din 
ceea ce puteam discerne din mărturiile lui Muhammad, această abordare a mentorării din 
umbră ne-a ajutat să ocolim cu totul problema percepției creștinismului ca pe o religie 
străină (Capitolul 1). 

 
Concluzie 
Dacă ne dăm voie nouă înșine să luăm locul Duhului Sfânt în viețile noilor ucenici, în 

mod conștient sau nu, și apoi plecăm, este mult mai probabil că aceștia vor cădea de la 
credință când va veni încercarea. Însă ei nu nu pot fi dezbinați financiar sau spiritual la 
plecarea noastră dacă din capul locului nu sunt niciodată dependenți financiar sau 
spiritual de noi. Mai mult, oamenii ce trăiesc în contexte de persecuții severe au nevoie 
de o viziune înaltă asupra conducerii Duhului pentru a naviga prin și a răspândi 
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Evanghelia în cadrul labirintului de complexități și pericole din mediul lor. Dacă nu le dăm 
o viziune de calibru ridicat în această privință, îi jefuim de ceea ce reprezintă armele și 
uneltele lor de bază în eforturile lor de a câștiga teren pentru Evanghelie. De la bun 
început, noii ucenici trebuie să aibă o încredere radicală în Acela care nu-i va lăsa și nu-i va 
părăsi niciodată. Mai mult, această încredere trebuie să fie transferată de la credincios la 
credincios, pe măsură ce mișcarea crește. Doar atunci vom vedea mișcări mature, de 
calitatea celor din Noul Testament, înflorind în părți ale lumii care opun cea mai mare 
rezistență la Evanghelie. 

  



Capitolul 9. 
Pregătiți pentru seceriș: Cum să insuflăm îndrăzneală și viziune pentru Marea 

Trimitere 
 
 De îndată ce s-a supus lui Isus ca Stăpân, Muhammad a început să împărtășească 

Evanghelia cu îndrăzneală cu membrii familiei sale și cu alții din sfera lui de influență. 
Pentru că se întâlnise cu Evanghelia printr-o combinație de proclamare și demonstrații de 
putere, el înțelegea că aceasta era mărturia creștină normală. Bineînțeles, lucrul acesta i-a 
fost confirmat pe măsură ce a citit și a ascultat Noul Testament de unul singur, după 
convertirea sa. Spre deosebire de atât de mulți credincioși occidentali, el nu avea nevoie 
să fie eliberat de teologii deficitare – care despoaie Evanghelia de putere – înainte de a 
dobândi viziune pentru plinătatea practicii și credinței Noului Testament. Începând de la 
Muhammad, fiecare musulman moravian care auzea Evanghelia avea parte de punerea 
mâinilor peste el și de rugăciune în Numele lui Isus. Muhammad mi-a spus că, fără 
excepție, Duhul Sfânt Se arăta și confirma mesajul cu putere. Una dintre mărturiile mele 
preferate este când, într-o zi, Muhammad s-a întâlnit cu un bărbat musulman foarte 
argumentativ și i-a împărtășit Evanghelia. Bărbatul a continuat să aducă argumente și să 
arunce cu argumentele islamice standard înspre Isus până când Muhammad și-a pus 
mâinile peste el. Imediat, Duhul a început să-Și manifeste prezența în și peste trupul 
bărbatului aceluia. Cu o înfățișare schimbată, omul i-a spus: „Ok, poate că, până la urmă, 
ai pe jumătate dreptate.“ 

După câteva săptămâni, numărul ucenicilor moravieni se multiplicase considerabil. 
Ucenicii făceau alți ucenici, care făceau, la rândul lor, ucenici. În felul acesta, Evanghelia 
se răspândise în mai multe sate învecinate. Potrivit altei mărturii a lui Muhammad, într-o 
zi, un bărbat dintr-un sat moravian, „Ali“, se afla în vizită la rudele sale din alt sat, unde 
luaseră naștere două biserici de casă. Ucenicii din aceste biserici i-au împărtășit 
Evanghelia. Și-au pus mâinile peste Ali și Duhul Sfânt a venit peste el cu mare putere. Ali 
și-a dat viața lui Isus pe loc. De fapt, experiența întâlnirii cu Duhul Sfânt a fost atât de 
puternică pentru Ali încât acesta s-a întors în satul său de baștină ca să împărtășească cu 
alții Vestea Bună. Din clipa când a ajuns înapoi, s-a dus glonț în mijlocul satului și a început 
să strige din răsputeri: „M-ați învățat minciuni toată viața! Vestea aceasta bună a 
Împărăției ajunge pretutindeni și nimeni dintre voi nu va fi în stare să o oprească!“ Sătenii 
s-au adunat în jurul lui și l-au bătut cu pietre, dar Ali a scăpat cu viață. Pentru că fusese un 
bărbat respectat în sat și pentru că dovedise atâta îndrăzneală și neînfricare chiar și în 
fața ploii de pietre, un număr de săteni au devenit receptivi la Evanghelie. La scurt timp 
după lapidare, în satul acela a luat naștere o biserică alcătuită dintr-o mână de ucenici. 

 
O mărturie îndrăzneață este o mărturie normală 
Conform Noului Testament, se așteaptă de la oamenii lui Dumnezeu să împărtășească 

altora Evanghelia cu îndrăzneală: 
 

Şi acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească 
Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. (Fapte 4: 29, sublinierea noastră) 



De atunci se ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim şi propovăduia cu 
îndrăzneală în Numele Domnului. (Fapte 9: 28-29, sublinierea noastră) 

 
Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în 

Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne 
şi minuni prin mâinile lor. (Fapte 14: 3, sublinierea noastră) 

 
…propovăduia Împărăția lui Dumnezeu şi învăța pe oameni, cu toată 

îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos. (Fapte 28: 
31, sublinierea noastră) 

 
Rugați-vă şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea 

cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri 
sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. (Efes. 6: 19-
20, sublinierea noastră) 

 
Şi cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au şi mai multă 

îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. (Fil. 1: 14, sublinierea 
noastră) 

 
Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. (Col. 4: 5, 

sublinierea noastră) 
 
După ce am suferit şi am fost batjocoriți în Filipi, cum ştiți, am venit plini de 

încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul 
multor lupte. (1 Tes. 2: 2, sublinierea noastră) 

 
... Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care 

este în voi, dar cu blândețe şi teamă… (1 Pet. 3: 15b, sublinierea noastră) 
 
Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că toți cei din Trupul lui Mesia sunt chemați să fie 

evangheliști cu normă întreagă sau sunt înzestrați cu daruri evanghelistice (Efes. 4: 11; 2 
Tim. 4: 5), sau că îndrăzneala, prin definiție, înseamnă a fi insensibil sau lipsit de respect 
față de o cultură (Fapte 19: 37; 1 Pet. 3: 15). Nu înseamnă nici că Dumnezeu nu ne va da 
anumite perioade în viețile noastre în care ne vom concentra mai puțin pe evanghelizare 
decât pe altele. Dumnezeu ne călăuzește în mod strategic prin diferite sezoane ale vieții. 
Însă, în fond, fiecare urmaș al lui Isus este chemat să împărtășească Evanghelia altora cu 
îndrăzneală, la un anumit nivel, în timp ce își vede de viața de zi cu zi. Când a poruncit 
Marea Trimitere, Isus nu a avut în minte doar oameni precum Billy Graham. De aceea, 
dacă vrem ca o mișcare să se ridice la calitatea celor din Noul Testament, o mărturie plină 
de îndrăzneală trebuie să facă parte, încă de la început, din ADN-ul ei. Odată ce a luat 
naștere o mișcare, viziunea unei mărturii pline de îndrăzneală îi va cataliza expansiunea 
chiar și în fața opoziției, pe măsură ce trece de la un ucenic la altul. 



În cazul lui Muhammad, începând din noaptea în care s-a convertit, eu am insistat pe 
importanța mărturisirii Evangheliei cu îndrăzneală. După ce l-am învățat Ucenicul 
universal, am revenit la acea parte a modelului intitulată „vestirea Evangheliei cu 
îndrăzneală“. I-am spus că, deși uneori trebuie să ne folosim înțelepciunea și tactul în 
modul în care împărtășim Evanghelia, nu trebuie să ne fie teamă de niciun om și de niciun 
demon atunci când o facem. Bineînțeles, știam că, cu cât citea și asculta mai mult Noul 
Testament, adevărul spuselor mele avea să-i fie confirmat și întărit în mintea și inima lui. 

În punctul acela, am mers mai departe și i-am dat câteva unelte practice care să-l ajute 
să se apuce de treabă. Mai întâi, i-am dat o copie a prezentării Evangheliei (vezi Capitolul 
4) pe care o întocmisem în limba lui și pe care i-o împărtășisem și lui, mai devreme în 
cursul zilei. Ca aparținător al culturii sale, el putea să ducă prezentarea Evangheliei mai 
departe decât aș fi putut eu vreodată ca intrus cultural. În al doilea rând, i-am dat o 
versiune a metodei CAMEL145 tradusă în limba lui. Această unealtă folosește Coranul ca 
pe o punte pentru a provoca musulmanii să-L ia în serios pe Isus din Noul Testament. În al 
treilea rând, așa cum procedasem cu Tori, am exersat împărtășirea propriilor mărturii 
într-un mod clar și concis.146 În al patrulea rând și cel mai important, am accentuat faptul 
că arma cea mai valoroasă pe care o deținea în vestirea credinței lui era puterea Duhului 
Sfânt. De fiecare dată când el sau alți noi ucenici împărtășeau Evanghelia, era de datoria 
lor să-I facă loc în mod deliberat lui Dumnezeu ca să-și demonstreze puterea. Rugăciunea 
mea era ca acest ADN să fie transferat de la un ucenic la altul. Doar atunci Muhammad și 
oricare alți ucenici din rândul moravienilor ar fi avut o șansă nu doar de a supraviețui, ci 
de a înflori în fața islamului. Oridecâteori îi conduc pe oameni la Isus, încerc să parcurg 
împreună cu ei acest proces. 

 
Botezul ca o pecete a îndrăznelii 
Pentru ucenicii din multe părți ale lumii, botezul în apă reprezintă punctul din care nu 

mai există cale de întoarcere. Odată ce intră în apă și mor împreună cu Mesia, decizia lor 
de a-L urma pe Isus devine, oficial, permanentă în mințile lor. Prin urmare, nu este 
surprinzător faptul că, într-un număr de mișcări, botezul în apă funcționează nu doar ca 
un rit de includere, ci și ca un mijloc de a pecetlui o mărturie îndrăzneață în mințile și 
inimile noilor ucenici. M-am simțit provocat când am auzit pentru prima dată o serie de 
întrebări pe care unele segmente ale Bisericii subterane din China le-au integrat în ritul lor 
de botez. În timp ce noii inițiați se află în apă, li se pun următoarele patru întrebări: 

1) Te-ai decis să-L urmezi pe Isus? 
2) Știi că păcatele îți sunt iertate? 
3) Îl vei urma pe Isus și nu vei da niciodată înapoi? 
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pe care l-am auzit într-un discurs ținut de acesta în iulie 2003: (1) Învață să-ți comunici propria poveste într-o 
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bază: înainte de Isus, la Isus și după Isus. (4) Păstrează totul simplu. Nu folosi niciun fel de limbaj „bisericos“ 
sau terminologie specializată din teologie. Folosește un limbaj la care se pot raporta și credincioșii adulți 
care nu au niciun fel de educație biblică. 



4) Când vor veni în casa ta ca să te scoată târâș afară, să te arunce în închisoare sau să 
te amenințe cu moartea, vei continua să-L urmezi pe Isus?147 

 
Provocându-i pe noii ucenici să calculeze costul deciziei lor încă din capul locului, 

întrebări precum acestea, urmate imediat de pecetea botezului, pot servi la asigurarea 
nașterii unei versiuni „radicale“ a creștinismului – sau creștinism normal, după 
standardele Noului Testament –, ai cărei aderenți rămân credincioși lui Isus chiar și în fața 
persecuției. 

 
Rolul strategic al conceptului de oikos 
Unul din motivele pentru care Evanghelia s-a răspândit atât de repede în mișcările 

lansate prin lucrarea lui Pavel este că aceasta călătorea de-a lungul liniilor relațiilor pre-
existente. În Noul Testament, o gospodărie (gr. „oikos“) includea membrii familiei, 
slujitorii, prietenii, conlucrătorii și alte relații obișnuite. În Fapte, vedem următorul tipar 
de nenumărate ori: atunci când un membru credibil al unei gospodării sau oikos accepta 
Evanghelia, mulți alții din sfera de influență a acelei persoane îi călcau, în scurt timp, pe 
urme: 

 
A doua zi, (Petru) s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au însoțit şi câțiva frați din Iope. 

În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de 
aproape, pe care-i chemase. …Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât 
Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul…Şi a poruncit să fie botezați în 
Numele Domnului Isus Hristos (toată gospodăria a fost botezată împreună). 
(Fapte 10: 24, 44, 48, sublinierea și comentariile din paranteză ne aparțin) 

 
(Petru îți va adduce un mesaj) care-ți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, 

tu şi toată casa ta. (Fapte 11: 14, sublinierea și comentariile din paranteze ne 
aparțin) 

 
După ce a fost botezată, ea (Lidia) şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă 

socotiți credincioasă Domnului, intrați şi rămâneți în casa mea.” (Fapte 16: 15, 
sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a 

aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila, i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce 
trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus 
şi vei fi mântuit, tu şi casa ta (oikos).” Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât 
şi tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din 
noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toți ai lui. După ce i-a dus în 
casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. (Fapte 
16: 29-34, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
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Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui 
(oikos)... (Fapte 18: 8, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
Atunci când Evanghelia pătrunde într-o casă (oikos), poate explora aceste rețele 

preexistente de relații și încredere. O mișcare poate ajunge, în scurt timp, explozivă, dacă 
fiecare împărtășește Evanghelia cu credincioșie cu oamenii din rețeaua sa. O persoană 
mărturisește Evanghelia înaintea a douăzeci de oameni din rețeaua ei și opt dintre ei sunt 
mântuiți. Aceștia opt, la rândul lor, împărtășesc Evanghelia cu douăzeci de oameni din 
casa (oikos) lor. În decursul a câtorva săptămâni și luni, un mic număr de ucenici se poate 
transforma în sute și chiar mii. În ultimii ani, am auzit mai mulți lideri vizualizând 
emergența unei „generații fără nume și fără chip“ – credincioși anonimi care vor umbla în 
puterea lui Dumnezeu fără notorietatea unei mari lucrări. Aceasta contrastează cu marile 
întâlniri de trezire, în care evangheliști celebri adună în jurul lor mulțimi de oameni care 
nu au nicio legătură unii cu alții. Mișcările bazate pe oikos, pe de altă parte, sunt într-un 
sens în mod inerent „fără nume și fără chip“, pentru că ele depind de fiecare nou ucenic 
care împărtășește Evanghelia cu rețeaua sa relativ puțin numeroasă de relații, în locul 
unei audiențe vaste. În ultimă instanță, acest fel de mișcare va atinge mai mulți oameni 
într-un ritm mai accelerat decât ar putea vreodată atinge un evanghelist pe un stadion 
sau un promotor al trezirii. Evanghelizarea de tip oikos este o caracteristică prevalentă în 
unele din cele mai explozive mișcări de plantare de biserici ce au loc astăzi.148 

La nivel practic, iată cum încerc eu să ajut noii ucenici să înceapă să gândească în 
termeni de împărtășire a Evangheliei cu oamenii din casa (oikos) lor. După ce le dau 
uneltele de evanghelizare pe care le-am descris mai sus, parcurg din nou împreună cu ei 
secțiunea din Ucenicul universal intitulată „vestirea Evangheliei cu îndrăzneală“. Îi pun să 
aștearnă pe hârtie numele a cinci până la zece prieteni, membri ai familiei sau colegi de 
muncă. Apoi, le vorbesc despre râvna și iubirea lui Isus față de cei pierduți și despre 
faptul că, în fiecare minut, oameni dragi nouă mor fără Isus și sunt condamnați la un 
destin veșnic în iazul de foc. De aceea, trebuie să ne rugăm cu un simț al urgenței și să 
împărtășim Evanghelia celor pierduți. În acest punct, mijlocim împreună pentru oamenii 
de pe listă. De obicei, eu mă rog pentru primele două sau trei nume de pe listă, încercând 
să dau un model de rugăciune de mijlocire înfocată pentru cei pierduți. Apoi, îi pun pe ei 
să se roage pentru ceilalți oameni de pe listă. În timp ce se roagă, am încredere că Duhul 
Sfânt va continua să sufle în flăcările urgenței, pasiunii și compasiunii din inimile lor. 

 
Să ne vedem pe noi înșine ca parte a imaginii de ansamblu: răspândirea unei viziuni 

pentru Marea Trimitere 
De la băiețelul care se preface că este pompier, la soldatul înrolat de curând care 

luptă pentru țara lui, cele mai multe ființe omenești tânjesc să fie parte a unei povești 
epice, în care viața lor are sens și scop. Narațiunea care ne modelează existența 
funcționează, mai mult de-atât, ca o conductă prin care este canalizată și exprimată una 
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dintre tânjirile care nu pot fi împiedicate pe care Dumnezeu le-a sădit în inima omului – 
tânjetul de a avea un impact profund, de durată, semnificativ149. Istoric vorbind, dorința 
aceasta a fost una dintre forțele cele mai puternice ale schimbării pe pământ, uneori în 
bine, alteori în rău. Iată de ce unii oameni sunt dispuși să o urmeze pe Maica Tereza în 
mahalale și de ce alții sunt dispuși să zboare cu avioanele în clădiri. 

Când l-a trimis pe Anania la Pavel, Dumnezeu S-a folosit de Anania ca să-l ajute pe 
Pavel să-și vadă locul în drama ce se derula în istoria răscumpărării (Fapte 9: 10-19, 22: 14-
16). Odată ce a fost pus la locul lui cadrul corect, dorința și râvna de neîmpiedicat ale lui 
Pavel de a avea un impact de durată – exprimat înainte într-un mod greșit (Fapte 8: 1-3, 9: 
1-2; Gal. 1: 13) – puteau fi redirecționate în slujba Evangheliei. Pavel făcea acum parte din 
singurul fir narativ care are, cu adevărat, o importanță veșnică: opera lui Mesia Isus. 
Călătorind dintr-un oraș în altul, putea acum, la rândul lui, să-i ajute pe alții să-și vadă locul 
în piesă. Rezultatul a fost un imperiu zguduit din temelii de Evanghelie. Unul dintre cele 
mai puternice lucruri pe care le putem face pentru a vedea Evanghelia înaintând prin 
orașe, regiuni și națiuni este, deci, pur și simplu să-i ajutăm pe noii ucenici să-și vadă 
propriile povești de viață ca pe o continuare a firului narativ al Faptelor Apostolilor. 

Deși există multe moduri de a face aceasta, eu am găsit că următoarea abordare este 
foarte eficientă în învățarea noilor ucenici: 

 
1) Mai întâi, pur și simplu le citesc Marea Trimitere din Matei 28: 18-20. Isus a rostit-o; 

de aceea, o ascultăm. Apoi citim pasajul până în Fapte 1: 8 împreună: „Ci voi veți primi o 
putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Apoi, desenez o schiță ușor de 
reprodus a națiunii Israel. Desenez un punct mic, indicând Ierusalimul; apoi, trasez niște 
cercuri concentrice care cuprind Iudeea, Samaria și „marginile pământului“. Explic faptul 
că Isus vrea să începem să facem ucenici acolo unde trăim și apoi să ne deplasăm către 
exterior, după cum ne călăuzește Duhul Sfânt. După cum vedeți din următoarele schițe, 
nu trebuie să fii un artist de profesie ca să le poți desena, ba chiar dimpotrivă. Pentru a 
putea fi reproduse, aceste schițe trebuie să fie suficient de simple încât să poată fi 
desenate de oricine: 

 
(figură pagina 237) 
 
2) În continuare, folosesc aceeași idee de bază ca să-i ajut să vadă partea mea în 

poveste. Desenez o schiță simplă a Statelor Unite (țara mea natală) și așez un punct în 
Indiana (statul în care m-am născut). Apoi trasez un cerc concentric care cuprinde orașul 
Kentucky, locul unde am trăit după Indiana. Apoi, desenez un cerc concentric către 
California, al treilea loc unde am trăit. În sfârșit, trasez un cerc și câteva săgeți spre 
exterior semnificând „marginile pământului“. Acestea reprezintă pentru mine „Ierusalim, 
Iudeea, Samaria și marginile pământului“. Parte din mandatul meu de ucenic al lui Isus a 
fost, până acum, să vestesc Evanghelia în toate aceste locuri. 
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(figură pagina 238) 
 
3) Acum, este rândul lor să deseneze ce înseamnă pentru ei „Ierusalim, Iudeea, 

Samaria și marginile pământului“. Niciodată nu obosesc să privesc fețele oamenilor 
luminându-se când își schițează coordonatele geografice ale propriei povești. Lucrul 
acesta indică faptul că încep să se vadă pe ei înșiși ca parte a firului narativ. (De obicei, 
există un moment de râsete când ne dăm seama cât de sărăcăcioase sunt abilitățile 
noastre de a desena.) 

4) Odată ce au terminat schița, așezăm foaia pe podea, ne punem mâinile peste ea și 
începem să strigăm într-o rugăciune înflăcărată de mijlocire pentru acele zone. De obicei, 
se varsă lacrimi pe măsură ce Duhul Sfânt începe să solidifice o povară în inimile noastre. 

 
5) După ce încheiem rugăciunea, eu îndrept discuția către mecanica simplă și practică 

a modului în care Evanghelia înaintează cel mai eficient de la „Ierusalim“ la „marginile 
pământului“: simpla multiplicare a bisericilor. Desenez o imagine simplă și ușor de 
reprodus a unui ucenic care devine doi; doi devin patru; patru devin opt; și așa mai 
departe, exponențial, până când întreaga națiune și națiunile de dincolo de ea sunt 
mistuite de Evanghelie. Ucenicii fac ucenici, care, la rândul lor, fac alți ucenici. Aceștia 
formează grupuri și atunci când grupurile acestea depășesc zece-doisprezece oameni, 
numesc lideri pentru o biserică-fiică și se multiplică. În acest exercițiu, nu încerc să 
impresionez pe nimeni cu vreun model complicat și încâlcit de creștere a bisericii, ci să 
transmit mai departe ceva ce până și copiii și cei mai needucați țărani pot înțelege și 
desena în țărână cu un băț, la nevoie. În realitate, multiplicarea bisericii este un proces 
foarte simplu. 

 
(figură pagina 239) 
 
Parcurgând acest exercițiu cu Muhammad, a fost o bucurie să văd cum i s-au aprins 

beculețele în mintea și inima lui: da, Dumnezeul universului era adânc preocupat de 
salvarea poporului moravian – poporul lui - și a întregului pământ. Muhammad a înțeles, 
în doar câteva secunde, și conceptul multiplicării simple a bisericii. Calea cea mai eficientă 
de a ajunge cu Evanghelia la poporul său pe scară largă era prin multiplicarea rapidă a 
bisericilor mici de casă. Înțelegând bine dinamica persecuției, el a văzut imediat valoarea 
strategică a bisericilor de casă mici și risipite, care se aflau într-o rețea relațională, dar 
aveau parte de conducere independentă. Dacă credincioșii dintr-o biserică de casă ar fi 
fost uciși în cursul unui val de persecuție, ceilalți ar fi avut destul timp să se adapteze, 
pentru ca Evanghelia să continue să se răspândească. Cu ajutorul uneltelor pe care le-a 
învățat în acest exercițiu, Muhammad avea acum o viziune prin care dorința lui înnăscută 
de a avea un impact de durată putea fi canalizată înspre avansarea scopurilor lui 
Dumnezeu în mijlocul poporului său. Era acum un om foarte periculos pentru împărăția 
întunericului. 

 
Concluzie 



Dacă vrem ca o mișcare să fie de calitatea celor din Noul Testament, trebuie să-i 
pulseze în vene strigătul apostolilor din Fapte 4: „Şi acum, Doamne, uită-Te la 
amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala“ 
(Fapte 4: 29). Isus îi iubește cu disperare pe cei pierduți. El vrea să-i aducă în familia Lui în 
ritmul cel mai accelerat cu putință, în parteneriat cu o biserică neînfricată și înfocată, 
chiar și când se confruntă cu mari suferințe. O mărturie plină de îndrăzneală, susținută de 
puterea lui Dumnezeu, trebuie prezentată drept mărturia normală, încă de la începutul 
unei mișcări; noii ucenici ar trebui echipați cu uneltele practice pentru a-și împărtăși 
credința, alături de concepte precum evanghelizarea de tip oikos și multiplicarea simplă a 
bisericii; rugăciunea și o viziune pentru Marea Trimitere trebuie să domine o mișcare încă 
din fazele de început – atunci când aceste componente se află la locul lor, scena pentru 
înaintarea rapidă a Evangheliei este pregătită. 

  



Capitolul 10. 
Legați de comunitate: Așezarea temeliei pentru mișcări centrate pe biserici  
 
„Asemenea lui Iosia, dărâm și eu înălțimile!“ zburară prin aer cuvintele pătimașe ale 

lui „James“, un tânăr de douăzeci de ani și ceva, care acum stătea aplecat peste un 
laptop de 2.000$ cu un pietroi de vreo 9 kg. Cu ochii plini de lacrimi, James ridică piatra 
deasupra capului și o izbi cu putere de calculatorul neajutorat. Burnița măruntă purtată 
de vânturile puternice împrumuta scenei un aer cinematic. În vreme ce întregul grup 
asista la declarația lui James de poziție față de păcat, aproape că puteam simți în văzduh 
huruitul unui strigăt ceresc de război. Odată ce calculatorul a fost distrus, o expresie de 
bucurie și libertate se așternu pe chipul lui James. Nu cred că m-am simțit vreodată mai 
mândru de un tânăr, în toată viața mea. 

James era unul dintre cei șase sau șapte bărbați tineri împreună cu care alcătuiam un 
grup mic în Kansas City. Cei mai mulți dintre aceștia aveau puțin peste douăzeci de ani și 
majoritatea dintre ei încercau să se elibereze de dependențe sexuale. La prima noastră 
întâlnire, am discutat cât de important este să ne dăm socoteală unii altora despre 
eforturile de a respecta un standard înalt. Am căzut de acord ca, dacă cineva din grup 
mărturisea că s-a uitat la pornografie pe internet, după ce era restaurat în dragoste, 
respectivul trebuia să-și distrugă calculatorul. Eram hotărâți să „ne scoatem ochiul“, 
după cum ne învăța Isus (Mat. 5: 29). 

Câteva luni mai târziu, James a mărturisit grupului că, în săptămâna precedentă, se 
poticnise în acest domeniu. După ce s-a pocăit, ne-am rugat și am declarat acceptarea și 
iertarea Domnului peste el, potrivit cu instrucțiunile din Noul Testament (Iac. 5: 16). Apoi, 
am ieșit afară și, în curând, calculatorul nu mai era. 

Mai târziu în cursul zilei, tatăl lui James a sunat dintr-un alt stat. În noaptea dinainte 
ca James să-și distrugă calculatorul, tatăl său avusese un vis. Îl văzuse pe James prins ca 
într-o capcană într-o încăpere cu patru pereți, sub paza a doi demoni siniștri. Peretele din 
dosul încăperii, însă, era făcut din sticlă. James mai putea vedea prin această fereastră a 
speranței. Puterea lui Dumnezeu a intrat în James și acesta a levitat într-o poziție 
orizontală. Deodată, Domnul l-a împușcat prin peretele din sticlă ca pe un glonț. Peretele 
s-a sfărâmat și James a început să fugă. În vis, striga către tatăl lui zicând: „Tată, sunt 
liber.“ La momentul când a avut visul, tatăl lui James nu avea nicio idee despre lupta 
acestuia cu pornografia sau despre evenimentele care urmau să aibă loc în viața fiului său 
mai târziu în cursul aceleiași zile. După ce a ascultat visul tatălui său, James i-a povestit 
cum își făcuse zob calculatorul. I-a spus că laptopul nu însemna nimic pentru el în 
comparație cu dorința de a umbla în curăție și de a-i fi devotat din toată inima lui Isus. 
După o pauză, tatăl său a spus: „Sunt mândru de tine, fiule.“ 

Mai târziu, James mi-a spus că acest eveniment a constituit un moment de cumpănă 
în viața lui. Ceva dramatic s-a schimbat în viața lui, începând din ziua aceea. Prin 
intermediul unui grup mic simplu, care credea în principiul dării de socoteală și era 
dedicat sfințeniei, Dumnezeu a înfăptuit o lucrare rapidă și accelerată de transformare în 
viața prețiosului său copil. 

 
Mișcări plantatoare de biserici: reproducerea unui mecanism al uceniciei 



Un moment critic al așezării temeliei apostolice în Noul Testament este o concentrare 
primară asupra consolidării unor comunități sănătoase și reproductibile, sau biserici.150 În 
multe, dacă nu cumva în majoritatea acestor exemple, bisericile cu pricina erau relativ 
mici și se întâlneau în case: 

 
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii şi 

în rugăciuni…Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau 
pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi 
erau plăcuți înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul 
lor pe cei ce erau mântuiți. (Fapte 2: 42, 46-47, sublinierea noastră) 

 
(Pavel și Barnaba) Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat 

şi au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră. (Fapte 14: 23, 
sublinierea noastră) 

 
Spuneți sănătate şi bisericii care se adună în casa lor. (Rom. 16: 5, sublinierea 

noastră) 
 
Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila şi Priscila, împreună cu biserica din 

casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. (1 Cor. 16: 19, sublinierea noastră) 
 
…către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din 

casa ta. (Filimon 1: 2, sublinierea noastră) 
 
Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe 

alții, şi cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. (Evr. 10: 25, sublinierea 
noastră) 
 
Prioritatea apostolilor de a așeza temelii pentru comunități este un alt motiv-cheie 

pentru care Pavel îi putea lăsa în urmă, cu încredere, pe noii ucenici, după doar câteva 
săptămâni petrecute cu ei. Când pleca într-o altă zonă, nu abandona indivizi izolați, fără 
nicio bază de sprijin. Dimpotrivă, lăsa în urmă comunități, de obicei orientate pe grupuri 
mici, care erau structurate în mod inerent astfel încât să opereze ca mecanisme de 
ucenicie cu auto-propulsare. Ucenicii se puteau închina împreună, mâncau împreună, se 
rugau împreună, râdeau împreună, plângeau împreună, studiau Scripturile împreună și 
practicau darurile spirituale împreună. Se puteau trage unii pe alții la răspundere în 
domenii precum doctrină, sfințenie, interpretare sănătoasă a Scripturilor și râvnă pentru 
Evanghelie. Se puteau întări unii pe alții în perioade de persecuție. Sub conducerea 
directă a Duhului, se puteau îndemna unii pe alții la o dragoste și o ascultare mai mare, 
fără ca Pavel să fie în încăpere. 

De aceea, ucenicia în sânul unei comunități este una dintre variabilele care, în ultimă 
instanță, fac mișcările de plantare de biserici – „o multiplicare rapidă a bisericilor 
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indigene plantatoare de alte biserici, care are loc în mijlocul unui grup de oameni sau al 
unui segment de populație“151 – mult mai de dorit decât evenimentele cruciadelor 
tradiționale și decât mișcările populare. După cum afirmă David Garrison: 

 
Deși este adevărat că mișcările de plantare de biserici includ o proclamare 

masivă a Evangheliei, ele merg o milă în plus – având ca rezultat biserici în care 
ucenicia, închinarea și dezvoltarea spirituală continuă. În mișcările de plantare de 
biserici, evanghelizarea de masă produce începuturi de noi biserici ce se multiplică 
rapid. 

Mișcările de plantare de biserici nu sunt doar mișcări populare. Dincolo de 
evanghelizarea în masă este o conversie masivă în care numere mari de oameni 
pierduți răspund Evangheliei. Acestea sunt numite uneori și „mișcări populare“, 
care însă n-ar trebui confundate cu mișcările plantatoare de biserici. În mai multe 
locații din jurul lumii, au loc astăzi aceste mișcări populare, dar ele nu duc 
întotdeauna la biserici care se multiplică. 

Mii de musulmani care vin la Cristos în Azerbaijan, Algeria și alte locuri ne arată 
că Duhul Sfânt Își face lucrarea de a atrage pe cei pierduți la credința în Isus 
Cristos. Ceea ce distinge aceste convertiri în masă de mișcările plantatoare de 
biserici este absența îngrijorătoare a noilor biserici. 

Dintr-o varietate de motive, multe dintre aceste convertiri în masă nu produc 
fondul de noi biserici necesare pentru asimilarea noilor convertiți. Atunci când 
apare această nepotrivire, aceste convertiri masive se expun riscului de a fi un 
miraculos eșec, asemănător unei lovituri de fulger care se risipește în neant. 
Convertirea în masă face parte din mișcările plantatoare de biserici, dar, în cadrul 
acestor mișcări, noii credincioși se adună în noi biserici care se reproduc într-un 
ritm accelerat.152 
 
Mișcările plantatoare de biserici strâng recoltele în ritmurile cele mai accelerate cu 

putință, dar le și ucenicizează în ritmurile cele mai accelerate cu putință. Ca doi cai pur-
sânge ce aleargă unul lângă altul până la linia de sosire, în cadrul mișcărilor plantatoare 
de biserici, mecanismul uceniciei în sânul comunității se desfășoară în paralel cu un 
seceriș ce crește exponențial. Lucrul acesta se întâmplă pe măsură ce acei care vin la 
Mesia din mișcare sunt canalizați imediat către o celulă de dare de socoteală sau către o 
biserică de casă. În alte cuvinte, încă de la naștere, mișcarea este programată automat ca 
să reproducă noi comunități, nu doar ucenici individuali. 

 
Funcția strategică a celulelor de casă 
Cele mai multe mișcări plantatoare de biserici sunt capabile să înflorească pentru că 

sunt orientate spre grupuri mici și se concentrează asupra utilizării infrastructurii și 
spațiului pre-existente: apartamente, magazine la stradă, case, birouri, restaurante, 
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garaje și chiar mașinile și taxi-urile sunt o țintă ușoară pentru întâlnirile de biserică. 
Începutul mișcărilor plantatoare de biserici nu este încetinit de timpul, procesele sau 
banii necesari pentru a ridica și întreține clădiri proeminente. De aceea, bisericile de casă 
sau celulele oferă un model ușor de reprodus, care poate ține pasul cu secerișul cules 
rapid odată cu extinderea mișcării. De îndată ce un grup de ucenici este gata sau are 
nevoie să se multiplice, poate face acest lucru. De fapt, cu greu ne-am putea imagina 
explozia creștinismului în locuri precum China153, Cambodia154, Mongolia155, India156, 
America Latină157, Africa158 și chiar părți ale lumii musulmane159 în lipsa acestor biserici 
de casă și celule. 

În contextul persecuției, bisericile de casă nu sunt strategice doar din cauza 
reproductibilității lor, ci și dintr-un număr de alte motive, între acestea și acela, deloc 
neînsemnat, că ele clădesc rezistența în avansarea Evangheliei.160 Când persecutorii ucid 
membrii unei biserici de casă sau ai unei celule, celelalte grupuri mici din rețea se pot 
regrupa și reloca suficient de repede încât să asigure supraviețuirea bisericii într-o zonă 
geografică.161 Alte beneficii includ: 

 
1. Responsabilitățile conducerii rămân mici și ușor de gestionat. 
2. Dacă apar erezii, acestea sunt limitate la numărul mic al celor din biserica de casă. 

Asemenea unei scurgeri care apare în corpul unei nave mari, erezia poate fi izolată într-un 
singur compartiment fără a pune în pericol întregul. 

3. Într-un grup mic nu te poți ascunde, fapt ce sporește darea de socoteală. 
4. Este mai ușor să ai grijă de membrii grupului mic, pentru că toată lumea cunoaște 

pe toată lumea. 
5. Pentru că este simplă, structura unei biserici de casă este mai ușor de reprodus. 
6. Grupurile mici tind să fie mult mai eficiente în evanghelizarea și asimilarea noilor 

credincioși. 
7. Întâlnirile în casele oamenilor aduc biserica mai aproape de cei pierduți. 
8. Bisericile de casă se amestecă într-o comunitate, fapt ce le face mai puțin vizibile 

pentru persecutori. 
9. Având baza într-o casă, atenția bisericii rămâne asupra problemelor vieții de zi cu zi. 
10. Bisericile de casă, prin însăși natura lor multiplicatoare, promovează dezvoltarea 

rapidă a noilor conducători de biserici.162  
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Deși mulți lideri de biserici din lumea vestică se simt confortabil cu mișcările 
plantatoare de biserici și chiar le aplaudă, atâta vreme cât acestea rămân într-o 
nebuloasă „undeva“ în Africa sau Asia, când conversația se îndreaptă spre posibilitatea 
ca astfel de mișcări să apară în propria curte din dos, nu este deloc neobișnuit să auzi 
comentarii nervoase privitoare la lipsa controlului ierarhic și la descentralizarea tipice 
mișcărilor plantatoare de biserici. Însă, după cum am demonstrat în Cap. 7, la o 
examinare mai atentă, această atitudine dă la iveală o lipsă de încredere în Duhul Sfânt. 
De asemenea, ea reflectă un eșec de a gândi până la capăt, în mod corect, implicațiile 
practice ale marelui seceriș provenind din toate națiunile, amintit în Apocalipsa 7, din care 
mare parte, dacă nu cumva cea mai mare parte, urmează încă, după părerea mea, să fie 
cules.163 Dacă un seceriș mondial de milioane sau chiar miliarde sau mai mult de ființe 
omenești se arată, cu adevărat, la orizont pentru Trupul lui Mesia, asta înseamnă că 
mulțimile vor veni la Isus la rate pe care nici cele mai mari mega-biserici din lumea 
occidentală nu le pot gestiona fără a exploda în interior. Când acest seceriș ia naștere în 
lumea occidentală, dacă ne mulțumim să recurgem la modele bisericești care ne sunt 
familiare și cu care ne simțim noi confortabil, nu după mult timp ne vom trezi că încercăm 
să înghesuim secerișul în burdufuri vechi, care pur și simplu nu produc o ucenicie 
eficientă. Însă dacă maniera în care strângem roadele este orientată spre mișcări 
plantatoare de biserici, atunci avem integrat în seceriș, încă de la început, un burduf care 
îl poate aduce la maturitate la o rată proporțională cu rata rapidă de extindere. Scoțând 
puțin din context principiul din Matei 9: 17, pe măsură ce noua viță a unei mișcări se 
extinde, la fel se întinde și „burduful“ nou, iar rezultatul este prevenirea amândurora. 

Prin acestea, nu încerc să devalorizez bisericile așa cum sunt organizate prin tradiție 
în Occident și nici nu spun că lucrările mari sau clădirile  nu ocupă uneori un loc important 
în planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu a încredințat multor lucrări dragi inimii Sale 
mandate divine care necesită clădiri, mentenanță infrastructurală, venit economic 
regulat și o organizare mai centralizată. Însă, în opinia mea, a ne ruga pentru nașterea 
unui seceriș mare fără a face loc pentru mișcări plantatoare de biserici, pe lângă 
expresiile tradiționale ale lucrării creștine, este, în mod tragic, un act iresponsabil. Este 
echivalent cu nașterea unui copil fără moașă sau doctor. Copilașul cade la pământ și 
cordonul ombilical rămâne netăiat. 

 
Să păstrăm Biserica simplă 
Pentru ca o nouă mișcare să devină o mișcare plantatoare de biserici, trebuie să fie 

incluse în ADN-ul inițial o viziune și un angajament față de adunările comunitare ale 
bisericii. O modalitate de a face acest lucru este să le oferim noilor ucenici un model 
necomplicat, ușor de memorat și ușor de reprodus pentru întrunirile bisericii. Ideea pe 
care vrem să o priceapă noii ucenici este că, deși adunările bisericești au nevoie, de 
obicei, să fie facilitate de lideri într-o oarecare măsură, ele nu depind de clădiri, expertiză 
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profesională sau de prezența unor clerici cu educație formală. „A face biserică“ este 
simplu și nu este doar pentru experți.164  

Următoarea schemă165 este ce îmi place să modelez și să transmit eu mai departe 
noilor ucenici, de obicei la scurt timp după ce au venit la credință și alți oameni din casele 
(oikos) lor. Ea este concepută în jurul unui format simplu și ușor de reținut, în trei puncte: 

 
I. Stadiul Unu (orientat spre intimitate – cu Dumnezeu și unii cu alții) 
1. Vorbiți unii cu alții despre viețile voastre (discuții lejere sau pe subiecte serioase). 

Astfel, se creează contextul pentru intimitate și legare de prietenii. 
2. Dare de socoteală. Am fost ascultători săptămâna aceasta? Am împărtășit cu 

credincioșie Evanghelia și altora (celor pentru care ne-am rugat săptămâna trecută – vezi 
stadiul al treilea)? Cum a mers? 

3. Reconciliere și mărturisire. Cereți și primiți iertarea, după cum este necesar și 
adecvat în situația dată. Preludiul la închinare (Mat. 5: 23-24). 

4. Rugați-vă unii pentru alții. 
5. Închinare 
 
II. Stadiul Doi (orientat spre Cuvântul lui Dumnezeu) 
1. Rugăciune: „Duhule Sfinte, îți cerem să ne ajuți să înțelegem ceea ce auzim“ 

(accentul cade pe foamea după Dumnezeu și pe încrederea în Dumnezeu) 
2. Folosiți Matei 5: 43-48 ca text ilustrator (iubirea față de vrăjmași este fundamentală 

având în vedere că prigoana stă să înceapă) 
3. Folosiți aceste trei întrebări simple și ușor de reținut pentru studiul biblic inductiv: 
a. Ce spune pasajul? 
b. Ce trebuie să ascult? La ce trebuie să mă supun? 
c. Ce trebuie să le spun altora? 
4. La sfârșitul studiului, puneți timp deoparte ca să răspundeți Domnului în rugăciune. 

Chemați Duhul Sfânt să vă ajute să ascultați în lucrurile pe care v-a învățat să le faceți. 
 
III. Stadiul Trei (orientat spre alții: dărnicie, comuniune și mijlocire) 
1. Cina Domnului: 1 Corinteni 11: 23-26 
2. Dărnicie: 1 Corinteni 9: 6-8 
3. Fiecare persoană nominalizează cel puțin cinci persoane pentru care să vă rugați și 

se angajează înaintea celorlalți să le vestească Evanghelia, lucru pentru care va fi trasă la 
răspundere în săptămâna următoare. 

4. Rugați-vă pentru mântuirea oamenilor care au fost nominalizați, precum și pentru 
îndrăzneală ca să le vestiți Evanghelia. 

5. Încheiați cu un cântec de laudă și închinare. 
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Bineînțeles, cea mai bună cale de a da mai departe acel model noilor ucenici este nu 
doar să vorbim despre el sau să-l așternem pe hârtie, ci să îl punem în practică. Întrucât 
întrunirile bisericii de casă sau ale grupului mic sunt, prin natura lor, evenimente 
comunitare, aceasta presupune în mod tipic prezența mai multor persoane. 

În situația lui Muhammad, la câteva zile de la decizia de a-L urma pe Isus, nu mai era 
singur. Vestise Evanghelia cu credincioșie oamenilor de pe lista celor din casa (oikos) lui, 
pe care o alcătuiserăm împreună după ce l-am învățat Ucenicul universal. Acum avea 
nevoie de un model simplu și ușor de reprodus pentru grupurile mici, pe care îl putea 
pune în practică împreună cu ceilalți ucenici moravieni. Muhammad s-a întâlnit cu mine, 
soția mea și alți doi membri din echipa noastră. Am petrecut următoarele câteva ore 
modelând pentru el biserica de casă, conform schemei de mai sus, și apoi i-am dat șansa 
să practice facilitarea grupului. În timpul închinării, am folosit o casetă cu cântece de 
închinare în limba lui Muhammad. Când am apăsat butonul de pornire, Muhammad s-a 
luminat la față, ascultând, pentru prima dată, cântece de închinare în limba lui. Expresia 
de bucurie și încântare ce i-a inundat chipul în clipa aceea îmi va rămâne întipărită în 
minte pentru totdeauna. La sfârșitul întâlnirii bisericii de casă, i-am dat caseta cu 
cântecele de închinare în limba moravienilor. Sarcina lui era acum să se întoarcă la ceilalți 
noi ucenici și să-i conducă într-o întâlnire a bisericii de casă, cât mai curând posibil. 
Asemenea Bibliei de pe casete (vezi Cap. 6), cântecele de închinare moraviene în 
formatul acesta puteau fi reproduse cu ușurință de către moravieni înșiși. Pe măsură ce 
au apărut alte noi biserici, caseta trebuia duplicată astfel încât fiecare nouă biserică de-a 
moravienilor să poată avea parte de bucuria de a se închina prin cântece în propria limbă. 
Lucrul acesta era de o importanță vitală nu doar din cauza binecuvântării pe care o putea 
aduce moravienilor, ci și pentru că studii recente arată că accesul la cântece de închinare 
în limba inimii cuiva este adesea un factor vital pentru perseverența sfinților ce trec prin 
persecuție.166 

Muhammad îmi raporta, de la o săptămână la alta, schimbările importante ce se 
petreceau în bisericile de casă. Fiecare biserică de casă se întâlnea de două ori pe 
săptămână, iar conducătorii lor se adunau într-o întâlnire suplimentară, o dată pe 
săptămână. Muhammad mi-a spus că noilor ucenici le făcea mare plăcere să se închine 
folosind casetele și că le devorau pe cele cu Biblia, de fiecare dată când se strângeau 
împreună. Pentru că fuseseră învățați cum să facă o biserică de casă și cum să facă un 
studiu biblic inductiv simplu de unii singuri, viața lor în Dumnezeu nu depindea de cineva 
din afară, care să-i hrănească cu lingurița cu informații. 

 
Numirea liderilor 
După cum am arătat în Cap. 1, expansiunea spontană a Bisericii atârnă de ucenici 

neplătiți care sunt împuterniciți și echipați să se multiplice singuri, sub conducerea 
Duhului Sfânt, încă de la începutul convertirii lor. Pe măsură ce mișcarea crește, este 
nevoie să se identifice noi lideri din următorul val al multiplicării Bisericii, care să fie apoi 
echipați și împuterniciți. Este un adevăr grăitor faptul că împuternicirea unor conducători 
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neplătiți, neprofesioniști, laici este un factor vital pentru orice mișcare de plantare de 
biserici de astăzi.167 Dacă vrei ca o mișcare să înflorească, împuternicește conducători 
laici locali. Dacă vrei să castrezi o mișcare, extrage și profesionalizează-i conducătorii. 

În lumea occidentală de azi, tindem să definim calificările pentru conducerea bisericii 
în principal în termeni de educație sau diplome și, de aceea, de obicei numim lideri care 
întrunesc anumite cerințe educaționale. Pavel, însă, definea calificările pentru conducere 
mai ales în termeni de caracter (1 Tim. 3, Tit 1) și vedea rugăciunea și postul (Fapte 14: 23) 
ca fiind contextul în care Duhul Sfânt Însuși (Fapte 20: 28) scotea în evidență liderii pe 
care îi ridica. De asemenea, Pavel considera că nu mai multe diplome și conferințe, ci 
competența conducerii Duhului Sfânt era cheia fundamentală pentru creșterea și 
întărirea permanentă a liderilor locali (Fapte 14: 23). Mai mult, prin numirea mai multor 
lideri în bisericile pe care le-a plantat, a insuflat în cei din conducere o măsură de 
răspundere și dare de socoteală. 

În 1 Timotei 3, Pavel spune că un supraveghetor sau bătrân (episcop) „să nu fie întors 
la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului“ (v. 6). 
Aici, trebuie să avem grijă să nu citim în text propria noastră definiție pentru „de curând“ 
– de exemplu, cineva care este credincios practicant de mulți ani. Dacă la asta se referea 
Pavel, atunci el însuși nu a urmat propriile instrucțiuni, pentru că, împreună cu Barnaba, a 
numit episcopi în Listra, Iconia și Antiohia la scurt timp după nașterea bisericilor din acele 
orașe (Fapte 14: 21-23). Trei puncte merită menționate aici. 

Mai întâi, „nou convertit“ este un termen relativ, dependent de context. Într-un 
context musulman fără biserici pre-existente, de exemplu, fiecare nou ucenic este 
convertit de curând, comparativ cu Billy Graham. Însă, în același context, credincioși 
provenind din islam care s-au converit de o zi sunt „convertiți de curând“ în comparație 
cu alți credincioși provenind din islam, din același context, dar care au o vechime de opt 
săptămâni în credința lor. Pentru un alcoolic care a renunțat doar de o zi la sticlă, 
bărbatul sau femeia care s-a abținut timp de zece săptămâni este un gigant spiritual. 
Responsabilitățile conducerii trebuie păstrate și ele în perspectiva corectă. Presiunile cu 
care se confruntă Billy Graham ca lider al unei lucrări de mari anverguri, aflat în 
permanență în ochii publicului, sunt mult mai mari decât presiunile cu care se confruntă 
cei chemați să conducă un grup mic, pe care nu-i vede nimeni altcineva decât Dumnezeu. 
Atunci când Dumnezeu Își confirmă Cuvântul cu putere reală, având ca rezultat o 
perturbare, mișcarea trebuie să lucreze cu resursele de conducere care îi sunt la 
îndemână. În cazul lui, Muhammad, asemenea fiecărui ucenic al lui Isus, a experimentat și 
el durerile creșterii și momente de slăbiciune și imaturitate spirituală. Și totuși, pentru 
moravienii pe care Dumnezeu i-a încredințat în grija lui în acest stadiu al călătoriei lui, el 
era, în mod clar, un conducător pe care Duhul Sfânt îl alesese în mod suveran, iar ceilalți 
ucenici se uitau, în chip firesc, cu admirație la el ca la acela care îi adusese pe mulți dintre 
ei la credință. 

În al doilea rând, dacă Isus are strategii pentru a-i împiedica până și pe cei mai maturi 
apostoli să ajungă îngâmfați sau mândri, așa cum a avut în cazul lui Pavel (2 Cor. 12: 7), în 
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mod sigur dispune de metode creative pentru a face același lucru pentru toți 
conducătorii și urmașii din Trupul Său. 

În al treilea rând, și probabil cel mai important, să nu uităm, din nou, că cele mai multe 
dintre noile biserici din Noul Testament au luat naștere printr-o eliberare substanțială a 
puterii Duhului Sfânt. Instrucțiunile și practica lui Pavel prindeau sens doar în lumina 
realității pe care el o experimenta și împărtășea cu alții. După cum vom vedea în Cap. 11, 
procesul de maturizare este dramatic accelerat atunci când o mișcare ia naștere nu doar 
prin ingenuitate omenească, strategie și o mentalitate de întreprinzător, ci prin Duhul lui 
Dumnezeu. 

 
Expansiunea unui templu sfânt: împărtășirea unui cadru pentru vindecare lăuntrică 

și eliberare 
Noul Testament afirmă că poporul lui Dumnezeu constituie un templu sfânt, un loc 

sacru în care sălășluiește Dumnezeu prin Duhul Sfânt (1 Cor. 3: 16). De asemenea, mai 
învață că Cel Rău are acces la acest templu doar în măsura în care membrii care îl compun 
îi dau voie în mijlocul lor (Efes. 4: 27). Iată de ce Pavel era atât de plin de râvnă pentru 
biserica din Corint, îndemându-i să se pocăiască de duhul de dezbinare (1 Cor. 1: 10) și de 
imoralitatea sexuală (1 Cor. 6: 18-20) care se strecuraseră în părtășia lor. Gradul de 
răspândire al unor păcate precum acestea reprezenta totodată gradul în care biserica din 
Corint era în acord cu căile lui Satan. Mai mult, gradul de acordare a poporului lui 
Dumnezeu la căile lui Satan era și măsura în care Satan avea un cap de pod în mijlocul lor. 
Păcate precum cele prezente în Corint erau, așadar, în ultimă instanță, un atac asupra 
Templului lui Dumnezeu Însuși (1 Cor. 3: 16-17): 

 
[Pavel le-a pus în vedere corintenilor că] în calitate de comunitate strânsă 

laolaltă, ei alcătuiau singurul templu al Dumnezeului celui viu, alternativa lui 
Dumnezeu la nenumăratele temple păgâne ale Corintului; și că ceea ce făcea din 
ei alternativa Lui era prezența Duhului în mijlocul lor. 

Dar corintenii erau în procesul de dezmembrare a templului lui Dumnezeu, 
deoarece competiția și fascinația lor pentru înțelepciune izgonea din mijlocul lor 
pe Duhul descoperirii și al unității. De aici, acest cel mai puternic dintre 
avertismente: oamenii răspunzători de distrugere vor fi ei înșiși nimiciți de 
Dumnezeu. El va face acest lucru tocmai pentru că templul Său, locul prezenței 
Sale, este sfânt; și „voi, biserica din Corint, sunteți templul acesta.“ Biserica 
strânsă laolaltă este sălașul prezenței personale a lui Dumnezeu, prin Duhul. 
Aceasta este ceea ce diferențiază noul popor al lui Dumnezeu de „toate celelalte 
popoare de pe fața pământului“ (Ex. 33: 16).168 
 
Cu alte cuvinte, Pavel vedea biserica corintenilor ca pe o entitate vie, care trebuia să 

fie o alternativă sfântă și să contrasteze cu templele păgâne locale în care lui Satan i se 
dăduse dreptul să stăpânească. Motivul pentru care Pavel voia ca credincioșii corinteni 
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să-și curățească purtarea era pentru ca Duhul lui Dumnezeu să poată locui mai cu dragă 
inimă în mijlocul lor, făcând astfel contrastul templului Său celui sfânt mai vizibil și mai de 
dorit pentru cei ce nu făceau încă parte din el. 

În lumina acestei învățături, dacă o mișcare de plantare de biserici vrea să atingă 
calitatea celor din Noul Testament, în opinia mea, are nevoie să includă în ADN-ul ei un soi 
de cadru simplu pentru îndepărtarea întăriturilor demonice. Mulți oameni din mijlocul 
popoarelor neevanghelizate din lume au fost năpăstuiți de conflicte, foamete și diverse 
alte dezastre. În cele mai multe grupuri etnice neevanghelizate, oamenii traumatizați nici 
măcar nu au acces la îngrijire medicală de bază, darămite la consiliere profesională. 
Categoric, aceasta era și situația moravienilor. Din cauza anilor de război civil, mulți dintre 
ei, dacă nu majoritatea, suferiseră traume, la un nivel sau altul. Mulți își văzuseră membrii 
familiei uciși sub ochii lor. Puțini aveau acces la servicii profesionale de consiliere 
psihologică, așa cum avem noi în Occident. Știam că, pentru vasta majoritate a 
moravienilor, singura cale de a rezolva vreodată apăsarea păcatului și stării lor căzute era 
printr-un templu sfânt cu o expansiune rapidă, care includea și un plan de vindecare și 
eliberare. Doar atunci orice potențială mișcare de plantare de biserici avea să fie 
transformată într-o mișcare plantatoare de mântuire. Dorința mea era ca, de îndată ce se 
alăturau unei biserici de casă, noii ucenici să găsească, în mod automat, vindecare, în 
spitalul numit „preoția credincioșilor“. Pe măsură ce bisericile de casă se multiplicau, la 
fel se întâmpla și cu spitalul. Pentru ca o asemenea unealtă să aibă impact asupra 
credincioșilor din fiecare strat al societății, nu doar asupra celor educați, ea trebuia, 
asemenea Ucenicului universal, să fie orientată spre membrii adunării, bazată pe un 
model, ușor de reținut, ușor de reprodus și concepută în așa fel încât să fie dependentă 
de călăuzirea Duhului Sfânt. 

Cu aceste preocupări în minte, am decis să preiau o analogie simplă a vindecării 
lăuntrice și a eliberării folosită de Charles Kraft – „șobolanii și gunoiul“ – și să o adaptez la 
cultura moraviană. „Șobolanii și gunoiul“ este o simplă imagine ce explică relația dintre 
întărituri (capete de pod ale Diavolului) și eliberare: 

 
Aici, vom arunca o privire rapidă la interfața vindecării lăuntrice și a eliberării 

de demoni. Această interfață este foarte importantă întrucât demonii sunt precum 
șobolanii și șobolanii se duc după „gunoi“, soiul acela de vătămare emoțională 
lăuntrică și spirituală la care vindecarea profundă caută să aducă însănătoșire. 
Dacă sunt demoni, atunci, acolo există o vătămare profundă care are nevoie de 
tămăduire. Și acest „gunoi“, nu „șobolanii“ ce se agață de el, este problema 
majoră. 

Întrucât oamenii sunt ființe integrate, oricare ar fi problemele spirituale, 
emoționale și fizice, ele interacționează unele cu altele. Căutând să aducem 
însănătoșire, trebuie să le abordăm pe toate. Dacă vrem ca o persoană să se facă 
bine, nu putem rezolva o problemă în mod izolat de celelalte.169 
 

                                                             
169 Charles Kraft, Deep Wounds, Deep Healing: Discovering the Vital Link between Spiritual Warfare and 

Inner Healing (Ventura, CA: Regal Books, 1993), 257-8.  



„Gunoi“ este un termen generic pentru o varietate de probleme care dau demonilor 
o măsură de acces legal în viețile noastre. Gunoiul poate include lucruri precum fapte 
păcătoase pe care le-am comis împotriva altora, sau cele comise împotriva noastră înșine; 
blesteme rostite peste noi de alții; blesteme generaționale; traume nerezolvate sau 
amintiri dureroase; amărăciune nerezolvată sau mâhnire; complacere în mânie etc. 

 
Imagine pag. 255: neiertare, pornografie, traumă, păcat, amintiri abuzive, blestem 
 
După cum gunoiul atrage șobolanii, tot așa gunoiul nostru spiritual atrage demonii. 

Însă, atunci când ne pocăim, iertăm și aducem tot gunoiul nostru la Isus, întăriturile care 
dau demonilor dreptul legal să ne afecteze viețile sunt îndepărtate. Nemairămânându-i 
niciun cap de pod pe care să stea, diavolul este forțat să fugă când îl mustrăm și îi 
poruncim să plece, prin ungerea Duhului: 

 
Imagine pagina 255 
 
Când oamenii Îl acceptă pe Isus, la început este posibil să nu știm în ce constă 

„colecția lor de gunoi“. Au propria istorie într-o lume păcătoasă. Însă, Duhul Sfânt știe tot 
gunoiul lor și știe și calea cea mai eficientă de a-l rezolva. De aceea, în modelul acesta, 
rolul nostru ca preoție de credincioși este, pur și simplu, să-i ajutăm pe noii noștri frați și 
pe noile noastre surori să-și poziționeze inimile astfel încât să-I îngăduie Duhului Sfânt să-
Și facă lucrarea. Pe măsură ce Duhul le scoate în evidență anumite probleme din viețile 
lor, ei trebuie să se pocăiască și să predea acele probleme lui Isus. Făcând astfel, capetele 
de pod și întăriturile, care altădată îi dădeau lui Satan acces la viețile lor, vor începe să se 
prăbușească, rând pe rând. 

Cu mai multe luni înainte să-l întâlnesc pe Muhammad, am dat peste un proverb 
moravian care surprinde perfect conceptul de „șobolani și gunoi“: „Cine se ia după 
muscă ajunge la bălegar“ (în en. A fly is attracted to manure for its own interests“). 
Deoarece aproape toți moravienii îl cunoșteau deja pe de rost, acest proverb era ușor de 
reprodus. Mai mult, conceptul nu era dependent de scris și, deci, putea fi desenat cu 
ușurință. Aveam ceea ce căutam. 

Seara în care am parcurs, pentru prima dată, împreună cu Muhammad conceptul de 
„muște și bălegar“ este una dintre amintirile mele cele mai de preț. I-am recitat proverbul 
și apoi, pe o bucată de hârtie, am desenat niște muște care erau atrase de câteva bucăți 
de bălegar. Apoi, pornind de la proverb, i-am explicat conceptul. 

„După cum musca este atrasă de duhoarea bălegarului, tot așa și Satan adulmecă 
duhoarea păcatului și a altor gunoaie din viețile noastre atunci când ne ținem de ele“, i-
am spus eu. „El profită de noi, urmărindu-și interesele drăcești. De aceea, dacă vrem ca 
Satan și demonii lui să iasă afară din viețile noastre, trebuie să predăm bălegarul lui Isus, 
prin mărturisire și pocăință.“ 

Apoi, i-am dat câteva exemple concrete de gunoaie din propriul meu trecut – un tată 
care o abuzase pe mama mea, teama de moarte, amintiri dureroase, păcate pe care le 
săvârșisem etc. Pe urmă, i-am explicat cum găsisem eliberare când am iertat, am primit 
iertare și I-am predat lui Isus diferitele feluri de bălegar. Ca să mă asigur că înțelesese, i-



am cerut lui Muhammad să-mi explice conceptul și, când a făcut-o, am văzut clar că îl 
pricepuse bine. 

I-am spus: „Acum mă voi ruga pentru tine, Muhammad. Când mă voi ruga, Duhul 
Sfânt va începe să-ți arate bucăți de bălegar din propria ta viață, pe care trebuie să le 
aduci la Isus.“ 

„Ce trebuie să fac?“ m-a întrebat Muhammad. 
„Treaba Duhului Sfânt este să facă descoperirea. Treaba ta este, pur și simplu, să te 

pocăiești și să dai totul lui Isus, pe măsură ce Duhul Sfânt ți le aduce în minte.“ 
Acum, venise timpul ca Duhul Sfânt să-Și facă partea. L-am uns pe Muhammad cu ulei, 

mi-am pus mâinile peste el și am început să mă rog pentru el încetișor. Aproape 
instantaneu, Duhul Sfânt a început să-Și manifeste prezența în forma unei călduri pe care 
Muhammad o simțea în trupul lui. Cu ochii închiși și fără să-l instruiesc eu, Muhammad a 
început, deodată, să-și miște mâinile dinspre inimă înspre exterior, în aer, ca și când 
punea „gunoiul“ lui în mâinile lui Isus. Mi-a spus că, în ochiul minții sale, I-a apărut Isus. Cu 
cât prelungeam momentul, cu atât mai iuți îi erau mișcările. În tot acest timp, l-am auzit 
rostind rugăciuni precum: „Isuse, îmi pare atât de rău“ sau „Îți dau Ţie acest lucru.“ 

Pe măsură ce am continuat, prezența Duhului Sfânt a devenit mai intensă și a început 
să Se odihnească peste el cu atâta putere încât a început să se simtă moleșit și aproape 
buimac. 

După aproape patruzeci și cinci de minute, pur și simplu nu mai făcea față. Arăta 
intoxicat de bucurie și ușurare. Era atât de relaxat încât abia dacă își mai putea ține capul 
ridicat. L-am privit în ochi și i-am spus: „Dacă există vreun demon ce se ține de bălegarul 
acela, acum îl mustru și îi poruncesc în Numele lui Isus să plece.“ La aceste cuvinte, ochii i-
au scânteiat ușor și a râs de bucurie. Era atât de relaxat încât am fost nevoit să-l conduc la 
poartă ca pe un moșneag. 

Sarcina pe care i-o dădusem lui Muhammad era să se ducă înapoi la liderii bisericilor 
de casă și să-i conducă prin același proces. Aceștia, la rândul lor, trebuia să se ducă înapoi 
și să-i conducă pe membrii din bisericile lor de casă prin același proces. După mai multe 
zile, Muhammad s-a întors cu un raport strălucit. Mi-a zis că, dintre toate lucrurile pe care 
ucenicii moravieni le primiseră de la el până atunci, acest exercițiu fusese preferatul lor. 
Mi-a zis că expresia folosită cel mai des pentru a descrie experiența a fost „Simt 
eliberare.“ 

 
Biserica, o casă de rugăciune 
Ca popor al lui Dumnezeu, suntem chemați nu doar să fim un templu curat și 

tămăduit. Suntem chemați și să fim o casă de rugăciune, alcătuită din pietre vii, cu 
suflare, ale căror buze oferă necontenit jertfe de laudă ce aduc cinste Numelui lui Isus (1 
Pet. 2: 15; Evr. 13: 15). În Isaia, aflăm că templul și casa de rugăciune sunt una și aceeași 
realitate (Is. 56: 7). În Noul Testament, poporul lui Dumnezeu este asemănat cu templul 
(1 Cor. 3: 16). Dacă templul este casa de rugăciune și dacă templul este poporul lui 
Dumnezeu, atunci casa de rugăciune este poporul lui Dumnezeu. Ontologic vorbind, 
adunarea sau Biserica lui Mesia este o casă de rugăciune. Identitatea noastră corporată 
ca templu al lui Dumnezeu este legată inextricabil de identitatea noastră corporată ca 
națiune de preoți puși deoparte ca să slujească înaintea lui Dumnezeu, într-o lume 



altminteri ostilă Lui (1 Pet. 2: 5). Adevărul acesta legat de cine suntem ca și casă de 
rugăciune explică de ce suntem chemați, la un nivel funcțional, ca Trup al lui Mesia, să 
„ne rugăm fără încetare“ (1 Tes. 5: 17, ESV). Suntem un templu viu de rugăciune, care nu 
va înceta niciodată să existe, datorită includerii noastre în învierea celor drepți. 

După cum am văzut în Cap. 7, rugăciunea constantă este mijlocul prin care accesăm 
beneficiul harului, potrivit legământului. Dacă Trupul lui Mesia nu funcționează ca o casă 
de rugăciune – dacă nu ne rugăm împreună, adică – transformarea și maturizarea îi vor fi 
grav prejudiciate. Deși rugăciunea neîncetată presupune efort și concentrare, prin harul 
lui Dumnezeu, ea nu este o povară. Dumnezeu ne promite că, pe măsură ce ne dedicăm 
pe noi înșine cu regularitate și din toată inima intimității cu El prin rugăciune, El ne va ieși 
în întâmpinare și ne va umple inimile cu o bucurie nespusă și cu plăceri de natură 
spirituală (Is. 56: 7). El ne mai spune că, la sfârșitul veacului, creșterea Miresei deopotrivă 
în identitatea și funcția ei de casă de rugăciune va fi mai vitală decât oricând. Vom fi 
chemați să stăm puri, sfinți și strălucitori în fața unui imperiu anti-Mesia și în fața unei 
răutăți mondiale mai ticăloase decât orice a văzut lumea vreodată (Dan. 7; Luca 17: 20-18: 
8; Apoc. 13-14: 5, 19: 7). Isus este plin de râvnă pentru puritatea casei Sale (Ioan 2: 17). El 
Se întoarce după o Mireasă pasionată, pură, dedicată rugăciunii, înfocată (Apoc. 22: 17), 
nu după un popor amorțit, adormit, inconștient și indiferent. 

De aceea, dacă o mișcare de plantare de biserici vrea să fie de calitatea celor din Noul 
Testament, ea trebuie să aibă și o viziune înaltă pentru rugăciunea corporată, ca parte a 
ADN-ului ei. Pietrele vii ale casei de rugăciune a lui Dumnezeu, aflată într-o expansiune 
rapidă, trebuie să se roage împreună! În ochii lui Dumnezeu, o mișcare de plantare de 
biserici echivalează cu o mișcare de plantare a unor case de rugăciune. O mișcare de 
plantare de biserici care nu pune mare preț pe rugăciune este un templu care nu 
funcționează așa cum ar trebui. Calea cea mai bună de a ne asigura că unei mișcări i se 
inculcă, încă de la debutul ei, o viziune înaltă pentru rugăciunea corporată este, pur și 
simplu, să ținem întâlniri de rugăciune, oferindu-i Duhului Sfânt oportunități de a Se 
întâlni cu noii ucenici și de a-i captiva cu o foame după rugăciune și după intimitatea cu 
Isus. Folosirea unor forme de închinare și a unei muzici adecvate cultural în întâlnirea de 
rugăciune ajută la crearea unei atmosfere plăcute și prielnice rugăciunii.170 Odată ce 
dedicarea față de rugăciune prinde rădăcini, ucenicii pot transmite această valoare mai 
departe și altora. 

 
Concluzie 
Ca să lăsăm în urmă ucenici cu încredere, trebuie să-i lăsăm nu ca pe niște indivizi 

izolați, ci ca pe niște biserici care funcționează ca mecanisme de ucenicie cu reproducere 
proprie, ca un templu sfânt și ca o casă de rugăciune. Bisericile de casă, celulele, 
întâlnirile de rugăciune comună și planurile pentru tămăduirea lăuntrică și eliberare în 
biserică joacă un rol strategic în acest scop. Liderii ar trebui numiți pe baza caracterului 
lor și a călăuzirii Duhului Sfânt, în contextul rugăciunii și postului. Isus Se întoarce după o 

                                                             
170 Modelul potirului și alăutei din cadrul Casei Internaționale de Rugăciune, Kansas City, este o unealtă 

excelentă pentru crearea unei atmosfere plăcute de rugăciune. Întâlnirile de rugăciune ale IHOP-KC pot fi 
urmărite live pe internet. Vezi http://www.theprayerroom.tv. 

http://www.theprayerroom.tv/


Mireasă fără pată. Mișcările bazate pe biserici sănătoase sunt calea cea mai bună pe care 
mari numere de noi ucenici pot fi pregătiți pentru Mesia al lor, în ritmul celor mai rapid cu 
putință. 

 
  



Capitolul 11. 
Încercați prin foc: Întărirea sfinților pentru persecuție 
 
Era flămândă după adevăr și receptivă la Evanghelie, îmi spunea Muhammad. 

Totodată, se afla sub comanda strictă a rudelor ei de sex masculin. Muhammad și ceilalți 
ucenici știau că împărtășirea Evangheliei cu „Imam“ implica riscuri mari, dar era de 
datoria lor să încerce. 

Cei mai mulți moravieni aderă la Școala Shafi’i de jurisprudență islamică. În mintea lui 
Muhammad, lucrul acesta se traducea drept: „Poporul nostru nu este foarte strict în 
privința respectării islamului.“ Altfel spus, deși majoritatea moravienilor ar lua măsuri 
rapide, uneori drastice (însemnând moartea) împotriva oricui ar defăima numele 
islamului, era cu totul altceva să-i convingi să-și stingă țigările și să-și facă rugăciunile. 

Cu toate că poartă îmbrăcăminte ce le acoperă tot trupul, sau hijah, femeile 
moraviene au, de obicei, o mai mare libertate de mișcare – până la piață și înapoi, de 
exemplu – fără a fi însoțite de soții lor. Însă, răspândite printre majoritatea populației 
Shafi’i sunt și grupări de moravieni care aderă la școala mai rigidă, Hanibali, a legii 
islamice. Multe dintre aceste grupări au luat ființă în ultimii ani, prin influența islamiștilor 
radicali din străinătate. Probabil că majoritatea grupărilor islamice teroriste din lume 
aparțin școlii Hanibali. 

Muhammad mi-a spus că mulți dintre rudele de sex masculin ale lui Imam erau 
Hanibali, inclusiv unchiul cu care locuia. Împreună cu o mână de alte femei din gospodăria 
ei, Imam se afla sub supraveghere permanentă. Momentele în care pleca singură de 
acasă erau extrem de rare. Cu câteva excepții, putea merge doar până la piață și înapoi, și 
atunci doar însoțită de un bărbat din casa ei. Când vindea mărfuri în piață, de obicei ruda 
aceasta stătea în preajma ei, fără să o scape din ochi. De mai multe ori pe zi, Imam și 
celelalte femei din gospodărie erau forțate să-și spună rugăciunile și să îndure lungile 
ceasuri în care li se recita din Coran. Nesupunerea putea avea consecințe brutale. 
Ascultându-l pe Muhammad descriindu-mi în amănunt situația lui Imam, nu-mi puteam 
închipui un mediu mai opresiv și mai controlator. Orice încercare de a-i vesti Evanghelia 
se dovedea periculoasă. 

Și totuși, noii credincioși considerau că Imam merita să-și asume riscul. Unul dintre 
verișorii lui Imam, care nu aparținea de Hanibali, Îl acceptase pe Isus prin mărturia lui 
Muhammad. Acesta le-a povestit lui Muhammad și soției acestuia, Fatima, despre Imam, 
pe care, din mai multe motive, o credea deschisă la Evanghelie. Cu câțiva ani în urmă, pe 
când locuia într-un alt oraș, Imam dăduse cumva peste un Nou Testament și peste filmul 
Isus. De-a lungul anilor, până când ajunsese să se mute împreună cu unchiul ei, în orașul 
lui Muhammad, meditase, din când în când, la mesajul lui Isus. Deși nu-L mărturisise încă 
pe Isus ca fiind Mesia, din cauza timpului petrecut gândindu-se la Noul Testament și la 
filmul Isus, inima ei era foarte receptivă la Evanghelie. Imam era o femeie deosebit de 
inteligentă și cu o gândire profundă. Cunoștea dedesubturile islamului și dinamica culturii 
moraviene tot atât de bine ca oricare bărbat. În opinia lui Muhammad, era o persoană 
contemplativă care avea, pe deasupra, incredibile daruri de conducere. Cel mai 
important, însă, era flămândă după adevăr. Într-o zi, Fatima și-a împărtășit mărturia cu 
Imam. Imam a vrut să afle mai multe. Era cu putință să fie mai mulți moravieni interesați 



de Isus? Ce contrast era între omul acesta, Isus, și bărbații din viața ei! Deși nu avea să fie 
ușor să-i vestească Evanghelia, Muhammad, Fatima și ceilalți credincioși au ajuns la 
concluzia că darul lui Imam de conducătoare putea fi o cheie importantă pentru 
pătrunderea Evangheliei în rândul femeilor moraviene. 

Primele lor eforturi de a împărtăși Evanghelia mai în adâncime cu această inima 
înfometată au fost întâmpinate de frustrare. Deși unchiul lui Imam și ceilalți bărbați din 
casa ei o supravegheau îndeaproape, erau și prilejuri în care îi permiteau să primească în 
vizită femei. De mai multe ori, Fatima și celelalte ucenice au încercat să meargă în vizită la 
Imam. Dar n-au apucat să împărtășească prea multe cu ea, pentru că bărbații trăgeau cu 
urechea și, în scurt timp, au intrat la bănuieli. După două sau trei vizite, Fatima și câteva 
dintre celelalte femei credincioase au fost amenințate pe față și li s-a interzis să se mai 
întoarcă la Imam. 

În acest punct, Muhammad a decis să folosească subcultura Hanibali împotriva ei 
însăși. Știa că moravienii care aderă la școala lui Hanibal nu dau voie niciodată femeilor 
„lor“ să se întâlnească cu un bărbat care nu le este rudă. Cu toate acestea, există o mică 
fisură în această lege: dacă un bărbat își exprimă interesul de a se căsători cu o femeie, i 
se acordă un scurt interval de timp în care să se întâlnească cu ea singur, într-un loc 
public. Supraveghetorul Hanibali al femeii îi observă în continuare de la distanță, dar de 
obicei nu stă atât de aproape de ei încât să-i audă. Muhammad nu avea nicio intenție să-și 
mai ia o nevastă, deși cultura aceea îi permitea să o facă. Dar, cu susținerea celorlalți 
credincioși, inclusiv a soției sale, a decis să profite de această „gaură legislativă a 
curtării“, în folosul Evangheliei. În două rânduri, s-a întâlnit cu Imam și i-a împărtășit 
frânturi din Evanghelie. Între timp, supraveghetorul acesteia îi privea de la depărtare, 
gândindu-se că Imam era evaluată în vederea căsătoriei. Însă chiar și aceste răstimpuri 
erau prea scurte. Imam voia să i se explice Evanghelia mai pe îndelete înainte de a lua o 
hotărâre. 

Într-o zi, Muhammad m-a sunat. „Am nevoie de ajutorul tău,“ mi-a spus el. 
Imam lucrase în magazinul familiei și tocmai se pregătea să-l închidă, timp de o oră. 

Băgase de seamă că nimeni nu era cu ochii pe ea. Acum era șansa ei. Numaidecât, l-a 
sunat pe Muhammad, iar Muhammad m-a sunat pe mine. 

„Pot să o aduc pe Imam acasă la tine?“ m-a întrebat el. Casa mea era împrejmuită cu 
un zid, care oferea o oarecare măsură de siguranță. 

„Nu știu dacă este o idee bună în miezul zilei,“ i-am spus eu. „Vecinii și trecătorii îmi 
supraveghează în permanență casa.“ 

În orășelul acesta, toată lumea cunoștea pe toată lumea, iar dacă Imam era văzută 
venind pe proprietatea noastră, veștile aveau să ajungă, fără îndoială, și la unchiul și la 
rudele ei. Mai mult ca sigur avea să fie bătută pentru asta. Am hotărât să ne întâlnim 
altundeva. 

Am sărit în camionul meu și am condus până la locul de întâlnire: o alee pustie. 
Muhammad și Imam s-au urcat în grabă în mașină și s-au pitit pe scaunul din spate. Am 
mers o vreme până am ieșit din oraș și am ajuns într-o zonă de țară, cu o grămadă de 
tufișuri și copaci, și am oprit acolo. Ne-am dus după copaci, ne-am așezat și am început să 
vorbim despre Isus. 



Nu dispuneam de mult timp. Împreună cu Muhammad, i-am împărtășit lui Imam 
Evanghelia. Apoi, Muhammad a pornit de la ce am împărtășit eu și i-a explicat mai pe 
îndelete, la un nivel mult mai profund decât aș fi putut-o face eu în limba lui. Am fost 
impresionat. Pe chipul lui Imam se citea aceeași foame pe care o văzusem și pe fața lui 
Muhammad când auzise pentru prima dată prezentarea. Era limpede că ceva se mișca în 
inima ei în timp ce asculta. Expresiile feței și afirmații ușoare indicau că înțelegea totul. 

După ce am terminat prezentarea, i-am spus lui Imam că Dumnezeu voia să-i confirme 
adevărul acestui mesaj prin puterea Lui. 

„Întrucât nu mai este nicio femeie cu noi, ar fi în regulă să ne punem mâinile pe 
umărul tău și să ne rugăm pentru tine?“ 

Ea a fost de acord și ne-am pus mâinile peste ea și am început să o binecuvântăm cu 
dragoste, bucurie, putere și pacea lui Dumnezeu, prin autoritatea Numelui lui Isus. 
Imediat, fața lui Imam s-a luminat de un zâmbet larg, în timp ce puterea Duhului Sfânt îi 
învăluia trupul, manifestându-și prezența în formă de căldură și foc. Ne-a spus că simte o 
bucurie și o pace imensă inundându-i inima și că frica o părăsea. 

„Ești gata să-L urmezi pe Isus?“ am întrebat noi. 
„Da, sunt,“ ne-a răspuns, cu un zâmbet. Și, acolo pe loc, am condus-o prin 

mărturisirea de credință. 
În drum spre casă, Imam a spus că niciodată nu s-a mai simțit atât de copleșită de 

pace și de fericire. Vorbea întruna despre cât de fericită era. Noi am râs și ne-am bucurat 
împreună cu ea. I-am lăsat în grabă la marginea orașului și apoi m-am dus acasă. Mai 
târziu, Imam i-a spus lui Muhammad că, în noaptea deciziei ei, Domnul începuse să-i 
vorbească și să o încurajeze prin vise. Deși toți bărbații din viața ei o trataseră ca pe o 
sclavă, acum găsea mângâiere în brațele acestui om numit Isus, care nu avea pentru ea 
decât gânduri de tandrețe. 

Câteva zile mai târziu, Muhammad mi-a relatat un vis pe care îl avusese el înainte de 
eveniment, dar de care uitase. În visul lui, eu, Muhammad și cu o femeie ne aflam într-un 
camion și conduceam pe un drum de țară. Când ne-am oprit, am coborât din vehicul și am 
strivit sub tălpile noastre un șarpe. Muhammad a făcut legătura interpretativă: noi o 
luaserăm pe Imam pe un drum de țară și, prin Evanghelie, striviserăm sub picioarele 
noastre lucrarea lui Satan în viața ei. 

La câteva zile după experiența convertirii ei, supraveghetorii lui Imam, care erau 
islamiști radicali, și-au văzut mai departe de rutina lor, forțând-o să-și facă rugăciunile și să 
asculte recitările din Coran. Într-o zi, ea a refuzat, pur și simplu, să li se supună. Când au 
început să o certe și să o amenințe, a cuprins-o un val de îndrăzneală și a strigat: „Știu 
adevărul mai bine decât voi!“ Aprins de mânie, unul dintre bărbați a început să o bată. 
Însă, când a lovit-o, după cum s-a exprimat Muhammad, „s-a petrecut un miracol“. 
Puterea Duhului Sfânt a început să-Și manifeste prezența în trupul lui Imam sub formă de 
căldură și foc. Când a lovit-o, bărbatul s-a tras înapoi, cuprins de panică, pentru că 
începuse să-l ardă la mână. Îngrozit, a fugit din încăpere și s-a întors cu alți câțiva bărbați 
din casă. 

Trădându-și tragica adâncime a înșelării în care trăiau, bărbații aceștia i-au spus lui 
Imam că Dumnezeu o pedepsea „dându-i foc“ pentru că devenise o „necredincioasă“. 
Întrucât acum le era teamă să se atingă de ea, au început să o bată fără milă cu bice de 



măgari, recitându-i Coranul cu o pasiune demonică. I-au poruncit să-și renege credința în 
Isus. Mai târziu, Imam i-a povestit lui Muhammad că, în timp ce i se recita Coranul, 
începuse să simtă confuzie, o apăsare intensă și îndoieli cu privire la credința ei. Însă, tot 
refuzase să-L renege pe Isus și îndurase bătaia. 

Din fericire, Imam nu a fost nevoită să îndure această încercare de una singură. Acum 
putea apela la un număr tot mai mare de frați și surori în Mesia. În următoarele câteva 
zile, ceilalți ucenici s-au adunat în jurul ei, i-au îngrijit rănile și au ajutat-o să depășească 
trauma acestei experiențe. Au mustrat și au izgonit demonii ce o atacaseră în timpul citirii 
Coranului, iar ea a simțit confuzia, îndoiala și apăsarea risipindu-se. Apoi, au dus-o să 
locuiască cu una dintre femeile ce îi erau rude. 

 
Să fim sinceri în privința persecuției 
Nici Isus, nici apostolii n-au ascuns niciodată de ucenicii lor realitatea persecuției. Ei au 

fost sinceri și răspicați, de la bun început, în privința a ceea ce implica să fie ucenicii lui 
Isus înainte de venirea Lui: 

 
Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul nu este mai mare 

decât stăpânul său.’ Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au 
păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. (Ioan 15: 20, sublinierea noastră) 

 
V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere (un 

avertisment anticipat menit să-i întărească). Au să vă dea afară din sinagogi, ba 
încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui 
Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici 
pe Mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se 
împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus (Isus le spune aceste lucruri 
dinainte ca să îi întărească pentru mai târziu). (Ioan 16: 1-4, sublinierea și 
comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulți ucenici, 

s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi 
îndemna să stăruie în credință şi spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să 
intrăm prin multe necazuri. (Fapte 14: 21-22, sublinierea și comentariul din 
paranteze ne aparțin) 

 
De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați 

singuri în Atena şi v-am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu 
în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credința 
voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci ştiți singuri 
că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom 
avea să suferim necazuri (avertisment anticipat asupra persecuțiilor), ceea ce s-a şi 
întâmplat, cum bine ştiți (Pavel nu a dat dovadă de lipsă de integritate, întrucât îi 
avertizase dinainte). Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă ştiri despre 
credința voastră (vrea să se asigure că nu L-au renegat pe Isus), de teamă ca nu 



cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba (adică dacă 
ei își renegaseră credința). (1 Tes. 3: 1-5, sublinierea și comentariile din paranteze 
ne aparțin) 
  
În veacul acesta, poporul lui Dumnezeu se confruntă cu un paradox. Înainte de 

întoarcerea lui Mesia și de așezarea Împărăției Lui pe pământ, Dumnezeu Își sprijină 
Evanghelia cu putere suficientă pentru: 

 
1) A oferi o mărturie autentică, din experiență și credibilă a Împărăției viitoare 

a lui Dumnezeu, în care dreptatea și gloria Lui vor fi descoperite pe deplin pe 
pământ. Puterea însoțitoare confruntă în mod substanțial necredința 
ascultătorilor. Este un semn care trimite la ceva mai mult decât el însuși fără (de 
obicei – cf. Fapte 5) a-i ucide (așa cum se va întâmpla cu cei răi la revenirea lui 
Mesia; vezi Zah. 14). Evanghelia confirmată cu semne de putere este, deci, oferta 
de îndurare a lui Dumnezeu pentru necredincioși, înainte ca Isus să vină și să 
judece pământul. 

 
2) A da roade (noi ucenici) în mod accelerat. 
 
3) A da acestor noi ucenici o nădejde vie a Împărăției mesianice viitoare, din 

care fac și ei parte acum prin credință și care va fi a lor la întoarcerea lui Mesia. 
 
4) A stimula o formă sau alta de persecuție pentru a aduce noii ucenici la 

maturitate în ritmul cel mai rapid cu putință, pregătindu-i pentru a domni 
împreună cu Mesia în Împărăția viitoare. În prezent, în lumea occidentală, 
persecuția aceasta ia, de obicei, o formă verbală și emoțională, precum calomnia 
împotriva unei noi lucrări sau a unei lucrări neobișnuite a Duhului Sfânt sau 
împotriva formelor netradiționale de biserică (precum bisericile de casă). În multe 
părți ale lumii neoccidentale, formele verbale de persecuție sunt însoțite adesea 
de forme mai agresive fizic, precum bătăi, pierderea slujbei, încarcerări și 
martiraje. 

 
5) A crea pentru cei ce persecută poporul lui Dumnezeu mai multe 

oportunități de a fi salvați de mânia Lui viitoare. Cu cât credincioșii își 
binecuvântează și iubesc dușmanii în mijlocul suferințelor, nu doar poporul lui 
Dumnezeu devine mai asemănător cu Isus, ci și prigonitorii lui văd înaintea ochilor 
lor o reiterare a crucii lui Mesia. Astfel, li se dau mai multe oportunități de a se 
supune lui Isus înainte de a fi condamnați de pe pământ, la venirea lui Mesia. În 
alte cuvinte, puterea funcționează ca o mărturie vie a beneficiilor mântuirii 
(învierea din morți și includerea în Împărăția lui Dumnezeu), iar persecuția stârnită 
de această putere funcționează ca o mărturie vie a dragostei și costului acelei 
mântuirii (iertarea de păcate este făcută disponibilă prin intermediul crucii). 
 



Deși rodul acestui proces este glorios, asta nu îl face ușor. De aceea, așa cum au făcut 
Isus și apostolii, de la începutul unei mișcări, trebuie să fim răspicați și să-i avertizăm pe 
noii sau potențialii ucenici despre realitățile persecuției inerente deciziei de a-L urma pe 
Isus. Ascunzând realitatea biblică că persecuția face parte din învățarea noastră în veacul 
acesta și va continua să existe până la a doua venire a lui Isus, nu facem decât să 
pregătim noii ucenici pentru eșec și dezamăgire atunci când vor da de necazuri. Le facem 
un deserviciu noilor ucenici dacă facem Evanghelia să pară mai atractivă, îmbrăcând 
dificultățile în haine frumoase. De la începutul vieții lor în Mesia, trebuie să nu-și facă iluzii 
și să știe clar în ce se bagă. Dacă prezentăm clar atât beneficiile Evangheliei, cât și 
pericolele care îi pândesc pe ucenicii lui Isus, potențialii ucenici pot cântări singuri costul, 
fără să-și facă iluzii. Evanghelia nu este un bun de consum. Este o invitație la moarte, cu 
scopul de a putea găsi adevărata viața. 

De fiecare dată când împărtășesc cuiva Evanghelia, de regulă prezint foarte clar și viu 
atât beneficiile, cât și costurile urmării lui Isus, înainte măcar de a mă oferi să ajut acea 
persoană să ia o decizie. Am urmărit cu prioritate acest lucru îndeosebi atunci când am 
împărtășit Evanghelia moravienilor, pentru care o decizie de a-L urma pe Isus însemna 
aproape întotdeauna confruntarea cu o persecuție rapidă și adesea violentă. Am ales să 
fac acest lucru încheind prezentarea Evangheliei cu un cântec scris în urmă cu câțiva ani 
de niște martiri moravieni: 

 
Refren: Dumnezeul etern, care a creat lumea, a făcut o promisiune și vreau să 

am parte de ea. 
 
Dacă voi sta pe vârful munților timp de o lună, lovit de zăpadă și gheață, nu-Mi 

voi renega Mântuitorul. 
 
Dacă voi sta în deșert o sută de ani, fără să găsesc o grădină, șeptel sau soție, 

nu-Mi voi renega Mântuitorul. 
 
Dacă sunt măcelărit și zvârlit în ocean și bătut cu bețe, nu-Mi voi renega 

Mântuitorul. 
 
Dacă sunt în nevoie și nu izbutesc să fac rost de bani, nu-Mi voi renega 

Mântuitorul. 
 
Când sunt rănit și bolnav, El mă îngrijește și-mi redă sănătatea și mă vindecă, 

nu-Mi voi renega Mântuitorul. 
 
 După ce cânt acest cântec, întreb acea persoană dacă încă mai vrea să-L urmeze pe 

Isus. Dacă ea răspunde, în continuare, „da“ – cum, de fapt, puțini au făcut-o -, abia atunci 
trec mai departe la procesul de ucenicie, în timpul căruia îi reamintesc că este important 
să rămână credincioasă prin încercări. Dacă s-ar întâmpla ca persecuția să vină, într-
adevăr, peste ei, așa cum au fost avertizați (1 Tes. 3: 4), nu doar că integritatea mea ar fi 
neștirbită și conștiința mea curată, dar și ei ar vedea viitoarele încercări prin care ar trece 



ca pe niște oportunități prin intermediul cărora credința lor se poate dovedi autentică (1 
Pet. 1: 7), nu ca pe un tragic rezultat al faptului că nu li s-a citit „scrisul mărunt“ din josul 
paginii atunci când au luat decizia de a-L urma pe Isus. 

La un alt nivel, a face cunoscut, încă din capul locului, costul urmării lui Isus 
funcționează ca un soi de sită pentru cernerea celor cu adevărat dedicați de cei nesinceri, 
în stadiile incipiente ale mișcării. Când se întâmplă lucrul acesta, este mult mai probabil 
ca, pe măsură ce crește, mișcarea să continue să se curețe de elementele nominale. 

 
Împărțind putere 
În timp ce a face cunoscut noilor ucenici costul urmării lui Isus, încă de la început, 

joacă un rol vital în pregătirea lor pentru persecuție, un factor infinit mai semnificativ 
este puterea susținătoare a Duhului Sfânt Însuși. Chiar dacă și eu, și Muhammad o 
avertizaserăm pe Imam de încercările prin care avea să treacă de-acum ca ucenică, Duhul 
Sfânt a fost cel ce i-a încercat credința în foc când a izbucnit furtuna, doar câteva zile mai 
târziu. 

Conform Noului Testament, una din căile prin care Dumnezeu împarte puterea 
Duhului Său celor ce sunt ai Săi este punerea mâinilor (Fapte 8: 18; 2 Tim. 1: 6). Unul din 
scopurile fundamentale ale acestei puteri este să dea putere divină: 

 
Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea 

voastră (pentru perseverența voastră în credință)... (Rom. 1: 11, sublinierea și 
comentariul din paranteze ne aparțin) 
 
De aceea, atunci când ne punem mâinile peste noii ucenici, precum apostolii și 

Biserica primară, trebuie să-I cerem lui Dumnezeu să descătușeze o eliberare a focului 
Duhului, care să-i susțină prin persecuțiile și dificultățile cu care se vor confrunta ca 
urmași ai lui Isus. 

Nu pretind că înțeleg pe deplin toată dinamica spirituală complexă implicată în actul 
punerii mâinilor. Dar pe baza experiențelor mele, cred că atunci când ne rugăm cu râvnă 
și perseverență, postim și strigăm la Dumnezeu pentru nașterea unui seceriș prin Duhul, 
nu prin propria noastră putere (Zah. 4: 6), ca parte a răspunsului lui Dumnezeu ne putem 
aștepta cu încredere ca El să facă o eliberare a puterii care: 

 
1) este transferabilă prin mâinile fiecărui ucenic care participă la mișcare; 
2) este suficientă ca să-i sprijine pe noii ucenici prin încercări grele, încă de la 

începutul călătoriei credinței lor; 
3) accelerează rata expansiunii numerice (har sporit pentru darurile Duhului); 
4) accelerează procesul de maturizare (har sporit pentru roadele Duhului). 

 
Odată ce un seceriș ia naștere prin rugăciune, din acel punct încolo eliberarea puterii 

curge în chip firesc de la o persoană la alta, precum piesele de domino (vezi mărturia din 
deschiderea Cap. 9). 

 
Darul repovestirii 



După cum demonstrează epistolele Noului Testament, atunci când persecuția se 
încinge asupra fraților noștri și viața le pare copleșitor de complexă, îi putem ajuta să 
recapete perspectiva corectă articulând din nou pentru ei adevărata putere a propriei lor 
povești. Într-un fel, aceasta este o formă de mijlocire, pentru că îi ajutăm să facă ceea ce 
poate că nu pot face singuri pentru ei înșiși – să dea un sens lucrurilor care li se întâmplă -, 
ținând cont de nivelurile ridicate de presiune emoțională prin care trec. Următoarea 
povestire ilustrează foarte bine această idee. 

Într-o dimineață de miercuri, am primit un apel telefonic de la Muhammad. Cu doar 
două zile înainte, eu și soția mea ne mutaserăm din oraș, după o ședere de aproape zece 
săptămâni. Ne aflam acum într-un oraș mai mare, făcând pregătirile necesare ca să ne 
întoarcem în Statele Unite, pentru un timp de odihnă și recuperare și ca să fim mai 
aproape de mama mea, care era foarte bolnavă la vremea aceea. Muhammad mi-a spus 
că, în seara zilei de marți, mai mulți bărbați mascați au dat buzna în casa lui înarmați cu 
puști AK-47 și au răpit-o pe soția lui, Fatima, care era gravidă în opt luni, și pe copiii lor, 
sub amenințarea armei. Din fericire, Muhammad nu era acasă atunci. El mi-a povestit că 
bărbații erau islamiști radicali și cereau o răscumpărare. Era a doua oară, în ultimele 
săptămâni, când se întâmpla să fie răpiți ucenici. Muhammad a mobilizat bisericile de 
casă la mijlocire, iar eu și soția mea ne-am alăturat și noi mulțimii de rugăciuni, din orașul 
acela mai mare. 

În seara zilei de miercuri, Muhammad se afla singur în unica încăpere a casei sale, 
copleșit de singurătate. După ce a vărsat multe lacrimi, a reușit, în sfârșit, să adoarmă. În 
noaptea aceea, Domnul l-a vizitat într-un vis. El i-a spus că trecea printr-un test al 
credinței și că trebuia să aibă încredere în Dumnezeu pentru izbăvirea familiei lui. 

Între noaptea de joi și dimineața zilei de vineri, Muhammad și ceilalți credincioși au 
plătit răscumpărarea. Imediat, au dus-o pe Fatima la spital. Pe când se afla în captivitate, 
cei ce o răpiseră pe Fatima o loviseră de mai multe ori în stomac. În noaptea aceea la 
spital, ea a dat naștere unui băiețel mort. Testele nu indicau prezența ritmului cardiac și 
nici a respirației. Bebelușul a fost pronunțat mort din punct de vedere medical. În 
dimineața zilei de vineri, în jurul orei 8: 30 AM, Muhammad a sunat și mi-a relatat veștile. 

Conform tradiției islamice, oamenii dispun de douăzeci și patru de ore ca să-și 
îngroape morții. Așadar, în majoritatea culturilor musulmane, trupurile neînsuflețite sunt 
îngropate, de obicei, cât mai repede cu putință, la câteva ore după moarte. Deși își 
dăduse viața lui Isus, dintr-un instinct cultural, Muhammad a început să facă pregătiri 
pentru îngroparea bebelușului, de îndată ce a auzit veștile. La momentul când m-a sunat 
pe mine, vineri dimineața, deja tocmise câțiva oameni să sape mormântul. 

După ce am încheiat convorbirea telefonică cu Muhammad, m-am așezat alături de 
soția mea pe patul nostru supraetajat din cămăruța în care eram cazați, cu ochii în lacrimi 
și plini de mâhnire. Însă, în timp ce ne rugam pentru acea situație, am simțit deodată un 
val de credință inundându-mi duhul. Duhul Sfânt mi-a șoptit: „Nu vom renunța la acest 
bebeluș fără luptă!“ 

Numaidecât, l-am sunat pe Muhammad. Ducea câteva lucrușoare la cimitir, într-o 
roabă, când l-am sunat eu. 

„Muhammad, te încurajez să-ți faci timp să asculți ce are de zis Duhul Sfânt înainte să 
îngropi bebelușul,“ i-am spus. 



Muhammad era receptiv, chiar și în durerea lui. „Ce trebuie să fac?“ 
„Voi închide și îți voi trimite un mesaj cu câteva instrucțiuni“, i-am mai spus. Două 

pasaje mi-au venit în minte: Luca 7, în care Isus învie fiul unei văduve din Nain, și Fapte 9, 
unde Petru o învie pe Dorca. I-am trimis lui Muhammad cele două versete într-un mesaj: 
Citește aceste două pasaje, i-am scris. Ele îți vor spune ce să faci. Nu uita că aceeași putere 
locuiește în tine. De îndată ce am trimis mesajul, am început să mijlocesc împreună cu 
soția mea. 

Două ore mai târziu, am primit un apel de la Muhammad, care era foarte entuziasmat: 
„Este o minune! Este o minune!“ După ce primise mesajul meu, Muhammad dăduse fuga 
să-i prindă din urmă pe cei ce duceau bebelușul la mormânt. A luat trupul neînsuflețit 
acasă. Cu mama lui în încăpere, ca martoră, Muhammad a citit cu voce tare cele două 
pasaje, și-a pus mâinile peste bebeluș și a început să plângă și să strige către Tatăl său 
ceresc. În timp ce făcea aceste lucruri, puterea lui Dumnezeu i s-a scurs din mâini în trupul 
bebelușului și bebelușul a început să plângă! Imediat, frica Domnului a venit peste 
Muhammad și a fugit afară din casă. Apoi, frica Domnului a făcut loc bucuriei Domnului și 
a fugit înapoi în casă. Mama lui era uluită și nu știa ce să mai creadă. Când eu și soția mea 
am auzit veștile, cu greu ne-am abținut să nu țopăim de bucurie, ca să nu ne lovim cu 
capetele de cadrul patului! 

Miracolul în sine ne-a mișcat până la lacrimi de bucurie. Dar faptul că Duhul Sfânt îl 
folosise pe Muhammad – nu pe mentorul său – ca să îl înfăptuiască era chiar și mai 
semnificativ decât miracolul, din perspectiva uceniciei. Muhammad cunoștea acum la 
prima mână că puterea, prezența și conducerea Duhului Sfânt nu erau legate de prezența 
fizică a persoanei (străinului) prin care experimentase pentru prima dată puterea lui 
Dumnezeu. Plin de încântare, repeta la nesfârșit: „Frate, trebuie să mă înveți despre 
Duhul Sfânt! Trebuie să mă înveți despre Duhul Sfânt!“ Când a dus bebelușul la spital, s-a 
creat mare tulburare între doctorii și rudele care încercau să-și dea seama ce să creadă 
despre această minune. Când Muhammad i-a dat vestea fratelui său, un islamist radical 
care locuia în Europa, acesta i-a spus: „Dă-o pe mama la telefon. Dacă este adevărat, mă 
bag și eu!“ 

Cu toate acestea, evenimentele au luat, în scurt timp, o altă întorsătură. La câteva zile 
după minunea aceea, Muhammad a fost adus înaintea bătrânilor și conducătorilor 
religioși ai comunității. Numărul ucenicilor crescuse până acolo încât erau percepuți ca o 
amenințare. Bătrânii i-au spus lui Muhammad că avea două opțiuni: ori își renega 
credința, caz în care aveau să-i dea un mijloc de „siguranță financiară“, ori îl omorau cu 
pietre. Avea la dispoziție o zi ca să se decidă. 

În ciuda a tot ce experimentase până în acel punct, ultimatum-ul acesta îl azvârli pe 
Muhammad într-o criză serioasă a credinței. Promisiunea siguranței financiare era, ea 
singură, o tentație suficientă. Învățase să se încreadă în Dumnezeu pentru pâinea cea de 
toate zilele și Dumnezeu nu-l lăsase de izbeliște. Însă, o viață de credință poate ajunge să 
fie foarte inconfortabilă, din când în când. Merita Evanghelia cu adevărat toate acestea? 
Mai mult, merita Evanghelia să-și piardă viața pentru ea? 

Acesta era primul test major, de viață și de moarte, pe care Muhammad îl avea de dat 
în absența mea. Toate "cârjele" îi fuseseră înlăturate. Avea să-I rămână credincios lui Isus? 
Oare experiența lui cu Dumnezeu fusese mai puternică decât experiența lui cu mine? Când 



m-a sunat să-mi spună despre situația în care se afla, îi puteam simți în glas oscilarea și 
îndoiala. L-am încurajat să se țină tare și i-am trimis următoarea scrisoare prin email: 

 
Dragă Muhammad, 
 
Te salut, fratele meu în Isus Cristos. Mai întâi, Îl laud pe Dumnezeu pentru 

credința, dragostea și nădejdea ta în Isus Cristos. Îi mulțumesc întotdeauna lui 
Dumnezeu pentru dragostea și puterea pe care le-a pus în viața ta. Dumnezeu știe 
cât de mult mă rog pentru tine și pentru ceilalți ucenici. 

Vreau să te încurajez să rămâi credincios Domnului nostru Isus Cristos, prin 
puterea Duhului Sfânt, care locuiește în tine. 

Când ai venit pentru prima dată la mine, ți-am spus că nu am aur, argint sau o 
slujbă să-ți dau, dar că ceea ce aveam eram gata să împart cu tine: Vestea Bună a 
Împărăției lui Dumnezeu. Când ți-am povestit despre Împărăție, ți-am spus că cei 
ce intră în ea vor experimenta două laturi. Mai întâi, este latura binecuvântărilor: 
bucurie, pace, dragoste, o inimă curată și puterea Duhului Sfânt în viața ta. Tu ai 
experimentat de multe ori această latură a binecuvântărilor. Ai avut multe vise. 
Dumnezeu ți-a împlinit de multe ori nevoile în chip miraculos. Isus a venit la tine 
într-un vis, într-o noapte, și ai simțit puterea Lui în tot trupul. Chiar și soția ta te-a 
atins și a simțit puterea lui Dumnezeu pe tine. El ți-a dat multă înțelepciune. 
Copilul tău a fost mort și Isus l-a adus înapoi la viață. 

Ţi-am spus și de latura persecuțiilor, pentru că Satan nu se bucură când 
oamenii intră în Împărăție. De aceea, Satan încearcă să aducă atacuri asupra 
noastră folosindu-se de oamenii care nu au intrat în Împărăție. Ţi-am spus că 
adevărații noștri inamici nu sunt ființe omenești, ci Satan și demonii lui. De aceea, 
trebuie să-l mustrăm pe Satan când încearcă să ne facă să ne îndoim și să ne fie 
frică. Ţi-am spus că vei avea parte de persecuții, dar nu te teme, căci Dumnezeu 
este cu tine. Ţi-am cântat și cântecul „Promisiunea lui Dumnezeu“, ca să-ți arăt cât 
de important este să rămânem credincioși când vin persecuțiile. Tu ai avut parte 
de persecuții. Soția ta a fost dusă într-un alt oraș. Duhul Sfânt ți-a arătat că acesta 
a fost un test al credinței tale. Apoi, ți-ai văzut copilașul mort adus din nou la viață 
prin puterea Duhului Sfânt. Ai spus că până și fratele tău este gata să asculte. 

Așadar, nu ți-am ascuns latura persecuției. Ţi-am spus că Dumnezeu nu 
forțează pe nimeni să intre în Împărăție. De aceea, fiecare are o alegere de făcut. 
Când ai intrat în Împărăție, nu a fost alegerea mea, ci alegerea ta liberă. Ţi-am spus 
că eu nu am bani sau o slujbă pentru tine și tu tot ai hotărât să intri în Împărăție. Ai 
făcut această alegere din dragoste față de Isus. De multe ori, mi-ai spus că inima 
ta se simte fericită și bucuroasă. Mi-ai spus că ți-am dat ceva mai bun decât toate 
lucrurile. 

Astăzi, situația este neschimbată. Eu tot nu am o slujbă sau bani pentru tine, 
dar te voi încuraja să rămâi tare în Împărăție. Fă-ți timp să te așezi undeva și să 
asculți ce are de spus Duhul Sfânt, iar El îți va arăta ce să faci. După cum ți-am mai 
spus, în unele vise Duhul Sfânt mi-a spus că vrea să mă duc în orașul tău pentru un 
scurt timp. Apoi, că voi întâlni pe cineva care va intra în Împărăție. Apoi, mi-a spus 



că mă va trimite să o văd pe mama mea bolnavă și să predic Vestea Bună în alte 
locuri. Dumnezeu ți-a arătat și ție lucrul acesta într-un vis. De aceea, când am 
plecat din orașul tău, am plecat în ascultare de Duhul Sfânt, nu pentru că te lăsam 
în urmă. Dumnezeu este tăria și protectorul tău, nu eu. El este Cel ce va avea grijă 
de tine, nu eu. Isus ți-a dat acum lucrarea Împărăției în mijlocul moravienilor. Dacă 
asculți din toată inima, vei face o slujbă minunată. El te iubește și are încredere în 
tine. Acum Dumnezeu vrea să vestești Evanghelia propriului tău popor, fără să-ți 
fie frică. 

Sfintele Scripturi ne spun că prigoana este ceva normal pentru cei ce intră în 
Împărăție. Am trecut și eu prin destule încercări pentru Împărăție. A trebuit să ne 
părăsim țara de baștină și familiile și pe cei dragi, ca să predicăm Evanghelia într-o 
țară străină, unde oamenii ne urau. De asemenea, mulți din familia mea nu cred 
Vestea Bună. Pe când mă aflam în altă parte, câțiva oameni din comunitatea mea 
au vrut să ne facă un lucru foarte rău mie și familiei mele. Oamenii ne-au lansat 
multe amenințări și au spus multe minciuni și unii dintre ei au făcut chiar planuri să 
ne ucidă. Dar, lăudat să fie Dumnezeu, El ne-a scăpat din mâinile lor. În viitor, 
poate că voi muri pentru Împărăție. Sau poate că, într-o zi, tu vei muri pentru 
Împărăție. În jurul lumii, sunt mulți frați și multe surori de-ale noastre în Cristos 
care mor pentru credința lor. Ucenicii din China mor pentru credința lor în Isus. 
Ucenicii din India mor pentru credința lor. Ucenicii de pretutindeni mor pentru 
credința și dragostea lor pentru Isus. Ei Îl iubesc pe Isus mai mult decât propriile 
lor vieți, pentru că știu răsplătirea pe care o vor primi când Isus Se va întoarce pe 
pământ. 

De aceea, problema prigoanei nu este între mine și tine. Tu ai intrat în 
Împărăție prin propria ta alegere de om matur. Problema este între tine și Isus. Îl 
iubești pe Isus îndeajuns încât să rămâi cu El, chiar dacă dai de prigoană și 
dificultăți în viața ta? 

Muhammad, tu ești un lider și sunt mulți ucenici acum. Aceștia se uită la tine ca 
la un exemplu. „O cămilă calcă pe urmele celei dinaintea ei.“171 Dacă tu rămâi 
puternic, și ei vor rămâne tari. Dacă tu te temi, ei te vor vedea și se vor teme și ei. 
Fii o bună pildă de credință, curaj, speranță și îndrăzneală pentru acești ucenici. 
Mulți dintre noii ucenici au trecut prin persecuții mai grele decât tine. O femeie a 
fost biciuită cu un bici pentru măgari. Un bărbat a fost lovit cu pietre. Așadar, dacă 
ești unul dintre conducătorii lor, ar trebui să fii un bun exemplu și să-L iubești pe 
Isus deopotrivă în vremuri bune și în vremuri rele. După cum scrie în Matei 10: 28: 
„Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeți-vă mai 
degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul în gheenă.“ Trebuie să te 
avertizez, fratele meu, despre pericolul lepădării de Isus. În Sfânta Scriptură, în 
Matei 10: 32-33, Isus spune: „De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea 
oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; dar de 
oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea 
Tatălui Meu, care este în ceruri.“ 

                                                             
171 Proverb moravian. 



Nu te teme de niciun om. Nu te teme de niciun șeic. Nu te teme de niciun 
fundamentalist. Încurajează-i pe frații și surorile tale în Cristos să nu se teamă. 
Încurajează-i să aibă îndrăzneală. Continuă să vestești Vestea Bună a lui Isus 
Cristos fără frică, pentru că ea este singura speranță a lumii. Voi continua să mă 
rog ca Vestea Bună să fie răspândită cu rapiditate în mijlocul poporului tău. Nu 
uita: „Dacă urmărești musca, dai de bălegar.“172 Nu da voie lui Satan să vină la 
tine prin duhoarea fricii și îndoielii. Mustră-l în Numele lui Isus și va fugi de la tine. 
Continuă să muncești din greu pentru Împărăție. Dumnezeu Se va îngriji de 
nevoile tale. Te încurajez să mai citești o dată cartea Faptelor Apostolilor, ca să 
vezi dragostea și curajul pe care le-au avut ei pentru Isus, chiar și în prigoană. Vei fi 
încurajat. De asemenea, ți-am scris mai jos câteva versete din Sfintele Scripturi ca 
să-ți arăt că este normal ca oamenii să sufere pentru că Îl iubesc pe Isus. 
Dumnezeu să te binecuvânteze. 

 
Fii binecuvântat! 
Tim 
 
(Am scris următoarele pasaje ca parte din scrisoare: Mat. 5: 10-12, 6: 25-34, Ioan 

15: 18-27, Fapte 14: 21-22, 2 Tes. 1: 3-12, 2 Tim. 3: 12, Evr. 10: 32-39, Iac. 1: 2-8) 
 
După ce am trimis această scrisoare, m-am rugat ca niciodată până atunci. Câteva zile 

mai târziu, am primit următoarele răspunsuri: 
 

Frate, am primit prețioasa ta scrisoare și sunt încrezător. Este adevărat că nu 
mi-ai oferit bani. N-am să uit de Isus și de Duhul Sfânt. Îți mulțumesc. Îți spun că nu 
mă voi teme de niciun șeic și de nimeni altcineva. 

 
Frate, te salut. Într-adevăr, ești prietenul și fratele meu, pentru că m-ai 

îndrumat către un loc minunat. Acum se vede că am avut victorie asupra acestor 
oameni (cei despre care ți-am spus că mă prigoneau) și că sunt un bărbat care știe 
că Isus este Mântuitorul. Îți mulțumesc pentru felul onorabil în care mi-ai adus 
Vestea Bună. Frate, să știi că nu te voi uita niciodată. 
 
Muhammad nu fusese bătut cu pietre și nu se lepădase de credința lui. Rămăsese 

credincios și trecuse testul. Din câte mi-am putut da seama, Muhammad, ascultând de 
sfatul lui Isus – „când vă vor prigoni într-un loc, să fugiți în altul“ (Mat. 10: 23) – alesese să 
fugă într-o altă zonă. 

Doar cu câteva zile înainte, văzuse un exemplu personal dramatic și extrem a ceea ce 
avea Isus de oferit, atunci când își văzuse propriul copil înviat din morți de Dumnezeu. 
Doar câteva zile mai târziu, aceste binecuvântări se suprapuneau în mod izbitor cu un 
exemplu dramatic al costului de a-L urma pe același Rege, atunci când a stat înaintea 

                                                             
172 O traducere literală ar fi: „Musca este atrasă de duhoarea bălegarului pentru propriile interese 

egoiste.“ Proverb moravian. 



versiunii locale a propriului Sanhedrin. O merita prima pe a doua? Doar Muhammad putea 
răspunde acestei întrebări. În mod destul de interesant, însă, amândouă evenimentele s-
au petrecut chiar după ce mentorul lui, un intrus în cultura lui, părăsise orașul. Dumnezeu 
îi întinsese o cursă. Acum când se putea bizui doar pe Duhul Sfânt, avea să rămână 
credincios? Da. Credința lui nu doar că era reală, ci era a lui. 

Când i-am scris lui Muhammad scrisoarea de mai sus, aveam în minte două scopuri. În 
primul rând, voiam pur și simplu să-l ajut să vadă cu ochi noi cazul de netăgăduit pe care 
Dumnezeu Însuși Îl construise înaintea lui încă de când s-a hotărât să-L urmeze pe Isus. 
Așa cum se întâmplă atât de des cu fiecare dintre noi, dușmanul încerca să-l paralizeze pe 
Muhammad, întorcându-i privirea de la supremația conducerii lui Isus. Unul dintre 
darurile cele mai de preț pe care i l-am putut da în această situație a fost un cuvânt care 
să-i îndrepte privirea din nou la credincioșia lui Dumnezeu și la adevărul Evangheliei. De 
multe ori în viața mea, singurul lucru care se interpunea între mine și deznădejde era un 
singur cuvânt de încurajare și de sfătuire din partea vreunui frate. Niciunul dintre noi nu 
poate sfârși cursa bine fără ajutorul altor membri din Trupul lui Mesia. 

În al doilea rând, era important ca Muhammad să definească persecuția prin care 
trecea în termenii iubirii pe care I-o purta lui Isus, nu prin prisma relației pe care o avea cu 
mine. Unul dintre foștii mei mentori a intervievat odată credincioși persecutați provenind 
din mai bine de cincizeci de națiuni. Acesta îmi spunea în mod constant că unul dintre 
darurile cele mai valoroase pe care le putem da celor prigoniți este să-i ajutăm să vadă că 
sunt persecutați, în primul rând, de dragul lui Isus, nu din cauza unor factori secundari 
precum rasismul, politica sau relația lor cu occidentali. 

 
Împăcarea cu tensiunile urmăririi până la capăt a eforturilor misionare 
Să scriu scrisoarea de mai sus, adresată lui Muhammad, a fost unul dintre cele mai 

dificile lucruri pe care le-am avut de făcut vreodată în viața mea. Am scris-o plângând și 
rugându-mă. M-am trezit că aveam îndoieli cu privire la tot ce făcusem până în acel punct. 
Toate convingerile mele legate de suficiența călăuzirii Duhului erau puse la grea 
încercare, ceea ce îmi stârnise în suflet o furtună aproape de nesuportat. Aveam cu 
adevărat încredere în abilitatea Duhului de a-l trece pe Muhammad prin foc? Era temelia 
lui Muhammad destul de puternică pentru a face față unor presiuni atât de intense? 
Fusesem nechibzuit crezând că standardul Noului Testament era cu adevărat recuperabil 
în zilele noastre? Situația m-a condus pe genunchi, în rugăciune. Când am primit veștile că 
Muhammad rămăsese neclintit prin încercare, nu vă pot descrie sentimentul de ușurare 
ce mi-a inundat sufletul! Pentru prima dată, înțelegeam, la un nivel minor, cuvintele 
adresate de Pavel tesalonicenilor: 

 
Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă ştiri despre credința voastră 

de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul (cu ispita de a vă lepăda de 
credință), şi osteneala noastră (de a vă predica Evanghelia și de a așeza o temelie) 
să fi fost degeaba. (1 Tes. 3: 5, sublinierea și comentariile din paranteze ne aparțin) 
 
Rămăseseră tesalonicenii credincioși lui Mesia în fața persecuțiilor despre care Pavel îi 

avertizase pe când era cu ei? Fusese temelia așezată de el suficient de solidă încât să-i 



susțină în vremuri de grea încercare? Sunt sigur că asemenea întrebări îi rodeau și lui 
Pavel inima și îl duceau pe genunchi, în mijlocire, pretutindeni pe unde mergea. 

Ca să fiu sincer, pot spune că gândul că era posibil ca Muhammad să nu rămână tare 
în încercarea lui și că eforturile noastre să fi fost zadarnice îmi înțepa inima și mintea 
asemenea unor ace. Preț de mai multe zile, am avut o stare puternică de greață. Însă 
Domnul  S-a arătat puternic în contextul slăbiciunii mele și a lui Muhammad (2 Cor. 12: 8-
10). Ca și în cazul lui Pavel, rugăciunea mea înflăcărată este ca, într-o bună zi, Dumnezeu 
să-mi deschidă o ușă ca să-l pot revedea pe Muhammad și să ne putem îmbărbăta unul pe 
altul (1 Tes. 3: 10; Rom. 1: 11-13). Până atunci, pur și simplu nu am altă opțiune decât să mă 
încred în abilitatea lui Dumnezeu de a „păzi ce I-am încredințat până în ziua aceea“ (2 
Tim. 1: 12). Aceia care v-ați lăsat convinși de teza acestei cărți trebuie să vă împăcați cu 
faptul că acest fel de tensiuni și presiuni vin la pachet. 

 
Luptând în rugăciune pentru seceriș 
Un lucru izbitor la slăbiciunile pe care Pavel le înșiră în 2 Corinteni 11 este că nu încheie 

lista cu un exemplu culminant de persecuții violente sau de circumstanțe dificile, ci cu „în 
fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile“ (2 Cor. 11: 28). Pavel trăia conștient fiind 
că nivelul calității muncii fiecăruia avea să fie încercat prin foc, în ziua lui Mesia (1 Cor. 3: 
10-15). Fără îndoială că această realitate vie îl făcea să tremure de frica Domnului și era 
unul din factorii esențiali care îl determinau să ducă o viață de rugăciune concentrată, 
continuă pentru bisericile născute prin sau influențate de lucrarea lui: 

 
Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este 

martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele şi cer totdeauna ca, prin voia 
lui Dumnezeu, să am, în sfârşit, fericirea să vin la voi. (Rom. 1: 9-10) 

 
…nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile 

mele. (Efes. 1: 16) 
 
 De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 

pentru voi…(Col. 1: 9) 
 
...De aceea ne rugăm necurmat pentru voi… (2 Tes. 1: 11) 
 
...neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.  (2 Tim. 1: 3) 

 
În același timp, Pavel era mânat neîncetat spre rugăciune nu doar din cauza 

responsabilităților ce îi reveneau odată cu sarcina încredințată lui (1 Cor. 4: 2), ci și din 
cauza unui lucru asupra căruia nu avea niciun control: voința liberă a altor ființe omenești 
(Fapte 20: 29-30; Gal. 1: 6-8, 5: 4; 1 Tes. 3: 5; 1 Tim. 1: 19; Evr. 6: 4-6). Indiferent de cât de 
multe eforturi, gânduri, timp și rugăciune investim în noii ucenici și oricât de bine scrise 
sau planificate ar fi sau nu strategiile de plantare de biserici, ființele omenești tot au 
voință liberă și Dumnezeu, pur și simplu, nu este dispus să o încalce. Cu toate acestea, 
deși rugăciunile noastre niciodată nu neagă sau anulează libera voință a celor pentru care 



ne rugăm, cumva, în economia lui Dumnezeu, rugăciunea reduce probabilitatea ca 
oamenii să-și renege credința în Isus. Cum este posibil acest lucru devine mai clar dacă ne 
uităm la lucrurile pentru care se rugau apostolii înșiși. De exemplu: 

 
 Şi mă rog (perseverență în rugăciune) ca Dumnezeul Domnului nostru Isus 

Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune şi de descoperire în 
cunoaşterea Lui (adică prin arvuna Duhului ajungem să cunoaștem și să 
experimentăm tot mai mult căile lui Dumnezeu descoperite în Isus) și să vă 
lumineze ochii inimii (prin lucrarea de descoperire a Duhului), ca să pricepeți (o 
înțelegere sporită și experiențială) care este nădejdea chemării Lui (în 
Evanghelie), care este bogăția slavei moştenirii Lui în sfinți (descoperirea valorii 
pe care Dumnezeu o pune pe noi, moștenirea Sa) şi care este față de noi, 
credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale (descoperire cu scopul de a ne 
convinge tot mai mult de puterea lui Dumnezeu și de angajamentul Lui de a ne 
învia dintre cei morți, așa cum L-a înviat pe Isus, cf. v. 20), după lucrarea puterii 
tăriei Lui. (Efes. 1: 17-19, comentariile din paranteze ne aparțin) 

 
Iată de ce (administrarea planului lui Dumnezeu descoperit potrivit tainei lui 

Mesia, cf. 2: 11-3: 13), zic, îmi plec genunchii (în rugăciune) înaintea Tatălui 
Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie (adică nu doar 
evreii, ci și ne-evreii), în ceruri şi pe pământ (Dumnezeu are o familie într-o casă 
făcută din ceruri și pământ), şi-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă 
să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru (eliberarea harului și 
puterii pentru credincioșie și perseverență), aşa încât Hristos să locuiască în 
inimile voastre prin credință (până la moștenirea împărăției mesianice); pentru ca, 
având rădăcina şi temelia puse în dragoste (urmând exemplul și dragostea 
jertfitoare modelate de Mesia cel răstignit), să puteți pricepe împreună cu toți 
sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea (posibil ca Pavel să fi 
folosit o analogie din experiența lui de făcător de corturi, Dumnezeu măsurând 
dimensiunile „cortului“ nostru sau ale trupului nostru înviat; cf. 2 Cor. 5: 1-5) și să 
cunoaşteți dragostea lui Hristos (care a rămas credincios și loial nouă chiar și prin 
suferințe), care întrece orice cunoştință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu (ca voi, ca și Mesia, să primiți o greutate eternă de slavă la înviere, cf. 
Rom. 8: 18; 2 Cor. 4: 17; Col. 3: 1-4; Evr. 2: 9-11). (Efes. 3: 14-19, comentariile din 
paranteze ne aparțin) 

 
În aceste exemple, îl vedem pe Pavel mijlocind pentru sfinți, în primul rând ca aceștia 

să înțeleagă mai profund conținutul de bază al Evangheliei descoperite potrivit tainei lui 
Mesia (vezi Cap. 5). În esență, Pavel îi cere Domnului să câștige loialitatea poporului Său 
arătându-le fără ambiguitate superioritatea inegalabilă a ceea ce are El de oferit, 
deopotrivă acum și în veacul viitor. Cei ce se află în închisori acum vor moșteni orașe ca 
răsplată atunci (Luca 19: 17). Cei ce sunt persecutați pentru neprihănire acum vor moșteni 
Împărăția atunci (Mat. 5: 10). Cei ce „își lasă trupurile cuprinse de flăcări“ acum (1 Cor. 13: 
3) vor moșteni trupuri glorioase, nepieritoare atunci (1 Cor. 15: 52). Pavel știa că dacă 



sfinții înțelegeau experiențial superioritatea binecuvântărilor ce îi așteaptă pe cei ce-și 
duc crucea așa cum și-a dus-o Isus pe a Sa, atunci era mult mai puțin probabil ca aceștia 
să-și renege credința. Nu trebuie să uităm că rugăciunile apostolice din Noul Testament 
erau concepute și oferite lui Dumnezeu într-un context în care persecuția era la ordinea 
zilei. 

Unul dintre motivele fundamentale pentru care trebuie să învățăm să muncim din 
greu în rugăciune este că, într-o zi, s-ar putea ca Domnul să ne cheme să-i purtăm în 
rugăciune pe cei a căror mântuire a luat naștere prin rugăciune. Este responsabilitatea 
noastră să purtăm noile oi în rugăciune în vremuri de prigoană. Pavel putea lăsa în urmă 
cu încredere noile biserici după ce petrecea doar câteva săptămâni sau luni cu ele, în 
parte pentru că cea mai mare parte a lucrării lui de ucenicie era realizată prin mijlocire. În 
acest sens, niciodată nu le părăsea. În cuvintele lui Hudson Taylor, faimosul misionar în 
China: „Cererea mea va fi doar la Dumnezeu și trebuie să învăț, înainte să părăsesc 
Anglia, să mișc oamenii prin Dumnezeu, doar prin rugăciune.“173 În rugăciune, mânuim o 
sabie care mișcă oameni, îngeri și demoni, indiferent de locația noastră geografică. 

Până la întoarcerea lui Isus, Muhammad și ceilalți moravieni nu vor ști cât de mult 
timp a petrecut mica noastră echipă în rugăciune pentru ei.  Deși ne-am ținut cât am 
putut de mult în umbră (vezi Cap. 8), rolul nostru nu era câtuși de puțin pasiv. În fiecare 
zi, echipa noastră desfășura întâlniri de rugăciune, dimineața și seara, pe care le numeam 
„jertfa noastră de dimineață“ și „jertfa noastră de seară“. Pe lângă acestea, ca mentor al 
lui Muhammad, am petrecut multe ceasuri în plus rugându-mă pentru el. Știam că doar 
Dumnezeu Însuși putea să-i îndrume în mod eficient pe Muhammad și pe ceilalți ucenici 
moravieni prin complexitățile și pericolele din mediul lor. Ei trăiau ca niște oi în mijlocul 
lupilor. În timpul acestor momente de mijlocire, aveam parte adesea de mari atacuri 
spirituale. Aveam în permanență sentimentul că mă luptam cu demoni, în Numele lui Isus. 
Bătălia era intensă și reală. În mod interesant, chiar înainte, în timpul sau după unele 
dintre aceste întâlniri, primeam vești de la Muhammad despre vreun alt eveniment sau 
progres nou și important ce se petrecea în sânul bisericilor de casă sau în lucrarea lor de 
evanghelizare. 

Până în ziua în care Muhammad a fost adus înaintea versiunii sale locale a 
Sanhedrinului, imediat după plecarea noastră din zona în care locuia el, îi dădusem tot ce 
fusesem pregătit să transmit mai departe acelui „unic om“ (vezi Prefața), iar Dumnezeu 
în mod clar ne răspunsese la rugăciuni. Muhammad și ceilalți moravieni experimentaseră 
călăuzirea Duhului Sfânt prin vise și viziuni, în moduri ce întreceau orice mi-aș fi putut 
închipui sau orice aș fi putut cere eu. Isus îl vizitase și îl însărcinase pe Muhammad printr-
o vizitare directă și se folosise de mâinile lui ca să-i învie fiul din morți. Domnul Își apărase 
cauza în moduri pline de putere înaintea lui Muhammad. Acum, bătrânii comunității îi 
făceau propria ofertă: Muhammad îl putea renega pe Isus și să primească așa-zisa 
„siguranță financiară“; altfel, aveau să-l ucidă. Ce va alege? Ne-am rugat ca Dumnezeu să-
l întărească pe Muhammad și să-i dea îndrăzneală, dar, în cele din urmă, doar Muhammad 
putea decide. 

                                                             
173 Citat din „100 World Christian Quotes“, The Traveling Team: Igniting Vision and Passion for the World, 

http://www.thetravelingteam.org/?q=node/196 (accesat în ianuarie 2009). 
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Concluzie 
Înainte de a ne muta în zona în care locuia Muhammad, am avut un vis în care eu și 

soția mea pășeam într-un fel de sediu al armatei, unde ne-am așezat să dăm un test. 
Cineva din personalul militar s-a așezat lângă noi și a început să ne explice testul. Ne-a 
spus că dacă voiam să știm cum să trecem testul, trebuia să ne uităm la exemplul Bisericii 
chineze. A doua zi dimineața, mi-am notat visul în jurnal. 

Două săptămâni mai târziu, ne-am mutat în orașul lui Muhammad. Pe măsură ce 
numărul noilor ucenici creștea, în urma convertirii lui Muhammad, și persecuția și 
opoziția împotriva lor sporea, I-am cerut Domnului în rugăciune, într-o dimineață, să-mi 
arate lucrarea Lui cu moravienii. Imediat, am avut o viziune în care mii de râme începeau 
să iasă din pământ. Deodată, o pasăre s-a năpustit asupra lor și a înșfăcat una. A încercat 
să o smulgă din pământ, dar nu a putut, pentru că râma era puternic înrădăcinată în sol. 
Pasărea a renunțat și s-a retras înapoi în înaltul cerului. Apoi, am văzut o mulțime de râme 
venind laolaltă. S-au înmănunchiat până când au format un ciocan uriaș. Când pasărea s-a 
năsputit din nou asupra lor, cu gând să atace, ciocanul a zdrobit-o. Deodată, scena s-a 
prefăcut în coșmar. Am văzut râmele cu lanterne prinse de cap, muncind vigilent sub 
acoperirea întunericului. De îndată ce viziunea a luat sfârșit, mi-a trecut prin minte o 
sintagmă dintr-un pasaj din Isaia: „O, viermele lui Iacov.“ Am recunoscut sintagma ca 
fiind din Biblie și m-am grăbit să o caut. Am găsit-o în Isaia 41: 14-15: 

 
Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov şi rămăşiță slabă a lui Israel, căci Eu îți 

vin în ajutor – zice Domnul – şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.’ Iată, te fac o 
sanie ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți; vei zdrobi, vei sfărâma munții şi vei face 
dealurile ca pleava… (sublinierea noastră) 
 
În pasajul acesta, Dumnezeu promite să ia un popor vulnerabil și disprețuit – „viermi“ 

- și să-l facă puternic, prin puterea Lui. Psalmul 22: 6 folosește metafora ca o imagine 
profetică a propriilor suferințe prin care avea să treacă Mesia din pricina oamenilor răi, 
înainte de a Se răzbuna, mai târziu, în Psalm. 

În clipa în care am lăsat Biblia din mână, Domnul mi-a adus aminte de o carte pe care 
o cumpărasem cu aproape un an în urmă și care era despre biserica din China și despre 
mișcarea numită „Înapoi la Ierusalim“174. Deși o aveam de un an, singura dată când mă 
uitasem între copertele ei era imediat după ce o cumpărasem. Uitasem cu desăvârșire de 
ea. Dar acum, mi-am amintit, ca din senin, și m-am simțit constrâns să o caut. Am deschis 
la cuprins  mare mi-a fost mirarea când am dat cu ochii de o secțiune intitulată „O armată 
de viermi“.175 Când am dat paginile, am rămas cu gura căscată văzând că pasajul din Isaia 
41: 14-15 era citatul de căpătâi al acestei secțiuni. De îndată ce am citit aceste lucruri, mi-a 
venit din nou în minte, cu mare forță, visul legat de exemplul Bisericii chineze. Piesele 

                                                             
174 Paul Hattaway, Brother Yun, Peter Xu Yongze și Enoch Wang, Back to Jerusalim (Waynseboro, GA: 

Authentic Media, 2003).  
175 Ibid., 90. 



puzzle-ului se îmbinau, în sfârșit. Dumnezeu ridica acum o armată de viermi în rândul 
moravienilor, tot așa cum făcuse și printre chinezi: 

 
Misiunea Înapoi la Ierusalim și împlinirea Marii Trimiteri se confruntă cu 

adversari puternici. Islamul ține mai bine de un miliard de suflete în robie și orbire. 
Budismul și hinduismul au fost întemeiate cu mai bine de două mii de ani înainte. 
Diavolul se simte în siguranță în aceste întărituri, care au rămas, în mare parte, 
neprovocate în istoria creștinismului. Când credincioși plini de credință încep să 
ducă flăcările focului de la altarul lui Dumnezeu în aceste regiuni întunecate și 
aceste focuri încep să se răspândească în alte zone și lumina crește, Satan va fi 
furios... Satan nu se va preda fără o luptă crâncenă! Dar când diavolul luptă 
împotriva copiilor lui Dumnezeu, luptă împotriva lui Dumnezeu Însuși, iar 
slăbiciunea Domnului nostru este mult mai puternică decât tăria diavolului. Ne 
așteptăm, însă, să se verse mult sânge. Una dintre căile cele mai puternice pe care 
putem învinge giganții spirituali ai islamului, budismului și hinduismului este 
mărturia propriului nostru sânge și vărsarea propriilor noastre vieți. Cu fiecare 
creștin pe care diavolul încearcă să-l ucidă, lumina Evangheliei va străluci un pic 
mai puternic și strânsoarea lui Satan asupra oamenilor va slăbi, puțin câte puțin. 
Nu va fi o armată de elefanți care mărșăluiește în națiuni precum Arabia Saudită... 
Uneori, pare că o mulțime de eforturi misionare constau în planuri de tip 
„elefant“ – strategii ample și grandioase pentru a lua cu asalt întăriturile 
diavolului și a-l face pe acesta să predea prizonierii. Dar gărzilor de la graniță le 
este ușor să detecteze elefanții ce pătrund în țară! Aceștia fac o grămadă de 
zgomot și sunt imposibil de ascuns. Elefanții sunt ușor de prins pentru că se mișcă 
încet și sunt atât de evidenți. Acesta pare a fi modul de operare al multor lucrări 
misionare de azi. În locul unei armate de elefanți, credem că Dumnezeu vrea să 
trimită o armată de insecte și târâtoare care să ducă la prăbușirea casei lui Buda, a 
casei hinduismului și a casei lui Mohamed. Biserica chineză nu este puternică, din 
punct de vedere omenesc. Nu dispunem de mulți bani și nici de planuri 
grandioase. Dar suntem o oștire de furnicuțe, râme și termite care știm cum să 
lucrăm în subteran, pentru că așa am învățat să lucrăm în China vreme de zeci de 
ani... Dacă un elefant nu poate înainta în zone sensibile, viermișorii și furnicile pot 
pătrunde oriunde. Pot intra în temple, moschei și chiar și în palatele regilor... 
Termitele sunt foarte greu de detectat. Ele își fac lucrarea distructivă în interiorul 
zidurilor caselor și dedesubtul pardoselilor. De obicei, stăpânul casei habar n-are 
că structura magnifică a casei sale este mâncată, până când este prea târziu și se 
prăbușește grămadă! Termita poate înfăptui ceea ce nici chiar un elefant nu 
poate.176 
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Până în ziua de azi, nu știu unde este Muhammad sau dacă mai este în viață. Orice 
legătură cu lumea occidentală a fost ruptă când a fost nevoit să fugă. Unele exemple 
istorice arată că această ruptură este, probabil, spre bine.177 Nu știu câți ucenici și câte 
biserici de casă există – presupunând că n-au fost toți martirizați. Tot ce știu e că dacă 
ucenicii moravieni care aveau vreo legătură cu Muhammad mai trăiesc și dacă au rămas 
credincioși, Dumnezeu își întărește scumpa Lui „armată de râme“ sub acoperirea nopții, 
în timp ce ei își văd liniștiți de treburile lor. La întoarcerea lui Isus – când moravienii vor fi 
smulși din morminte, unul câte unul, în slava învierii – eu voi afla dacă au primit o temelie 
de paie sau de aur, din perspectiva Domnului (1 Cor. 3: 12-15). Gândul acesta mă face să 
tremur. 

La urma-urmei, toți suntem doar niște vase slabe. Însă puterea și harul lui Dumnezeu 
sunt făcute desăvârșite tocmai în slăbiciunea noastră (2 Cor. 12: 9-10). Într-o bună zi, 
vremea încercărilor și a necazurilor va lua sfârșit. Până atunci, să ne rugăm cu înflăcărare 
ca Duhul Sfânt să dea naștere unor mișcări nou-testamentare autentice, ai căror 
participanți să rămână credincioși lui Isus prin suferințe și persecuții. 

  

                                                             
177De exemplu, în secolul al XIX-lea, un val de mari persecuții a izbucnit împotriva Bisericii din țara 

Madagascarului. Misionarii străini au fost izgoniți și au lipsit din țară timp de douăzeci și cinci de ani. În 
acest răstimp, creșterea Bisericii a fost dramatică, pe măsură ce ucenicii indigeni erau forțați să preia frâiele 
conducerii și să se organizeze în fața persecuției (Rolland Allen, The Spontaneous Expansion of the Church – 
and the Causes which Hinder It (Grand Rapids, MI: Eerdmans Press, 1962), 8). Același fenomen s-a petrecut 
la un nivel și mai dramatic în China, atunci când partidul comunist a venit la putere și toți misionarii străini 
au fost forțați să părăsească țara, între 1949 și 1952. Deși mulți dintre acești misionari au deplâns acest exod 
ca pe o tragedie și o înfrângere, adevărul era tocmai pe dos, întrucât ucenicii chinezi au început să se 
reorganizeze în mijlocul atacurilor îndreptate împotriva lor. Sub conducere indigenă, multiplicarea 
bisericilor de casă a început să explodeze și, în cele din urmă, a înflorit, ajungând să fie mișcarea cu cea mai 
rapidă rată de creștere din istoria creștinismului (vezi Paul Hattaway, Brother Yun, Peter Xu Yongze și 
Enoch Wang, Back to Jerusalem [Waynseboro, GA: Authentic Media, 2003], 8-16; „Christianity in China“, 
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_China> [accesay în ianuarie 2009]).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_China


CONCLUZIE 
În lumina cantității uriașe de materiale cuprinse în Noul Testament, ar fi o nesăbuință 

pentru această carte să pretindă o cunoaștere exhaustivă a modului de așezare a 
temeliilor pentru nașterea unor mișcări de calibrul celor din Noul Testament. Nu am 
nicidecum pretenția că am terminat de înțeles acest subiect. Însă, pe baza discuției 
anterioare, pot afirma cu încredere că un mod de așezare a fundamentelor conform 
Noului Testament îndeplinește cel puțin următoarele criterii: 

 
1. Presupune susținerea Evangheliei prin puterea lui Dumnezeu și convingerea 

Duhului Sfânt. Aceasta cauzează adesea dislocări și perturbări sociale. 
2. Dă naștere unor mișcări, a căror expansiune nu este alimentată de vinovăție și 

motivatori externi, ci de pasiunea și dragostea înfocată pentru Isus. 
3. Împuternicește noii ucenici locali să-și împărtășească focul cu alții, încă de la 

începutul experienței lor de convertire. 
4. Are încredere în Duhul Sfânt că va orchestra întâlniri cu oameni ai păcii și chiar 

cu apostoli care au fost pregătiți în mod suveran și chemați de Dumnezeu 
pentru puncte de cotitură în istoria răscumpărării. 

5. Proclamă Evanghelia biblică, despuiată de pângăririle filozofiei eleniste. 
6. Comunică Evanghelia în moduri orientate spre receptor și, de dragul 

Evangheliei, apelează la punți de comunicare cu semnificație culturală care nu 
intră în conflict cu adevărul biblic. 

7. Înțelege miracolele în veacul acesta ca pe semne ce confirmă certitudinea și 
promisiunea nădejdii viitoare. 

8. Privește Evanghelia ca pe ancora oricărei ucenicii și cadrul care oferă în mod 
inerent motivația pentru o trăire neprihănită, pentru sfințenie și perseverență 
în fața suferinței. 

9. Depinde de taina lui Mesia și o predică ca fiind coloana vertebrală a uceniciei. 
10. Încredințează noii ucenici și noile biserici modelului învățăturii apostolice, cu 

aplicabilitate universală, și transmite acest șablon într-o manieră reproductibilă. 
11. Consolidează temelia insuflând în permanență în noii ucenici valorile de bază 

ale ascultării și respectului pentru autoritatea Scripturii, foamea după Cuvânt, 
rugăciunea în baza legământului, sfințenia, urgența (într-un cadru escatologic) 
și dărnicia voluntară. 

12. Răspândește o viziune îndrăzneață a conducerii suverane a Duhului Sfânt și 
inspiră în permanență încredere în competența de conducător a Duhului Sfânt. 

13. Încă de la început, Duhul Sfânt, nu catalizatorul din afară (de exemplu 
plantatorul bisericii sau misionarul), este definit ca fiind principalul agent al 
uceniciei. 

14. Previne dependența spirituală și financiară și o mărturie compromisă prin 
faptul că învață ucenicii să se încreadă nu în om, ci în Duhul Sfânt. În multe 
situații, mentorarea din umbră este foarte folositoare în acest scop. 

15. Inspiră o viziune a îndrăznelii și neînfricării de a proclama Evanghelia. 
16. Folosește rețelele relaționale preexistente sau oikos pentru a facilita avansarea 

Evangheliei și creșterea și expansiunea rapidă a Bisericii. 



17. Transmite o viziune a Marii Trimiteri și a Evangheliei ce se deplasează la noi 
frontiere. 

18. Ajută noii ucenici să-și vadă locul în planul lui Dumnezeu de răscumpărare. 
19. Se focalizează pe nașterea unor mișcări bazate pe biserici, nu pe facerea de 

convertiți individuali și fără legătură unii cu alții. 
20. Încurajează folosirea bisericilor de casă sau a celulelor mici când sunt strategice 

și adecvate. 
21. Are încredere că Însuși Duhul Sfânt va numi lideri în contextul rugăciunii și 

postului. 
22. Încurajează numirea liderilor pe baza caracterului lor, nu a educației lor 

formale. 
23. Încurajează numirea a mai mult de un lider în fiecare biserică, pentru a respecta 

principiul dării de socoteală în cadrul conducerii. 
24. Facilitează îndepărtarea întăriturilor demonice din templul sfânt al lui 

Dumnezeu. 
25. Facilitează creșterea bisericii în identitatea și funcția ei de casă a rugăciunii. 
26. Avertizează potențialii ucenici și pe noii ucenici, încă de la început, despre 

costurile urmării lui Isus și despre persecuțiile ce vor veni odată cu o asemenea 
decizie. 

27. Eliberează o împărțire de putere care accelerează procesul de maturizare și 
rata expansiunii numerice; care susține noii ucenici prin grele încercări, încă de 
la început în călătoria credinței lor; și care este transferabilă prin fiecare ucenic 
ce participă la mișcare. 

28. Întărește sfinții prin relatarea poveștilor lor și a istoriilor lor spirituale atunci 
când aceștia au parte de turbulențe emoționale create de persecuții. 

29. Se luptă cu înfocare și în permanență pentru nașterea și maturizarea 
secerișului, prin rugăciune și mijlocire. 

30. Încredințează noii ucenici, noile biserici și noile mișcări în mâinile Duhului Sfânt, 
cu încrederea că El îi va păzi și păstra până în ziua lui Mesia. 

31. Face vizite în continuare atunci când este posibil și Duhul Sfânt deschide uși. 
32. Continuă să influențeze noi mișcări de departe, prin rugăciune și prin 

comunicarea de ucenicie, atunci când este posibil și adecvat. 
33. Are încredere că Duhul Sfânt întărește sfinții în vremurile de persecuție și 

încercare. 
 
Rugăciunea mea este ca această carte să stimuleze cititorii să înceapă să integreze în 

mod creativ mai mult din bătaia inimii primului secol în expresia propriei chemări și 
lucrări. Atunci când Isus dislocă sistemele, fie ca toți să fim pregătiți să culegem roadele și 
gata să suportăm reacțiile negative. 

 
Părinte al gloriei, Domn al îndurării, iubim să fim copiii Tăi. Nu este nimeni ca Tine, o, 

Creator al universului. Dumnezeu al lui Israel, îndurarea, compasiunea și credincioșia 
legământului Tău nu dau greș niciodată. Îți mulțumim că ne iubești și că ne eliberezi de 
păcatele noastre, prin sângele Fiului Tău, Dumnezeul-om în care toate lucrurile se țin 



laolaltă. Declarăm că Tu, Isuse, ești singurul Uns de Dumnezeu ca Mesia și că toți cei ce 
pretind tronul Tău sunt niște impostori idolatri. Tată, suntem în acord cu dorința Ta 
arzătoare de a-I da lui Isus pe deplin mireasa moștenirii Sale. Mă rog pentru fiecare persoană 
care va citi această carte. Îți cer să o întărești cu putere prin Duhul tău cel Sfânt în ființa ei 
lăuntrică. Îngăduie-i să experimenteze adâncimea dragostei Tale pentru ea în moduri 
proaspete și pline de putere. Dă-i o înțelegere divină a inimii Tale, a planurilor și scopurilor 
Tale, prin vise și viziuni. Descuie comorile Cuvântului Tău ca niciodată până acum. Îți cer să 
confirmi predicarea Evangheliei Tale prin ea cu semne, minuni și miracole care aduc mare 
slavă și cinste lui Isus. Tu ești vrednic de dragostea și afecțiunea noastră, Isuse. Acordă-ne 
tuturor mult har și multă putere ca să perseverăm în sfințenie, nevinovăție, rugăciune și 
veghere, în așteptarea arătării Tale. Fă ca Cuvântul Tău să curgă cu rapiditate și să fie 
glorificat cu putere în toate națiunile! Mântuiește Israelul! Sfârșește taina! Învie morții! Vie 
Împărăția Ta! Vino, Doamne Isuse, vino! 

  



Anexa A: Ședințe de ucenicie pas cu pas 
 
Următoarele pagini reprezintă, mai mult sau mai puțin, propria mea abordare, ședință 

după ședință, pentru punerea în practică a ideilor din această carte. Înainte de trece mai 
departe, merită să precizez două lucruri. 

În primul rând, deși precedentul Noului Testament demonstrează posibilitatea de a 
așeza fundații solide în perioade scurte de timp (comparativ cu standardele de azi), este 
evident că aceasta nu înseamnă că nu putem continua să dăm îndemnuri și încurajări 
ucenicilor de la distanță, așa cum a făcut Pavel în epistolele sale sau prin colegii săi de 
lucrare (de exemplu, 1 Tes. 3: 2) sau să reluăm legătura și să mergem în vizită la ei atunci 
când Dumnezeu deschide uși (Rom. 1: 10, 13: 1 Cor. 16: 7-9). Nu înseamnă nici că nu ar fi 
posibil ca Dumnezeu să trimită pe cineva precum Apolo, care să zidească pe fundația la a 
cărei așezare am dat și noi o mână de ajutor (1 Cor. 3: 6). Acestea fiind spuse, uneori 
circumstanțele – prigoană, detenție, izolare, întreruperea comunicării etc. – ar putea să 
nu ne permită să rămânem în legătură cu noii ucenici. În aceste cazuri, trebuie, pur și 
simplu, să continuăm să avem încredere că Duhul Sfânt îi va conduce în mod creativ și 
strategic pe cei ce sunt ai Săi. 

În al doilea rând, intervalele de timp dintre ședințe vor varia în funcție de împrejurări. 
De pildă, eu am petrecut un total de aproximativ zece săptămâni în zona în care locuia 
Muhammad, răstimp în care procesul de ucenicie s-a desfășurat în trei faze. În Faza 1 
(primele două săptămâni), m-am concentrat pe parcurgerea împreună cu Muhammad a 
ședințelor de ucenicie din anexa aceasta. După ce finaliza o ședință, sarcina lui era să se 
ducă înapoi și să parcurgă acea ședință împreună cu ceilalți lideri ai bisericii de casă; 
aceștia, la rândul lor, îi învățau pe membrii noilor biserici de casă. Etapa aceasta a fost cea 
mai densă în ceea ce privește transferul de informații. În timpul Fazei a II-a (aproximativ 
șase săptămâni), rolul meu s-a schimbat și am devenit în principal antrenor, încurajator și 
mijlocitor. Când Muhammad venea la mine, mă rugam pentru el și îl încurajam, pur și 
simplu, să continue să adâncească lucrurile pe care le știa deja și să-i îndemne și pe ceilalți 
să facă la fel. După Faza a II-a, am plecat timp de o săptămână din zona lui Muhammad. În 
Faza a III-a, am revenit într-o scurtă vizită în zona în care locuia el. În acest timp, ne-am 
concentrat pe încheiere și trimitere. 

 
I. Structura strategiei în zece părți (rezumat) 

A. Roagă-te, postește, închină-te și ascultă-L pe Duhul Sfânt 
B. Descoperă oameni ai păcii 
C. Împărtășește Evanghelia cu ei. Lasă-L pe Dumnezeu să-Și confirme 

Cuvântul cu putere. 
D. Înainte de a lua o decizie, vorbește-le răspicat, de la bun început, 

despre costul deciziei lor – vor fi persecutați (1 Tes. 3: 4). Împărtășește-
le binecuvântările Evangheliei și vorbește limpede despre persecuția și 
opoziția de care vor avea parte dacă o acceptă. 

E. Dacă unul sau mai mulți oameni răspund cu credință, stabilește un timp 
când să te întâlnești cu ei cât de curând posibil, preferabil pe loc sau 
mai târziu în cursul aceleiași zile. 



F. Instruiește-i (folosind ședințele de mai jos). Treci la mentorarea din 
umbră, după cum este potrivit. 

G. Împuternicește-i. Ei trebuie să dea mai departe tot ce au primit de la 
noi. 

H. Roagă-te cu ei în mijlocul persecuției. 
I. Când a venit timpul să pleci în altă parte, trimite-i și încredințează-I 

Duhului Sfânt. 
J. Continuă să-i ucenicești de la depărtare prin rugăciune. Dacă 

circumstanțele îți permit, menține legătura cu ei și oferă-le învățătură 
de continuare, pe măsură ce Dumnezeu deschide uși. 

 
II. Ședința 1 (alocă 3-4 ore) 

A. Confesiunea de credință: condu-i prin confesiunea de credință, folosind 
Romani 10: 8 și Luca 11: 13: „Isuse, mărturisesc că Tu ești Domnul și cred din 
toată inima mea că Dumnezeu Te-a înviat din morți. Îți cer să-mi umpli inima cu 
Duhul Sfânt.“ 

B. Învățând să auzim glasul Duhului Sfânt 
1. Dă-le exemple practice de moduri în care Dumnezeu le vorbește alor Săi: 
vise, vedenii, predici, glasul blând și liniștit, împrejurări, ordinea creată, alți 
oameni etc. Apoi dă-le câteva exemple specifice din propria ta experiență. 
2. În continuare, explică-le că deși este important să auzim vocea lui 
Dumnezeu în aceste moduri, principala cale prin care Dumnezeu ne vorbește 
este Biblia. Biblia este autoritatea noastră supremă, cu totul vrednică de 
încredere, infailibilă (introducerea valorii de bază). Fiecare experiență 
subiectivă trebuie testată și măsurată după Scripturi. Pune-i să repete acest 
principiu simplu până când îl pot rosti de unii singuri, fără ajutorul tău: 
 

Biblia este autoritatea noastră. Tot ce auzim și contrazice învățăturii 
Scripturii, lepădăm. Tot ce este învățat în mod expres în Scripturi, 
putem avea încredere că este glasul Domnului (întărirea valorii de 
bază). De exemplu, dacă auzim o voce care ne spune: „Dumnezeu nu 
te iubește“, știm că nu este Dumnezeu, pentru că Biblia ne spune clar 
că Dumnezeu ne iubește. 

 
3. Acum, dă-le ocazia să pună în practică auzirea glasului Duhului Sfânt. Pune-i 
să închidă ochii și să aștepte să le vorbească Duhul Sfânt. În timp ce așteaptă, 
pune-ți mâinile peste ei și roagă-L pe Dumnezeu să elibereze har pentru ei ca 
să înceapă să audă glasul Duhului Sfânt. Cere-I să înceapă să le împartă putere. 
4. Cere-le să împărtășească ceea ce le-a spus Duhul. 
5. După ce au experimentat auzirea glasului Duhului, laudă călăuzirea Duhului 
Sfânt de a conduce. Asigură-i că Dumnezeu va avea grijă de orice nevoie de-a 
lor, că El le va da ce au nevoie financiar, că El le va da putere în mijlocul 
prigoanei și că El va continua să le vorbească și să-i călăuzească prin fiecare 
pas al călătoriei lor, până la întoarcerea lui Isus. Insuflă-le adevărul că, deși Isus 



numește conducători omenești în Trupul Său pentru sarcini specifice, El Însuși 
este conducătorul lor de bază, nu tu însuți sau vreo altă persoană. El singur 
este Cel înaintea căruia vor da socoteală în ziua arătării lui Mesia (Rom. 14: 4, 
12). 
 

C. Transmiterea modelului Ucenicul universal folosind MAPP: Folosește ciclul de 
instruire MAPP – Modelează, Asistă, Privește și Pleacă178 - pentru a da mai 
departe Ucenicul universal (vezi Cap. 6). Mai întâi, modelează structura de la 
cap la coadă înaintea noilor credincioși. Fă lucrul acesta de două ori. Este 
important ca tu însuți să-l știi pe de rost, pentru că asta le ceri și lor să facă. În 
al doilea rând, lasă-i pe ei să încerce, cu ajutor din partea ta. Încurajează-i pe 
măsură ce încearcă să-l redea în fața ta. Apreciază-i cu entuziasm atunci când 
se descurcă bine. Corectează-i cu blândețe dacă uită un punct sau două. Poate 
că vor avea emoții, așa că întărește-le încrederea în ei înșiși cât mai mult posibil 
și ajută-i să-l învețe, după cum au nevoie. În al treilea rând, dă-te deoparte și 
privește-i în timp ce reproduc modelul de mai multe ori, fără niciun ajutor din 
partea ta. Odată ce l-au învățat, accentuează în repetate rânduri cât de 
important este să asculte de învățăturile expuse în model, prin harul lui 
Dumnezeu. În sfârșit, evidențiază faptul că este necesar să-l dea mai departe 
celor pe care îi conduc la Cristos. Pleacă doar după ce pot reproduce modelul 
în fața ta fără niciun ajutor. Odată ce au reprodus Ucenicul universal înaintea 
ta, a venit timpul să le insufli valorile de bază. 
 

D. Insuflarea valorilor de bază 
1. Respectul pentru autoritatea Scripturii. Amintește-le noilor ucenici încă o 
dată principiul din Lecția 1, Partea B. Spune-le și că atunci când Biblia nu are 
sens pentru noi, trebuie să avem încredere, în smerenie, mai mult în Cuvântul 
lui Dumnezeu decât în propriile minți. Pe măsură ce facem lucrul acesta, 
Dumnezeu va onora acest gest de smerenie și, în timp, ne va arăta adevărul 
Scripturilor. 
2. Ascultarea de Capul Trupului, Isus. Parcurge din nou împreună cu ei partea 
aceasta din Ucenicul universal și continuă să accentuezi importanța ascultării 
de Isus în toate lucrurile. 
3. Foamea după Cuvânt. Fă referire la punctul intitulat „rămânerea zilnică în 
Cuvântul lui Dumnezeu“, din Ucenicul universal. Spune-le că au nevoie să 
înceapă să citească sau să asculte Biblia cât de curând posibil. Fă-i să înțeleagă 
că este necesar să flămânească după Cuvânt ca să-l poată înțelege. 
Accentuează faptul că trebuie să-I ceară în permanență Duhului Sfânt să le dea 
foame de Cuvânt. Pune-i să repete următorul principiu până când îl pot repeta 
de unii singuri, fără ajutorul tău: 
 

                                                             
178 David Garrison, Church Planting Movements (broșură) (Richmond, VA: International Mission Board, 

1999), 19. 



Când citim Biblia: în ceea ce înțelegem, Îi cerem Duhului Sfânt să ne 
ajute să ne supunem. În ceea ce nu înțelegem, Îi cerem Duhului Sfânt să 
ne ajute să înțelegem. Apoi, când înțelegem, Îi cerem Duhului Sfânt să 
ne ajute să ascultăm. 

 
4. Rugăciunea constantă în baza legământului.  
 

i. Beneficiile îndurării și păcii: Parcurge din nou împreună cu ei părțile 
intitulate „Dezbrăcarea“ și „Îmbrăcarea“ din Ucenicul universal. 
Explică-le că nu putem să ascultăm de Dumnezeu prin puterea noastră, 
ci trebuie să ne bizuim în totalitate pe prevederile legământului pe care 
El ni le-a pus la dispoziție prin sângele lui Isus. Facem acest lucru 
chemând în permanență în rugăciune Numele lui Isus. Spune-le că 
atunci când se poticnesc în căutarea sfințeniei, nu trebuie să se dea 
bătuți, ci să-și amintească că lui Dumnezeu îi face plăcere să arate 
îndurare inimii pocăite și pline de remușcări. Spune-le că atunci când 
păcătuiesc, vor primi iertarea lui Dumnezeu, dacă își mărturisesc 
păcatul și se pocăiesc sincer. Asigură-i de iubirea și credincioșia lui 
Dumnezeu față de ei în slăbiciunea lor. 
 
ii. Beneficiul harului: În continuare, parcurge din nou partea intitulată 
„aducerea de jertfe de laudă și rugăciune“. Încurajează-i să cultive o 
viață de intimitate cu Isus și să nu lupte prin propria putere, ci prin 
harul Duhului. Accentuează importanța punerii deoparte a unui loc și 
timp sacru pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Deși Dumnezeu vrea să ne 
rugăm fără încetare, avem nevoie de momente concentrate petrecute 
cu El în rugăciune și în Cuvânt. Dă-le exemple practice de moduri în care 
pot face acest lucru. De pildă, noile mame se pot ruga în timp ce copiii 
dorm, sau oamenii de afaceri se pot ruga în pauzele de prânz și înainte 
de a pleca la lucru. Accentuează faptul că rămânerea în Isus este cheia 
accesării harului legământului. 
 

5. Sfințenia. Parcurge din nou împreună cu ei noua lor identitate, discutată la 
începutul Ucenicului universal. Amintește-le că acum sunt copii ai lui Dumnezeu 
și deci chemați să fie sfinți, separați de căile pline de răutate ale lumii din jurul 
lor. Prin rugăciune, ar trebui să Îi ceară în mod activ lui Dumnezeu să cultive în 
ei o viață de sfințenie care îi deosebește de lume. 
6. Dărnicia de bunăvoie. Accentuează importanța dărniciei de bunăvoie din tot 
ce au primit fără bani. Spune-le că acum sunt responsabili înaintea lui 
Dumnezeu să dea mai departe ce au primit de la tine altora pe care i-au condus 
la credință sau asupra cărora au influență. 
7. Simțul urgenței. 

i. Parcurge din nou cu ei partea intitulată „Împărtășirea plină de 
îndrăzneală a Veștii Bune“, din Ucenicul universal. Pune-i să aștearnă pe 



hârtie numele a cinci-zece prieteni necredincioși, membri ai familiei sau 
colegi de lucru din casa lor (oikos). Spune-le despre dragostea și râvna lui 
Isus pentru cei pierduți și despre faptul că în fiecare minut oameni dragi 
nouă mor fără Isus, având parte de un destin etern în iazul de foc. Spune-le 
despre responsabilitatea urgentă de a se ruga și de a vesti Evanghelia celor 
pierduți. Spune-le că știm că întoarcerea lui Isus va avea loc în curând, dar 
mai este încă timp și, de aceea, trebuie să vestim altora Evanghelia cu 
îndrăzneală, cât încă mai este timp. 

a. Pentru cei ce lucrează în contexte în care creștinismul nominal 
este un fenomen major – de ex. unele părți din Statele Unite –, 
atunci când îi ceri cuiva să noteze lista cu cei din casa lui (oikos), ar 
putea fi în folosul său să-i ceri să scrie nu doar prieteni, membri ai 
familiei și colegi pe care îi consideră pierduți, ci și pe cei ce au dat 
înapoi sau s-au îndepărtat. De cele mai multe ori, aceștia din urmă 
sunt pierduți și trăiesc în păcat, dar sunt prinși într-un mediu 
cultural care le spune că sunt în regulă atâta timp cât frecventează 
o biserică. 

ii. În acest punct, începe să te rogi pentru cei de pe listă, unul câte unul. Ia 
primele câteva nume. Modelează mijlocirea sinceră și din toată inima 
pentru cei pierduți. Apoi, lasă-i pe noii ucenici să se roage pentru restul 
celor de pe listă. Pe măsură ce vă rugați, cere-I Duhului Sfânt să aprindă 
flăcările urgenței, pasiunii și compasiunii. După ce ai terminat rugăciunea, a 
venit timpul să oferi câteva unelte practice pentru împărtășirea 
Evangheliei. 
 

E. Unelte pentru vestirea Evangheliei 
1. Pentru a învăța ucenicii cum să-și împărtășească mărturia folosind modelul 
MAPP, trebuie mai întâi să înveți să-ți comunici propria mărturie în mod 
eficient, concis și într-o manieră la care se pot raporta și adulții care nu dispun 
de cunoștințe biblice. Când îți spui mărturia, omite referințe la vârstă și 
focalizează-te pe teme care sunt deopotrivă relevante pentru audiența ta și 
constituie o parte validă a poveștii tale. Structureaz-o în jurul a trei părți de 
bază: înainte de Isus, la Isus și după Isus. Păstreaz-o simplă. Nu folosi limbaj 
bisericos sau termeni teologici specializați. Compară următoarele două 
mărturii: 
 
i. Am mers toată viața mea la Școala Biblică de Vacanță, dar nu am fost 
mântuit decât la vârsta de 9 ani. Predicatorul a făcut o chemare la altar și am 
ieșit în față ca să-L accept pe Isus. Am hotărât că nu există cale de întoarcere. 
Știam că moartea și-a pierdut boldul. Am fost justificat prin credință, acum 
sunt sfințit și sunt pe cale să fiu glorificat. 
 
ii. Cândva, îmi era frică de moarte și eram chinuit de duhuri rele. Am vrut chiar 
să-mi iau viața. Mă simțeam rușinat de toate lucrurile rele pe care le făcusem. 



Apoi, mi-am dat viața lui Isus și El mi-a dat o inimă nouă. Nu mă mai chinuie 
demonii. Acum am nădejde și putere să duc o viață nouă. 
 
Nu mulți adulți necredincioși se pot relaționa la cea dintâi. Cele mai multe 
ființe omenești se pot relaționa, însă, la cea de-a doua. Odată ce ai oferit un 
model spunându-ți propria mărturie, lasă-i și pe noii ucenici să facă o încercare. 
Încurajează-i să-și spună mărturia cu îndrăzneală, pe măsură ce Duhul le dă 
oportunitatea de a o face. 
 

2. În continuare, amintește-le că acum sunt umpluți cu puterea Duhului Sfânt. Spune-
le că puterea Duhului este arma cea mai puternică de care dispun în vestirea Evangheliei. 
Încurajează-i să caute în mod activ oportunități de a se ruga pentru bolnavi atunci când 
împărtășesc Vestea Bună și să se ofere să-și pună mâinile peste cei cărora le vestesc 
Evanghelia. Duhul Sfânt va confirma Evanghelia cu putere. 

 
3. Încurajează-i să înceapă să le spună Evanghelia celor din casa (oikos) lor. Dacă 

întâlnirea lor cu Evanghelia a fost de calitatea celor din Noul Testament până în acest 
punct, n-ar trebui să întâmpine mari dificultăți în vestirea Evangheliei cu spontaneitate și 
autenticitate. 

 
F. Botezul cu apă 

1. Explică pe scurt semnificația botezului cu apă, folosind pasajul din Romani 6. Poți 
apela la imaginea unui sicriu ca o analogie: murim față de sinele vechi și venim la viață în 
Mesia. Când intrăm în apă, este ca și când am intra în sicriu, pe măsură ce viața noastră 
veche este dată la moarte. Când ieșim din apă, este ca și când am ieși din sicriu cu o viață 
nouă în Mesia. 

 
2. Înainte de a intra în apă, pune-le următoarele patru întrebări: 
i. Ai decis să-L urmezi pe Isus? 
ii. Știi că păcatele îți sunt iertate? 
iii. Când vei experimenta greutăți de multe feluri – financiare, relaționale etc. – vei 

continua să-L urmezi pe Isus? 
iv. Când vor veni în casa ta și te vor scoate cu forța afară, te vor arunca în închisoare și 

te vor amenința cu moartea pe tine și familia ta, vei continua să-L urmezi pe Isus? 
 
3. Botează-i în Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt (Mat. 28: 19-21). 
 
4. Notă pentru situațiile transculturale: Dacă sunt botezate mai mult de o persoană, 

las-o pe cea dintâi să o boteze pe următoarea. Vrem ca noii ucenici să știe că semnificația 
botezului nu derivă de la cel ce dă botezul, ci de la Cel în Numele căruia sunt botezați. În 
felul acesta, evităm ideea că botezul oficiat de misionar este cumva mai semnificativ 
decât cel oficiat de ei înșiși. Este important ca ei să aibă încredere în botezul dat unul 
altuia, pe măsură ce mișcarea se extinde dincolo de influența ta directă. 

 



G. Trimite-i în afară 
1. A venit timpul să-i trimiți în afară. Subliniază din nou faptul că de-acum sunt 

responsabili înaintea lui Dumnezeu să se supună tuturor învățăturilor încredințate lor și, 
de asemenea, să transmită mai departe tot ce au primit de la tine celor pe care îi conduc 
la credință. 

 
2.Stabilește următoarea întâlnire. Dacă urmează cu credincioșie ceea ce au primit în 

această ședință, poți trage nădejde că, la următoarea întâlnire, nu vor mai fi singuri în 
călătoria lor. Când se va întâmpla acest lucru, ei vor fi gata să primească un model de 
ucenicie pentru biserica de casă. 

 
H. Mijlocire: Acum începe munca cea grea. Pune deoparte timp din belșug ca să 

începi să te lupți în rugăciune. Concentrează-te pe rugăciunile apostolilor din 
Noul Testament. Roagă-te pentru înaintarea rapidă a Evangheliei (2Tes. 3: 1-5), 
pentru maturizarea ucenicilor care vor veni în scurt timp la credință (1 Cor. 1: 4-
9), pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie descătușată odată cu creșterea 
mișcării (Fapte 4: 29-30), pentru revărsarea de vise și viziuni (Fapte 2: 17-21), 
pentru ca noii credincioși să-L întâlnească pe Duhul Sfânt în moduri care să le 
aducă pricepere și revelație (Efes. 1: 15-23, 3. 14-21) etc. 
 

I. Recapitulări continue: Câtă vreme Duhul Sfânt îți îngăduie să rămâi cu un grup 
de ucenici, amintește-le în mod repetat toate aceste adevăruri. 

 
III. Ședința 2 (Alocă trei-patru ore) 

A. Transmite un model/format de biserică simplu 
1. Dacă au ascultat cu credincioșie și au dat mai departe ceea ce au învățat în 
Ședința 1, numărul noilor ucenici este acum, probabil, în creștere. Acum este 
timpul să modelezi și să dai mai departe un model simplu, ușor de reținut și de 
reprodus de biserică de casă/grup mic. 
 
2. Dacă mentorezi din umbră, adună până la trei din noii ucenici pe care i-ai 
condus la credință. Dacă vrei doar să integrezi noii ucenici într-un grup mic 
aflat sub conducerea ta, atunci aceștia vor conduce atunci când grupul se va 
înmulți. 
 
3. Parcurge din nou împreună cu ei partea intitulată „În părtășie cu poporul lui 
Dumnezeu“, din Ucenicul universal. Spune-le că acum le vei arăta mai multe 
despre acest subiect. 
 
4. Modelează și lasă-i să participe la următorul model de biserică de casă 
structurat în trei părți: 
 
i. Stadiul Unu (orientat spre intimitate – cu Dumnezeu și unii cu alții) 



a. Vorbiți fiecare despre viața voastră (discuții libere sau pe subiecte 
serioase). Astfel, se creează contextul pentru intimitate și legarea de 
relații. 

b. Darea de socoteală. Am fost ascultători săptămâna aceasta? Am vestit 
cu credincioșie Evanghelia altor oameni (celor pentru care ne-am rugat 
săptămâna trecută – vezi stadiul trei)? Cum a mers? 

c. Reconciliere și mărturisire. Cereți și primiți iertare, după cum este 
potrivit în situațiile date. Preludiul închinării (Mat. 5: 23-24). 

d. Rugați-vă unii pentru alții. 
e. Închinare 

 
ii. Stadiul Doi (orientat spre Cuvântul lui Dumnezeu) 

a. Rugăciune: „Duhule Sfinte, îți cerem să ne ajuți să înțelegem ceea ce 
auzim.“ (Accentul cade pe foamea după Cuvânt și pe încrederea în 
Dumnezeu). 

b. Folosește textul din Matei 5: 43-48 ca model (iubirea față de vrăjmași 
este esențială, pentru că persecuția va izbucni în curând). 

c. Folosește aceste trei întrebări de bază și ușor de reținut pentru a face 
studiu biblic inductiv: 
1. Ce spune pasajul? 
2. Ce anume trebuie să fac ca să ascult? 
3. Ce trebuie să le spun altora? 

d. La sfârșitul studiului, puneți timp deoparte ca să răspundeți Domnului 
în rugăciune. Cereți ajutorul Duhului Sfânt pentru a putea asculta de 
învățăturile pe care vi le-a dat. 
 

iii. Stadiul Trei (orientat spre alții: dărnicie, comuniune și mijlocire) 
a. Cina Domnului: 1 Cor. 11: 23-26 
b. Dărnicie: 1 Cor. 9: 6-8 
c. Fiecare persoană numește cel puțin cinci oameni pentru care se 
roagă și se angajează înaintea celorlalți să le împărtășească Evanghelia, 
lucru pentru care vor da socoteală săptămâna următoare. 
d. Rugați-vă pentru mântuirea oamenilor pe care i-ați numit, precum și 
pentru îndrăzneală în vestirea Evangheliei. 
e. Încheiați cu un cântec de închinare. 
 

B. Recapitulare: Acum, pune deoparte câteva momente ca să recapitulați ceea ce 
au experimentat ei. Insistă pe cele trei întrebări pentru studiu biblic inductiv, 
până când le vor putea spune din memorie. De asemenea, accentuează 
importanța luării mesei împreună, ori înainte, ori după întâlnire, pe cât posibil. 
 

C. Lasă-i să practice conducerea: Acum, dă fiecărui ucenic șansa de a practica 
conducând grupul prin model. Asigură-le ajutorul necesar, dar abține-te de la 



preluarea conducerii. Constrânge-i să dea tot ce pot. Aceasta le va clădi 
încrederea în ei, pregătindu-i pentru a se duce și a-i conduce pe alții. 
 

D. Trimite-i în afară 
1. Acum a sosit timpul ca ei să-i adune și să-i conducă pe ceilalți ucenici în 
cadrul unui grup mic. Spune-le că sunt responsabili să dea mai departe 
lucrurile pe care le-au învățat celor pe care îi conduc la credință. Dă-le un CD 
ușor de reprodus sau o casetă cu cântece de închinare în limba lor. 
Încurajează-i să se întrunească cu regularitate. Spune-le că fiecare grup mic 
sau biserică de casă ar trebui să aibă măcar doi conducători. 
 
2. Stabilește următoarea întâlnire. Dacă vor fi credincioși celor învățate în 
această ședință, probabil că în curând se vor naște biserici de casă. 
 

E. Mijlocire: Munca asiduă continuă. Pune deoparte timp din belșug pentru a te 
lupta în rugăciune. Concentrează-te asupra rugăciunilor apostolice din Noul 
Testament. Roagă-te pentru înaintarea rapidă a Evangheliei (2Tes. 3: 1-5), 
pentru maturizarea ucenicilor care vor veni în scurt timp la credință (1 Cor. 1: 4-
9), pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie descătușată odată cu creșterea 
mișcării (Fapte 4: 29-30), pentru revărsarea de vise și viziuni (Fapte 2: 17-21), 
pentru ca noii credincioși să-L întâlnească pe Duhul Sfânt în moduri care să le 
aducă pricepere și revelație (Efes. 1: 15-23, 3. 14-21) etc. 
 

F. Recapitulări continue: Ori de câte ori îi vezi sau vorbești cu ei între ședințe, 
continuă să le insufli valorile și alte informații pe care le-au învățat în Ședința 1. 

 
IV. Ședința 3 (alocă două-trei ore): 

A. Șobolanii și gunoiul 
1.  Acum că s-a format o biserică, este timpul să-i înveți cum să se ajute unul pe 
altul să se curățească și să fie eliberați. 
2. Desenează imaginea cu șobolanii și gunoiul și explică-le conceptul: 

i. „Gunoiul“ este un termen generic pentru o gamă largă de lucruri care 
dau demonilor o măsură de acces legal în viețile noastre. Gunoiul poate 
include lucruri precum acte păcătoase pe care le-am comis împotriva 
altora, sau cele comise împotriva noastră înșine, blesteme rostite 
împotriva noastră de alții, blesteme generaționale, traume nerezolvate sau 
amintiri dureroase, amărăciune sau jale nerezolvate, complacere în mânie 
etc. 
 
Imagine p. 308 (sus): neiertare, pornografie, traumă, păcat, amintiri 
abuzive, blestem 
 
ii. După cum gunoiul atrage șobolanii, tot așa și gunoiul nostru spiritual 
atrage demonii. Însă, atunci când ne pocăim, iertăm și ne predăm tot 



gunoiul lui Isus, capetele de pod care le dau dracilor acces legal la viețile 
noastre sunt îndepărtate. Nemai rămânându-i nicio talpă de loc pe care să 
stea, diavolul este forțat să fugă atunci când îl mustrăm și îi poruncim să 
plece prin ungerea Duhului: 
 
Imagine p. 308 (jos) 

 
3.  În continuare, dă-le câteva exemple de gunoi care îți murdărea cândva 
viața. Este timpul să fii transparent și vulnerabil. Toți suntem ființe omenești 
vai de capul nostru și avem nevoie de ajutor. Aceste exemple din viața ta îi vor 
ajuta să înțeleagă cum vrea Duhul Sfânt să ne curățe, să ne vindece și să ne 
ierte. 
 
4. Pune-i să deseneze și să explice conceptul până când știi că l-au înțeles și îl 
pot da mai departe altora. 
 
5. Asigură-i că Isus îi iubește foarte mult și că Duhul Sfânt știe deja cu ce bagaje 
vrea să-i ajute să se confrunte la acest moment. Spune-le să nu le fie frică să 
aducă totul înaintea lui Isus. Spune-le că atunci când Duhul Sfânt le aduce în 
minte anumiți oameni, trebuie să îi ierte sau să primească iertarea lor, după 
caz. 
 
6. Acum, cere-le să închidă ochii și să-și ațintească privirea asupra lui Isus. 
Unge-i cu untdelemn, pune-ți mâinile peste ei și roagă-te pentru ei. Duhul 
Sfânt va începe să le aducă lucruri în minte: păcate, amintiri traumatizante etc. 
În cursul acestui proces, ar putea începe să plângă. Iubește-i și continuă să-i 
încurajezi să le dea pe toate lui Isus. 
 
7. Când au terminat, încurajează-i să dea voie Duhului Sfânt să-i conducă în 
acest proces cât de des este nevoie. Spune-le că, la început, ar putea avea 
senzația că trec printr-o operație emoțională pe inimă care pare că nu se mai 
termină, dar că, în timp, se vor simți tot mai liberi. 
 

B. Trimite-i în afară 
1. Acum a venit timpul să se întoarcă și să împărtășească aceste lucruri 
ucenicilor pe care i-au adus la credință, în cadrul bisericii de casă. 
2. Stabilește următoarea întâlnire. 
 

C. Mijlocire: Munca asiduă continuă. Pune deoparte timp din belșug pentru 
rugăciune. Concentrează-te pe rugăciunile apostolice din Noul Testament. 
Roagă-te pentru înaintarea rapidă a Evangheliei (2 Tes. 3: 1-5), pentru 
maturizarea ucenicilor care vor veni la credință (1 Cor. 1: 4-9), pentru ca 
puterea lui Dumnezeu să fie revărsată odată cu creșterea mișcării (Fapte 4: 29-
30), pentru revărsarea de vise și viziuni (Fapte 2: 17-21), pentru ca noii 



credincioși să-L întâlnească pe Duhul Sfânt în moduri care să le dea înțelegere 
și revelație (Efes. 1: 15-23, 3: 14-21) etc. 
 

D. Recapitulări continue: Ori de câte ori îi vezi sau vorbești cu ei între ședințe, 
continuă să le insufli valorile și alte informații pe care le-au învățat în Ședința 1. 
 

V. Ședința 4 (alocă 2-3 ore) 
A. Marea Trimitere 

1. A venit timpul să-i ajuți să vadă modul în care povestea lor se încadrează în 
imaginea de ansamblu a planului de răscumpărare al lui Dumnezeu. 
 
2. Citește-le Marea Trimitere din Matei 28: 18-20. Amintește-le că Isus este 
capul și că noi trebuie să ascultăm de El în toate lucrurile. Ca urmași ai lui Isus, 
în timp ce ne vedem de viețile noastre de zi cu zi, avem datoria de a vesti 
Evanghelia și de a face ucenici. 
 
3. Acum citește-le Fapte 1: 8. Desenează o schiță a națiunii lui Israel. Fă un 
punct mic, indicând Ierusalimul, înconjurat de cercuri concentrice care denotă 
Iudeea, Samaria și „marginile pământului“. Explică faptul că Isus vrea să facem 
ucenici oriunde mergem și să ieșim în afară, după cum ne conduce Duhul 
Sfânt. 
 
Imagine p. 310 (jos) 
 
4. Acum, desenează o imagine care să reflecte „Ierusalimul, Iudeea, Samaria și 
marginile pământului“ pentru tine. Desenează cercuri concentrice în jurul 
acestora. Nu-ți face griji dacă ai un Ierusalim și o Iudeea, dar nu o Samaria! Ei 
vor prinde ideea. Tu dă-ți toate silințele. 
 
Imagine p. 311 (sus) 
 
5. Pune-i să deseneze o imagine care să reprezinte „Ierusalimul, Iudeea, 
Samaria și marginile pământului“ pentru ei, cu cercurile concentrice 
corespunzătoare. 
 
6. Acum, pune-i pe toți să îngenuncheze, să-și pună mâinile peste imagine și să 
strige la Dumnezeu pentru mântuirea acestor zone. În rugăciune, cere-I 
Duhului Sfânt să înceapă să dea ucenicilor o viziune și o povară pentru Marea 
Trimitere. 
 

B. Multiplicarea simplă a bisericii 
1. După ce ați terminat rugăciunea, este timpul să dai mai departe un model 
simplu de multiplicare a bisericii. O persoană devine două, două devin patru 
etc. Acestea formează o biserică. Când biserica atinge zece-douăsprezece 



persoane, ar trebui să se multiplice, și așa mai departe, până când Ierusalimul, 
Iudeea, Samaria și marginile pământului sunt pline de comunități care se 
roagă, se închină, Îl iubesc și Îl slujesc pe Isus. Scoate în evidență faptul că 
aceasta este una dintre cele mai eficiente căi de a împlini Marea Trimitere, 
dacă nu cumva chiar cea mai eficientă. Desenează o diagramă simplă și ușor de 
reprodus care să-i ajute să înțeleagă conceptul. 
 
Imagine p. 312 (sus) 
 

C. Conducerea: Spune-le că, pe măsură ce fiecare biserică se multiplică, trebuie 
numiți cel puțin doi lideri pentru fiecare biserică de casă. Accentuează faptul 
că acești lideri trebuie numiți pe baza caracterului și smereniei lor și după 
călăuzirea Duhului Sfânt, nu pe baza educației lor. 
 

D. Trimite-i în afară: Acum a venit timpul să se întoarcă și să dea mai departe ceea 
ce au învățat celorlalți ucenici, în cadrul bisericii de casă. 
 

E. Stabilește următoarea întâlnire. 
 

F. Mijlocirea: Munca asiduă continuă. Pune deoparte timp din belșug pentru 
rugăciune. Concentrează-te pe rugăciunile apostolice din Noul Testament. 
Roagă-te pentru înaintarea rapidă a Evangheliei (2 Tes. 3: 1-5), pentru 
maturizarea ucenicilor care vor veni la credință (1 Cor. 1: 4-9), pentru ca 
puterea lui Dumnezeu să fie revărsată odată cu creșterea mișcării (Fapte 4: 29-
30), pentru revărsarea de vise și viziuni (Fapte 2: 17-21), pentru ca noii 
credincioși să-L întâlnească pe Duhul Sfânt în moduri care să le dea înțelegere 
și revelație (Efes. 1: 15-23, 3: 14-21) etc. 
 

G. Recapitulări continue: Ori de câte ori îi vezi sau vorbești cu ei între ședințe, 
continuă să le insufli valorile și informațiile învățate în Ședința 1. 

 
VI. Ședința 5 (alocă patru ore) 

A. Stabilește o viziune înaltă pentru rugăciunea în comun 
A venit timpul să introduci o viziune înaltă pentru întâlnirile regulate de rugăciune 
în comun. 

1. Dacă ești într-o situație de mentorare din umbră, adună-i pe liderii pe care îi 
mentorezi. 
 
2. Înainte de a începe, accentuează legăturile strategice dintre întâlnirile de 
rugăciune, intimitatea cu Dumnezeu și înaintarea Evangheliei. Cel mai 
important, accentuează importanța rugăciunii pur și simplu pentru a ne 
bucura de Dumnezeul desfătărilor. Așteaptă-te de la Duhul Sfânt să Se arate în 
putere. 
 



3. Pune deoparte patru ore pentru o întâlnire prelungită de rugăciune. 
Ghidează-te după rugăciunile apostolice din Noul Testament. Dacă este 
posibil, folosește muzică sau instrumente pentru a crea o atmosferă de 
rugăciune mai plăcută. Eu recomand un fel de versiune contextualizată a 
modelului alăutei și potirului, folosit la Casa Internațională de Rugăciune din 
Kansas City, MO. 
 
4. Condu-i în întâlnirea de rugăciune. 
 
5. Spre sfârșitul întâlnirii, vorbește din nou despre valoarea întâlnirilor regulate 
de rugăciune corporată. 
 

B. Trimite-i în afară: Acum a venit timpul să meargă și să-i adune pe ceilalți ucenici 
pentru o întâlnire de rugăciune. Acum este responsabilitatea lor de a da mai 
departe ceea ce au primit și ei fără plată. 
 
C. Mijlocire: Munca asiduă continuă. Pune deoparte timp din belșug pentru 
rugăciune. Concentrează-te pe rugăciunile apostolice din Noul Testament. Roagă-
te pentru înaintarea rapidă a Evangheliei (2 Tes. 3: 1-5), pentru maturizarea 
ucenicilor care vor veni la credință (1 Cor. 1: 4-9), pentru ca puterea lui Dumnezeu 
să fie revărsată odată cu creșterea mișcării (Fapte 4: 29-30), pentru revărsarea de 
vise și viziuni (Fapte 2: 17-21), pentru ca noii credincioși să-L întâlnească pe Duhul 
Sfânt în moduri care să le dea înțelegere și revelație (Efes. 1: 15-23, 3: 14-21) etc. 
 
D. Recapitulări continue: Ori de câte ori îi vezi sau vorbești cu ei între ședințe, 
continuă să le insufli valorile și informațiile învățate în Ședința 1. 
 
E. Stabilește întâlniri pentru încurajare, formare, rugăciune, îndemnuri, după cum 
este necesar, în răstimpul în care Dumnezeu îți îngăduie să fii acolo. 

 
VII. Ședința 6 (alocă trei-patru ore) 

A. Timpul 
1. Deși ședințele de mai sus ar trebui să aibă loc, în mod tipic, la începutul 
procesului de ucenicie, această ședință ar trebui ținută spre sfârșit, chiar 
înainte de a te orienta spre noua ta misiune. 
 
B. Referințe și resurse: După cum consideri potrivit, la călăuzirea Duhului 
Sfânt, arată-le resursele disponibile care i-ar putea ajuta să crească spiritual 
după plecarea ta (de exemplu lucrări care se specializează în anumite domenii, 
precum cele pentru ajutorarea celor cu dependențe sexuale). Felul, calitatea și 
accesabilitatea resurselor vor varia în funcție de locație și context cultural. Fii 
atent să nu le recomanzi resurse care ar putea compromite viziunea plinătății 
credinței Noului Testament pe care au primit-o. 
 



C. Însărcinare și dedicare 
1. Este timpul să-i însărcinezi și să-i încredințezi Duhului Sfânt pe cei pe care i-ai 
mentorat. 
 
2. Adună-i pe ucenicii pe care i-ai mentorat. 
 
3. Pentru ultima dată, recapitulează ședințele anterioare și valorile de bază pe 
care li le-ai insuflat de la început. 
 
4. Când ai terminat, pune-ți mâinile peste ei și încredințează-i grijii Duhului 
Sfânt. Exprimă-ți liber încrederea în abilitatea Duhului Sfânt de a-i păstra curați 
și fără vină până în ziua lui Mesia. 
 
5. Informează-i și avertizează-i că sarcina le revine acum lor, sub călăuzirea 
Duhului Sfânt. Amintește-le că Isus este Cel înaintea cărora vor sta în ziua 
arătării lui Mesia și că, de aceea, în lipsa ta, ar trebui să meargă mai adânc în 
lucrurile pe care le-au primit de la tine. 
 
6. Ia-ți rămas-bun. 
 
D. Trimite-i în afară: Lasă toată situația în mâna Domnului, cu încrederea că 
Duhul îi va întări și îi va conduce bine până la sfârșit. 
 
E. Ieși din contextul acela 
1. Dacă plecarea ta are loc din proprie voință, atunci treci la următoarea 
misiune, după cum te conduce Duhul Sfânt. 
 
2. Dacă circumstanțele îți permit, încearcă să ții legătura cu ei de departe. 
 
F. Mijlocire 
1. Munca asiduă continuă. Pune deoparte timp din belșug pentru rugăciune. 
Concentrează-te pe rugăciunile apostolice din Noul Testament. Roagă-te 
pentru înaintarea rapidă a Evangheliei (2 Tes. 3: 1-5), pentru maturizarea 
ucenicilor care vor veni la credință (1 Cor. 1: 4-9), pentru ca puterea lui 
Dumnezeu să fie revărsată odată cu creșterea mișcării (Fapte 4: 29-30), pentru 
revărsarea de vise și viziuni (Fapte 2: 17-21), pentru ca noii credincioși să-L 
întâlnească pe Duhul Sfânt în moduri care să le dea înțelegere și revelație 
(Efes. 1: 15-23, 3: 14-21) etc. 
  
2. În viitor, roagă-te pentru oportunități de a te întoarce în zonă, dacă Duhul 
Sfânt te conduce și îți deschide uși. 

 
  



Anexa B: Elementele de bază ale conceptului de Kerigma în principalele mesaje ținute 
de Petru și Pavel în cartea Faptele Apostolilor 

 
Acreditarea lui Mesia: Prin viața și lucrarea Lui, Dumnezeu Îl acreditează pe Isus ca 

fiind Mesia cel făgăduit în Vechiul Testament 
 
Petru la Ierusalim (Fapte 2: 14-39) 

 Revărsarea primelor roade ale Duhului, ca împlinire a profeției din Ioel 2, 
implicând faptul că Mesia venise deja (Is. 44, 59: 21; Ps. 68: 18 etc.) (vv. 14-21) 

 Prin semnele, minunile și miracolele lucrării lui Isus, Dumnezeu Îl acreditase pe 
Isus ca Mesia (v. 22). 

 Mesia, aflat la dreapta Tatălui (cf. Ps. 110), a primit Duhul Sfânt de la Tatăl (Ps. 
68: 18; cf. Efes. 4: 7-8) și a revărsat Duhul Sfânt după cum a profețit Ioel (Is. 44, 
59: 21; Ioel 2 etc.) (funcțiile mesianice preconizate) (v. 32-35). 

 
Petru la Corneliu (Fapte 10: 36-43) 

 Referire la puterea, semnele și minunile care au marcat viața și lucrarea lui 
Isus. Isus a umblat printre oameni făcând bine și, prin ungerea Duhului Sfânt, i-
a eliberat pe cei ținuți prizonieri de diavolul (acreditat de Dumnezeu ca Mesia, 
cf. Fapte 2: 22) (vv. 37-38). 

 
Pavel în Antiohia Pisidiei (Fapte 13: 16-40) 

 Istoria Israelului din Scripturile evreiești conduce la legământul davidic. Isus, 
Sămânța lui David, Mesia cel făgăduit (conform cu legământul davidic; cf. 
Rom. 1: 3) (vv. 17-23). 

 Ioan Botezătorul a depus mărturie că Isus este Mesia (v. 24-25). 
 
Suferința lui Mesia: Răstignirea lui Isus ca o jertfă de ispășire pentru iertarea 

păcatelor 
 
Petru la Ierusalim (Fapte 2: 14-39) 

 Isus a fost crucificat după planul Tatălui (v. 23) 
 
Petru la Ierusalim (Fapte 3) 

 Autorul vieții (funcția mesianică preconizată – cel ce va învia pe cei drepți și va 
face judecata la sfârșitul veacului; Is. 49: 8-9; cf. Ioan 5: 25, 11: 43) a fost 
omorât (v. 15) (taina lui Mesia). 

 Aceste evenimente profețite – Mesia a trebuit să sufere ca ispășire (mai întâi, 
înainte de a intra în glorie, cf. Luca 24: 26) (vv. 17-18) (taina lui Mesia). 

 Mesia este trimis prima dată ca ispășire pentru iertarea păcatelor (vezi Cap. 5) 
(v. 26). 

 
Petru și apostolii la Sanhedrin (Fapte 5: 30-32) 



 Cei ce L-au omorât pe Isus au făcut-o gândindu-se că a fost blestemat (implicit 
că El purta, de fapt, blestemul nostru; Deut. 21: 23; cf. Gal. 3: 13) (v. 30b). 

 
Petru la Corneliu (Fapte 10: 36-43) 

 Mesajul lui Dumnezeu trimis lui Israel, vestea bună a legământului păcii (Is. 54: 
10; Ez. 34: 25) prin Isus Mesia, Noul Legământ încheiat în sângele Lui cu 
rămășița credincioasă a lui Israel (vezi Cap. 5) (v. 36). 

 La răstignire, Isus a luat asupra Sa blestemul, ca să fim iertați de păcate (v. 39). 
 
Pavel în Antiohia Pisidiei (Fapte 13: 16-40) 

 Răstignirea lui Isus a împlinit cuvintele profeților (v. 27). Isus era nevinovat, dar 
a fost așezat pe un lemn și a fost condamnat și executat, purtând asupra Lui 
blestemul (vv. 28-29). 

 Sistemul mozaic de jertfe, sângele taurilor și țapilor, nu putea aduce iertare 
(cf. Evr. 9-10) (acestea erau tipuri de ispășire mozaică, spre iertarea păcatelor 
oferită acum în v. 38) (v. 39). 

 
Îndreptățirea (răzbunarea) lui Mesia: Învierea lui Isus ca primele roade ale învierii 

celor drepți și ca răzbunare a nevinovăției Sale și a faptului că El este Mesia 
 
Petru în Ierusalim (Fapte 2: 14-39) 

 Învierea – răzbunarea lui Mesia; nu este păcat în Isus, de aceea, moartea, care 
vine prin păcat, a fost înfrântă în învierea lui Isus (v. 24). 

 Isus, cel răstignit, a fost îndreptățit de Dumnezeu ca Mesia prin învierea Sa (v. 
36). 

 
Petru în Ierusalim (Fapte 3) 

 Dumnezeu L-a înviat și glorificat pe Isus, Cel crucificat pe nedrept (dar dovedit 
nevinovat prin înviere) (vv. 12-13). Implicație – Israelul încă este vinovat (vv. 13-
14). 

 Isus a fost ucis, dar Dumnezeu L-a înviat din morți (îndreptățit ca prim rod al 
învierii finale, al cărei autor va fi El Însuși, prin Cuvântul Său; Is. 49: 8-9; cf. Ioan 
5: 25, 11: 43) (v. 15). 
 

Petru și apostolii la Sanhedrin (Fapte 5: 30-32) 

 Dumnezeul părinților noștri (Dumnezeul legămintelor încheiate cu Israel) L-a 
înviat pe Isus din morți (dovedindu-L astfel nevinovat) (v. 30a). 

 Dumnezeu L-a răzbunat și înălțat pe Isus ca Mesia prin înviere (implicație – cei 
ce L-au omorât sunt, așadar, blestemați; implicația blestemului – cei ce L-au 
răstignit pe Mesia sunt în prezent excluși din Împărăția lui Mesia și destinați 
pentru învierea celor răi și iazul de foc; de aceea, este nevoie de pocăință) (vv. 
30a, 31). 

 



Petru la Corneliu (Fapte 10: 36-43) 

 Isus a înviat în ziua a treia (ca prim rod al învierii celor drepți – cf. 1 Cor. 15; vezi 
Cap. 5) (vv. 40-41). 
 

Pavel în Antiohia Pisidiei (Fapte 13: 16-40) 

 Învierea: Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morți (de aceea, L-a răzbunat; 
implicație – blestemul purtat de El era al nostru) (vv. 29-31). Aceste 
evenimente sunt primul rod al împlinirii legămintelor Vechiului Testament (v. 
32). 

 Instalarea lui Isus la putere ca Mesia davidic, prin intermediul învierii. A fost 
profețit că Mesia va fi înviat potrivit legământului cu David, care includea 
promisiunea învierii și instalarea lui Mesia pe tron prin înviere (vv. 33-34). 

 Spre deosebire de David, Isus, Sfântul lui David cel făgăduit, nu a văzut 
putrezirea (vv. 35-37). 

 
Pavel la Atena (Fapte 17: 22-31) 

 Învierea lui Isus (dovedirea dreptății Lui prin înviere) este un prim rod, semn și 
dovadă, garantând că Dumnezeu Se va ține de cuvânt și va judeca cu dreptate 
pe cei drepți și pe cei răi prin Mesia al Său (cf. Ps. 110) (v. 31). 

 
Judecata și Împărăția mesianică viitoare: întoarcerea lui Mesia la sfârșitul veacului 

ca să judece pe cei răi, să-i învieze pe cei drepți și să așeze Împărăția lui Dumnezeu 
 
Petru la Ierusalim (Fapte 2: 14-39) 

 Isus este Judecătorul uns de Dumnezeu. Implicație din referința la Ps. 110 (vezi 
Ps. 110: 5-7) (vv. 34-36). 

 
Petru la Ierusalim (Fapte 3) 

 A doua venire va avea ca rezultat învierea celor drepți și restaurarea tuturor 
lucrurilor în Împărăția lui Mesia (v. 21). 

 
Petru și apostolii la Sanhedrin (Fapte 5: 30-32) 

 Judecata lui Mesia este amânată temporar în timp ce Isus așteaptă la dreapta 
Tatălui (Ps. 110), cu scopul de a oferi îndurare și iertare de păcate (cf. Luca 24: 
47). Judecata viitoare este implicită (v. 31). 

 
Petru la Corneliu (Fapte 10: 36-43) 

 Acest Isus este Domn peste toate (tot pământul, evrei și neamuri – adică El va 
judeca și ne-evrei, precum Corneliu, în calitatea Sa de Domn peste toate) (v. 
36). 

 Isus este Judecătorul uns de Dumnezeu, care va judeca viii și morții (v. 42). 
 
Pavel în Antiohia Pisidiei (Fapte 13: 16-40) 



 Avertisment împotriva necredinței (având consecința pedepselor veșnice la 
învierea celor răi și iazul de foc) (vv. 40-41). 

 
Pavel și Barnaba în Listra (Fapte 14: 8-18) 

 Întoarceți-vă de la idolii lipsiți de valoare la Dumnezeul cel viu, care a creat 
toate lucrurile (implicând faptul că El este Domnul și posesorul întregii creații 
și va trage la răspundere pe toată lumea pentru modul în care au corupt-o; cf. 
Fapte 10: 36) (v. 15). 

 
Pavel în Atena (Fapte 17: 22-31) 

 Adevărul despre Dumnezeu este proclamat (v. 23). Dumnezeu este Creatorul 
și, despre deosebire de idolii falși, nu trăiește în temple făcute de oameni (v. 
24). Dumnezeu dă tuturor oamenilor viață (v. 25). Spre deosebire de idoli, care 
trebuie să fie reparați sau „vindecați“ de mâini omenești sau să aibă parte de 
terapie (gr. Therapeuo), Dumnezeu dă tuturor oamenilor viață și suflarea care 
îi susține (implicând nevrednicia idolilor din Atena) (v. 25). Dumnezeu, în 
suveranitatea Lui, stabilește granițele națiunilor (aluzie la Deut. 32: 8) 
(implicând că El este, așadar, proprietarul și Domnul națiunilor, „Stăpân peste 
toate“, și că va trage la răspundere toate națiunile; cf. V. 30, Fapte 10: 36) (v. 
26). 

 Pocăința este necesară pentru că Dumnezeu a stabilit o zi în care va judeca 
lumea cu dreptate prin Unsul Său, Mesia (administrând răsplăți veșnice celor 
drepți și pedepse veșnice celor răi) (v. 31). 

 
Îndurarea și oferta de iertare a lui Mesia: Pocăința și credința în Isus ca Domn și 

Mesia pentru iertarea păcatelor, înspre includerea în învierea celor drepți și Împărăția 
lui Mesia 

 
Petru în Ierusalim (Fapte 2: 14-39) 

 Chemări la pocăință și credință în Numele lui Isus, botez – pentru iertarea 
păcatelor (disponibil acum prin ispășirea în sângele lui Isus) (v. 38). 
 

Petru în Ierusalim (Fapte 3) 

 Chemări la pocăință și credință pentru iertarea păcatelor și includerea în 
Împărăția mesianică și învierea celor drepți și pocăința întregului Israel la 
întoarcerea lui Mesia (cf. Rom. 11: 26-27) (vv. 17-20). 
 

Petru și apostolii la Sanhedrin (Fapte 5: 30-32) 

 Judecata mesianică este temporar amânată în timp ce Isus așteaptă la dreapta 
Tatălui (Ps. 110), cu scopul de a oferi îndurare și iertare de păcate (cf. Luca 24: 
47) (v. 31). 
 

Petru la Corneliu (Fapte 10: 36-43) 



 Credința în Isus pentru iertarea păcatelor (spre includerea în învierea celor 
drepți și Împărăția lui Mesia) (v. 43). 
 

Pavel în Antiohia Pisidiei (Fapte 13: 16-40) 

 Iertarea păcatelor oferită în Numele lui Isus (spre includerea în învierea celor 
drepți) (v. 38). 
 

Pavel și Barnaba în Listra (Fapte 14: 8-18) 

 În trecut, Dumnezeu a îngăduit oamenilor răi să-și urmeze căile (cf. Rom. 1: 26: 
„i-a lăsat în voia...“), alegâng să se abțină de la a-i pedepsi, din cauza răbdării și 
îndurării Sale (cf. Fapte 17: 30; 2 Pet. 3: 9) (v. 16). În ciuda răutății lor, 
Dumnezeu a avut întotdeauna o mărturie, aplecându-Se spre națiuni în 
dragoste și răbdare, prin acte de bunătate nemeritate (cf. Mat. 5: 35) (v. 17). 
(Implicație: De aceea, pocăiți-vă și credeți, înainte ca vremea îndurării să 
ajungă la capăt, la cea de-a doua venire a lui Mesia al lui Israel). 

 
Pavel în Atena (Fapte 17: 22-31) 

 Dumnezeu a hotărât granițele națiunilor (posibilă aluzie la împrăștierea de la 
Babel, cf. Gen. 11) pentru ca acestea să-L poată căuta și să bâjbâie după El (v. 
27). Dumnezeu este aproape de noi, vrând să fie găsit (implicând îndurarea și 
amânarea judecății, în ciuda răzvrătirii națiunilor pe câmpiile din Șinar, cf. Gen. 
11) (vv. 27-28). Noi suntem odrasla lui Dumnezeu, făcuți după chipul Lui. Idolii 
pe care îi făurim după asemănarea noastră sunt zadarnici și lipsiți de valoare 
(v. 29). Dumnezeu este răbdător și plin de îndurare cu națiunile ce venerează 
acești idoli, abținându-Se de la a le judeca. Acum, El poruncește tuturor 
oamenilor din toate națiunile să se pocăiască de această răutate (v. 30). 

  



Anexa C: Exemplu de model Ucenicul universal pentru nealfabetizați 
 
I. Piatra din capul unghiului și temelia casei lui Dumnezeu: Isus, Mesia cel răstignit, 

este Domnul 
 
A. Învățătură: Isus Își transformă poporul în sfinți demni de învierea celor drepți și de 

includerea în Împărăția Lui. Când te pocăiești și Îl mărturisești pe Isus ca Domn, devii copil 
al lui Dumnezeu. De aceea, acum ești o nouă creație, chemat să fii sfânt, după cum 
Dumnezeu este sfânt, pus deoparte din căile rele ale lumii ca proprie posesiune a lui 
Dumnezeu. Înainte ca Isus să-Și primească răsplata învierii, a murit pe o cruce, în deplină 
ascultare de Tatăl, pentru ca noi să primim iertare de păcate. Exemplul lui Mesia cel 
răstignit este acum temelia pe care ne clădim viața. 

 
B. Schiță: 
Imagine p. 325 (sus) 
 
C. Consolidarea noii identități: pune ucenicul să repete care este noua sa identitate 

până când o poate face fără ajutorul tău: 
a. Întrebare: „Ce ești tu?“ 
b. Răspuns: „Un copil al lui Dumnezeu, o nouă creație, chemat să fiu sfânt, după cum 

și Dumnezeu este sfânt.“ 
 
D. Răspuns comportamental: Iată cum ne clădim viețile zi de zi pe această temelie 

(însoțește următoarele cu gesturi ale mâinilor, pentru a fi reținute mai ușor): 
a. Rămâi zilnic în Cuvântul lui Dumnezeu (gest: du-ți mâna la ureche ca să comunici 

angajarea în Cuvântul lui Dumnezeu prin auzire – cultură orală) 
b. Adu jertfe de rugăciune și laudă (gest: ridică-ți mâinile în aer). 
c. Fii în părtășie cu oamenii lui Dumnezeu (gest: o strângere de mână) 
d. Împărtășește Vestea Bună cu alții, cu îndrăzneală (gest: o mișcare a mâinii de la 

mână la gură, simbolizând cuvintele ce ies din gură). 
e. Uită-te la Isus ca la un exemplu de perseverență în fața suferinței (gest: ridică 

brațele în formă de cruce). 
 
II. Templul/casa lui Dumnezeu 
A. Învățătură: Când ți-ai predat viața lui Isus, Dumnezeu a pus în tine Duhul Sfânt ca o 

arvună, garantându-ți învierea, dacă te ții ferm de credință, până la întoarcerea lui Isus. 
Ești acum parte din casa lui Dumnezeu, templul Său. Împreună cu alți sfinți, ești clădit 
într-o locuință în care locuiește Dumnezeu prin Duhul Său. Isus este Domn peste această 
casă. 

 
B. Schiță: 
Imagine p. 327 (sus) 
 



C. Consolidarea identității corporate: pune ucenicul să repete care este noua sa 
identitate până când o poate face fără ajutorul tău: 

a. Întrebare: „Din ce faci parte acum?“ 
b. Răspuns: „Casa lui Dumnezeu, în care locuiește Duhul Său.“ 
 
III. Trupul lui Mesia 
A. Învățătură: Mai mult, ești parte și din Trupul lui Mesia, al cărui Cap este Isus, Mesia. 

Isus are deplină autoritate guvernamentală asupra Trupului Său. După cum membrele 
trupului se supun capului, tot așa și tu acum trebuie să te supui din toată inima lui Isus, în 
toate lucrurile. 

 
B. Schiță: 
Imagine p. 328 (sus) 
 
C. Consolidarea identității corporate: pune ucenicii să repete care este noua lor 

identitate până o fac fără ajutorul tău: 
a. Întrebare. „Din ce faceți parte acum?“ 
b. Răspuns: „Din trupul lui Mesia, al cărui cap și autoritate este El.“ 
 
IV: Trei stâlpi: credința, dragostea și nădejdea 
A. Acest templu are trei stâlpi care îl susțin și îl întăresc până la sfârșit: credința, 

dragostea și nădejdea. 
 
B. Consolidarea stâlpilor: pune ucenicul să repete care este noua sa identitate până o 

face fără ajutorul tău: 
a. Întrebare. „Câți stâlpi are această casă?“ 
b. Răspuns: „Trei: credința, dragostea și nădejdea.“ 
 
V. Credința 
A. Învățătură: Deși nu-L vezi pe Isus acum, prin credință crezi că El este Domnul 

cerurilor și al pământului și Judecătorul care va veni din nou să-i învieze și să-i 
răsplătească pe cei drepți, să-i pedepsească pe cei răi și să întemeieze Împărăția lui 
Dumnezeu. Prin credință și prin încredere în jertfa Lui ispășitoare, ai primit iertarea 
păcatelor și arvuna Duhului Sfânt, ca un prim rod. Prin această arvună, Dumnezeu îți dă 
puterea să te opui păcatului și să perseverezi în neprihănire până la întoarcerea lui Isus. 
Această putere se numește har. 

 
B. Metaforă schițabilă: Duhul locuiește acum în tine. După cum un copilaș primește 

hrană și putere sugând zilnic la sânul mamei sale, tot așa și voi toți acum primiți puterea 
de care aveți nevoie ca să duceți o viață nouă. Harul Duhului este precum laptele prin 
care trăim. Credința în Isus este precum sânul. Iar rugăciunea este mijlocul prin care 
ingerăm regulat sursa de hrană și putere. 

 
C. Răspuns comportamental: De aceea, prin puterea acestui har, în fiecare zi: 



a. Te dezbraci și dai la moarte natura cea veche: pofta, mândria, gelozia, răutatea, 
egoismul, lăcomia, mânia, înșelăciunea, defăimarea, bârfa și toate lucrurile de felul 
acesta. Acestea nu sunt potrivite pentru un copil sfânt al lui Dumnezeu. 

 
b. Te îmbraci cu noua natură: iubire, bucurie, pace, răbdare, bunătate, credincioșie, 

bunătate, stăpânire de sine, îndurare, smerenie și toate lucrurile de felul acesta. Acestea 
sunt potrivite pentru un copil sfânt de Dumnezeu. 

 
c. Perseverează: Atunci când te poticnești în căutarea sfințeniei, nu te da bătut. Lui 

Dumnezeu îi place să arate îndurare inimii pline de pocăință și remușcare. Mărturisește și 
pocăiește-te de păcatul tău, primește iertarea lui Dumnezeu și continuă să lupți nu în 
propria ta putere, ci prin harul Duhului. Dumnezeu este credincios. Cere în permanență 
ajutorul Duhului Sfânt în rugăciune, iar El îți va da harul de care ai nevoie ca să te 
maturizezi în credință, cu timpul. 

 
D. Schiță: 
Imagine p. 330 (sus) 
 
E. Consolidarea stâlpului credinței: pune ucenicul să repete care este noua sa 

identitate până când o face fără ajutorul tău: 
a. Întrebare: „Ce va face Isus când Se va întoarce?“ 
b. Răspuns: „Îi va învia și răsplăti pe cei drepți, îi va pedepsi pe cei răi și va așeza 

Împărăția Lui.“ 
c. Întrebare: „Ce trebuie să faci tu, atunci?“ 
d. Răspuns: „Să trăiesc în neprihănire. În fiecare zi, să mă dezbrac de ceea ce este 

vechi și să mă îmbrac cu ceea ce este nou, prin harul lui Dumnezeu.“ 
 
VI. Dragostea 
A. Învățătură: Atunci când Isus a pus în tine arvuna Duhului Sfânt, a revărsat în inima 

ta dragostea Lui. Dragostea este roada Duhului. Duhul ne dă putere să-L iubim pe 
Dumnezeu și pe alții așa cum Isus Îl iubește pe Dumnezeu și pe ceilalți. Isus este un preot 
care Îl iubeșre și ascultă de Tatăl Său din toată inima Lui, cu toată mintea, sufletul și 
puterea Lui. El este totodată un stăpân-slujitor, care în permanență și cu smerenie Își dă 
viața pentru bunăstarea celor ce sunt ai Săi. El este îndurător și plin de răbdare. Când a 
murit pe cruce, El i-a iertat și i-a binecuvântat pe dușmanii și persecutorii Lui. 

 
B. Metaforă schițabilă: Atunci când ți-a dat Duhul Său cel sfânt, Dumnezeu Și-a 

revărsat dragostea în inima ta. Isus este precum o fântână. Dragostea Duhului Sfânt este 
precum apa scoasă din fântână. Și inima ta este containerul în care este turnată apa. 

 
C. Răspuns comportamental: De aceea, cu această nouă putere în inima ta de a iubi 

prin Duhul Sfânt, ți se poruncește: 
a. Să asculți din toată inima de cea dintâi poruncă: „Să-L iubești pe Domnul 

Dumnezeul tău cu toată inima, mintea, sufletul și tăria ta.“ Faci lucrul acesta prin: 



i. Mulțumire: adu-I întotdeauna mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl pentru tot ce a făcut 
pentru tine în Isus. 

ii. Cântare: cântă fără încetare psalmi, imnuri și cântece spirituale adresate Domnului. 
iii. Învățătură:  îngăduiți Cuvântului lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, 

îndemnându-vă unii pe alții în dragoste. 
iv. Supunere: supunere în permanență conducerii lui Isus în smerenie. Supuneți-vă de 

bună voie unii altora, în dragoste. 
 
b. Să-i iubești pe alții cu jertfire de sine, după cum Isus te iubește jerftindu-Se pe Sine: 
i. Soților, nu vă tratați soțiile cu asprime, ci iubiți-le și slujiți-le cu smerenie, tot așa cum 

Mesia Își iubește și slujește Trupul. Soțiilor, iubiți-vă, slujiți-vă și supuneți-vă în smerenie 
soților voștri, după cum Trupul lui Mesia Îl slujește și se supune cu bucurie Capului ei, lui 
Isus. 

ii. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci slujiți-i și creșteți-i în disciplina și sfatul 
Domnului. Copiilor, ascultați cu smerenie de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul 
acesta Îi place Domnului. 

iii. Angajatorilor (stăpânilor), slujiți-vă angajații. Nu îi înșelați, ci tratați-i cinstit și dați-le 
ceea ce li se cuvine. Angajaților (robilor), supuneți-vă angajatorilor voștri și faceți-vă lucrul 
bine și onest. Tot ce faceți, faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. 

iv. Cei ce sunt în Trup, continuați să slujiți și să vă dați viața unii pentru alții. Cât despre 
cei din afară, rugați-vă pentru ei. Purtați-vă cu înțelepciune cu ei și profitați de orice 
oportunitate. Vorbirea voastră să fie asezonată cu sare, ca să știți cum să răspundeți 
fiecăruia. Când vă persecută și vă asupresc, iertați-i, după cum și Isus ne-a iertat pe noi. 

 
D. Schiță: 
Imagine p. 332 (jos) 
 
E. Consolidarea stâlpului dragostei: pune ucenicul să repete care este noua sa 

identitate până când nu mai are nevoie de ajutorul tău: 
a. Întrebare: „Ce a pus Dumnezeu în noi prin Duhul Său?“ 
b. Răspuns: „Dragostea lui Mesia.“ 
c. Întrebare: „Ce trebuie să faci tu, atunci?“ 
d. Răspuns: „Să-L iubesc pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni așa cum îi iubește Isus.“ 
 
VII. Nădejdea 
A. Învățătură: Nădejdea ta este în întoarcerea lui Isus. El vine în curând. Vremurile 

sunt urgente. Când Se va întoarce, Isus va finaliza răscumpărarea noastră, dându-ne 
trupuri înviate. Duhul Său în tine este o arvună (un avans), garantând răscumpărarea 
trupului tău la întoarcerea Lui. Când Se va întoarce, Isus ne va izbăvi de prigonitorii și 
asupritorii noștri, deopotrivă oameni și demoni. El îi va răsplăti pe sfinți. Va așeza 
Împărăția lui Dumnezeu și va instala sfinții în poziții de autoritate în Împărăția Lui. Va 
curăți pământul de orice nelegiuire și răutate și îl va umple cu gloria lui Dumnezeu. El Se 
va întoarce după încheierea secerișului dintre neevrei și după salvarea poporului evreu. 



Până în ziua aceea, ne aflăm într-o bătălie crâncenă cu puterile demonice, care încearcă 
să se opună planurilor lui Dumnezeu. Nu avem de luptat cu carnea și sângele. 

 
B. Metaforă schițabilă: Dumnezeu ți-a dat Duhul Sfânt ca o arvună (un avans). 

Această arvună prezentă trimite spre viitor, când Dumnezeu va finaliza răscumpărarea ta 
la înviere și va așeza Împărăția lui Dumnezeu. Este precum aversele de ploaie dinaintea 
unei furtuni în toată regula. Aversele trimit spre ploile torențiale ce vor veni în curând. 

 
C. Răspuns comportamental: Ceasul este târziu. Așteptând realizarea nădejdii tale, 

trebuie: 
a. Să te rogi, să postești și să veghezi cu înfocare: trebuie să strigăm la Dumnezeu 

noapte și zi în rugăciune. Trebuie să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu în mijlocire 
înflăcărată, cerându-i pe cei pierduți, recolta dintre neevrei, mântuirea Israelului și 
maturitatea și perseverența Miresei în fața încercărilor și a dificultăților. 

 
b. Să proclami cu înflăcărare: trebuie să proclamăm Evanghelia cu îndrăzneală înaintea 

tuturor, chemând oamenii la pocăință și credință pentru a căpăta iertarea păcatelor. 
Trebuie să proclamăm cu îndrăzneală Evanghelia deopotrivă evreilor și neevreilor. 

 
c. Să perseverezi, să reziști, să lupți: trebuie să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu și 

să veghem ca să rezistăm ispitelor diavolului, prin rugăciune. Trebuie să ne încingem cu 
adevărul, să ne punem platoșa neprihănirii, să avem picioarele încălțate cu râvnă, scutul 
credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului. 

 
d. Să ierți: Trebuie să binecuvântăm, să iertăm și să ne rugăm pentru persecutorii 

noștri omenești. 
 
d. Să provocăm: Trebuie să stârnim gelozia Israelului pentru Mesia al ei prin  sacrificiu 

de sine pentru cei ce nu merită, după cum și Isus Și-a sacrificat viața pentru noi pe când 
nu meritam. Mireasa este instrumentul ales de Dumnezeu ca să stârnească gelozia 
Israelului la sfârșitul veacului. 

 
D. Schiță: 
Imagine p. 334 
 
E. Consolidarea stâlpului dragostei: pune ucenicul să repete care este noua sa 

identitate până când o poate face fără ajutorul tău: 
a. Întrebare: „Ce va face Isus la întoarcerea Lui?“ 
b. Răspuns: „Va încheia răscumpărarea noastră, ne va izbăvi de dușmani, îi va răsplăti 

pe cei neprihăniți și va așeza Împărăția lui Dumnezeu.“ 
c. Întrebare. „Ce trebuie să faci până atunci?“ 
d. Răspuns. „Să mă rog, să proclam, să perseverez, să iert, să provoc.“ 
 
VIII. Rezumat 



A. Învățătură: Isus Se va întoarce să-Și ia Mireasa pură și fără pată. Aceasta este 
dorința inimii Lui. El nu Se întoarce după o prostituată, ci după o fecioară pură. Acest 
model este planul lui Dumnezeu pentru a ne transforma după chipul lui Mesia și a ne face 
o Mireasă pregătită. 

 
B. Răspuns comportamental: Supunerea din toată inima față de acest model până la 

întoarcerea lui Mesia. 
 
 

 


