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O lucrare continua

Stimate prietene, in acest capitol vom vedea ca evanghelismul sau marturisirea, nu sunt activitati pe care 
le desfasuram alaturi de alte activitati, nu, evanghelizarea este un stil de viata care se termina numai in ziua in 
care murim. Isus a spus ca noi suntem “lumina lumii”. Care este misiunea luminii? Sa lumineze! Si cum 
implineste ea misiunea acesta? Nu face nici o campanie ca sa arate ca lumineze ci pur si simplu lumineaza, 
singurul lucru pe care il face lumina intr-un loc intunecos este sa lumineze, pentru a alunga intunericul trebuie sa 
aprinzi lumina. 

In fin, noi suntem “lumina lumii” iar a lumina aceasta lume de pacat cu Evanghelia se face prin 
evanghelizare. Tot ceea ce avem nevoie ca sa evanghelizam lumea, este ca viata Celui care s-a intrupat, sa 
devina viata mea si a ta proprie, iar astfel cu totii sa ne transformam in lumini. Tocmai de aceea Isus a spus ca “ 
o cetate asezata pe un munte nu se poate ascunde”. Stii, este imposibil ca lumina crestinului sa nu lumineze daca 
lampa sa este aprinsa. Daca Evaghelia s-a intrupat in viata fiecaruia, daca trairea fiecaruia reflecta gloria lui 
Dumnezeu, este imposibil ca lumea sa ramana neevanghelizata. Primul lucru pe care fiecare care doreste sa 
implineasca lucrarea de evanghelism, este sa fie patruns de Duhul lui Dumnezeu prin meritele Domnului 
Hristos. 

Daca credem ca este mai important a descoperi metode si tehnici de evanghelizare pentru a face sa 
creasca numarul de membri, incepem sa ne deplasam pe un drum gresit si cu siguranta ca vom fracasa. Domnul 
Hristos a repetat acest principiu de evanghelizare in foarte multe forme. Intr-o ocazie a spus ca “ voi sunteti 
sarea pamantului”. Care este misiunea sarii? Sa dea gust alimentelor. Si cum poate sa dea gust alimentelor? Nu 
isi face campanie publicitara, ci pur si simplu se amesteca cu componentele mancarii si le transforma gustul. Noi 
suntem “sarea pamantului”. Avem nevoie sa ne amestecam cu lumea pentru a-i da gust spre slava lui 
Dumnezeu , pentru ca aluatul nu poate rezista puterii drojdiei. Noi suntem drojdia, noi suntem samanta care nu 
rezista sub pamant, germinand, rupand pamantul iesind la lumina prezentei divine. Atata timp cat Biserica lui 
Dumnezeu nu isi asuma responsabilitatea de “sare”, “lumina”, “drojdie” , vom cauta sa inventam tot felul de 
metode care sa inlocuiasca forma lasata de Hristos pentru Biserica Sa cu rezultatele isvodirilor mintii firesti.

 Iar noi, liderii, suntem chemati sa nu uitam care este mandatul curat lasat de Dumnezeu Bisericii Sale. In 
cadrul acestui concept, evanghelizarea are durabilitate pentru totdeauna. Lumina va lumina pana cand lumanarea 
se termina. Nu exista epoca, nu exista varsta, nu exista pensionare, atata timp cat este viata in mine si in tine, 
marturisirea inimii despre Dumnezeu nu se va termina. Dar pentru aceasta, este nevoie sa fi existat o intalnire 
anterioara personala cu Isus, asa cum a avut-o femeia samariteana la fantana dupa ce s-a intalnit cu Isus. Ea a 
plecat lasand galeata la fantana pentru a marturisi descoperirea vietii ei, de a povesti marea sa intalnire cu Isus. 
Fara a avea parte de acest minunat moment al divinei intalniri, nu este posibil ca sa se poata marturisi, poate 
exista o reflectarea a teoriei religioase, dar niciodata sa nu fi existat o intalnire intima cu Mantuitorul.

II. In partea a doua a acestui studiu, vom vorbi de importanta Bisericii ca si un corp unitar. Pentru a putea 
crea o ambiata placuta pentru noii convertiti adusi de membrii Bisericii, 1 Íoan 1,7 spune in felul urmator:

“7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi  
sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. “

Este interesanta expresia “daca umblam”, care arata ca nu sunt numai eu unul care umbla, ci suntem mai 
multi care formeaza un corp, este Biserica in care fiecare are chemarea lui individuala si de grup. Misiunea de a 
aduce un nou membru corpului Bisericii este responsabilitatea tuturora. Va fi foarte dificil acest proces al 
chemarii de suflete la Isus in sanul Bisericii, daca nu exista sprijinul Bisericii, astfel ca Biserica, membri ei 
trebuie sa fie atenti asupra modului in care spijina pe ceilalti in lucrarea de marturisire. 

Am sa iti povestesc o experienta. Intr-un loc de pe acest pamant, fara a va da detalii, o persoana a 
visionat un program de televiziune crestin, iar in acea noapte Duhul Sfant a batut la inima sa, iar el a decis sa 
vina la biserica. Asa ca dupa terminarea programului, a cautat telefonul Bisericii in cartea de telefoane. A sunat 
afland toate detaliile necesare pentru a ajunge la Biserica. Odata ajuns acolo, la poarta intalni doi diaconi seriosi, 
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imbracati in costul negru pe care i-a salutat si a intrat in Biserica. Era pentru prima data cand intra intr-o biserica 
evanghelica, putin emotionat pasi inainte fiind foarte atent ce trebuie  sa faca cand va veni la el si il va invita. 
Dar din pacate nimeni nu a schitat nici un gest, asa ca de rusine s-a gandit mai bine sa plece ca sa nu deranjeze, 
si s-a indreptat spre iesire unde a intalnit din nou pe cei doi diaconi in acelasi loc si in pozitie de drepti si desi 
inca astepta sa fie invitat de cineva, din pacate nimeni nu a reactionat de nici un fel. A ajuns in strada, tragand cu 
urechea daca cineva va manifesta vre-un interes, dar nimeni nu a reactionat de nici un fel. Chiar mai mult, unul 
dintre diaconi cercetandu-l cu atentie se adresa celuilat spunandu-i:

- Ia telefonul si suna la politie ca avem aici o persoana suspecta care are un comportament ciudat. 

In trei minute au aparut cateva masini de politie care l-au insfacat chestionand prezenta lui acolo. El a raspuns cu 
sinceritate ca era in vizita si ca dorea ca sa fie invitat de cineva inauntru ca sa participe si el la serviciile divine, 
numai ca nimeni nu l-a invitat sa intre. 

Iti dai seama? De multe ori biserica nu este pregatita ca sa primeasca noi vizite. Este adevarat ca dorim sa 
primim persoane, dar nu cunoastem acea filozofie de viata a unei biserici ospitaliere, receptive. Nu de putine ori 
chemati de prieteni, ei intra in biserica, iar acolo nimeni nu ii saluta, nu vorbesc cu ei, priviri iscoditoare si fete 
lungi completeaza tambloul surprinzatoare-i realitati. Aceasta persoana odata plecata niciodata nu va reveni. 

Dar daca aceasta persoana este primita cu caldura si dragoste, nu va mai iesi niciodata de acolo. 

III. O alta focalizare al studiului este necesitatea de pregatire si capacitare permanenta. Un membru nu 
poate fi pregatit cu un singur seminar de trei ore facut in sabat dupa amiaza, si nici in 4 luni cu  pregatire in  4 
duminici de dimineata. Pregatirea Bisericii este un proces complex care dureaza toata viata. Se spune ca pentru a 
schimba mentalitea unui popor este necesar sa treaca o generatie. Nu stiu daca este asa, dar ceea ce stiu este ca 
misiunea Bisericii este una educativa. Fiecare nou venit odata intrat, trebuie sa inceapa a fi capacitat pentru a 
intra in lucrare, pentru ca aceasta maniera corecta de a creste in viata crestina. Membrul Bisericii care nu aduce 
suflete la Isus, mai devreme sau mai tarziu va muri din punt de vedere spiritual. Aceasta este o realitate 
inevitabila. De aceea Pavel l-a sfatuit pe Timotei in felul urmator in 2 Timotei 2,1-7:

“1 Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. 
2 Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să 
înveţe şi pe alţii. 
3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. 
4 Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. 
5 Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. 
6 Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. 
7 Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.   “

Iti dai seama? Timotei trebuie sa pregateasca si sa capaciteze persoane potrivite. Aceasta este de 
asemenea misiunea tanarului pastor de astazi.

IV. In partea a patra a acestui studiu vedem ce spune Pavel in 2 Corinteni 5,18-20:

“  18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a 
încredinţat slujba împăcării; 
19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a 
încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 
20 Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm 
fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!  “

Te rog sa observi ca in numai 3 versete se repeta de 5 ori cuvantul “a impaca”. Aceasta este misiunea 
noastra pe acest pamant, sa chemam lumea de a se impaca cu Dumnezeu. Dar aceasta trebuie sa includa si pe 
acei care odata au facut parte din poporul lui Dumnezeu, si care acum sunt departe de El si de Biserica Sa. Se 
spune ca afara inca mai este o Biserica intreaga. Daca suntem pe pamant acum cca 20 de milioane de membri, 
daca s-ar intoarte cei care au fost membri, cu siguranta ca am fi 40 de milioane. Te-ai gandit la importanta 
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acestui fapt? Iar aceste persoane de afara, nu au nevoie sa fie indoctrinate, pentru ca ei deja cunosc Evanghelia, 
mesajul ei de speranta, ei doar asteapta un mesaj de invitatie.

Ce tip de activitate desfasoara biserica ta pentru ca atrage din nou in familia lui Dumnezeu pe cei care au 
plecat? Iti amintesti ca aceasta este o alta parte a misiunii la care am fost chemati? Dar pentru a putea fi adusi, 
trebuie in primul rand sa stim care a fost motivul pentru care a parasit Biserica. Si stii de ce? 

Cand eram secretar al departamentului de evanghelizare de la diviziunea sud americana, am facut un 
sondaj de opinie in toata America de sud  si am ajuns la niste concluzii interesante:
- 1%  chiar mai putin de 1% dinte cei care ies din Biserica pleaca din motive doctrinare, pentru ca nu sunt 
de acord cu doctrina. 
Acest fapt anuleaza argumentul pe care il sustin unii ca membrii pleaca pentru ca nu sunt bine pregatiti. Nu este 
adevarat, realitatea demonstreaza ca mai putin de 1%  implinesc aceste conditii. Ei chiar mai mult ei continua sa 
se considere adventisti, iar cand li se ofera oportunitatea de a vorbi despre doctrina adventista o fac cu 
determinare. Este cert faptul ca ei nu ies din motive doctrinare. 
- 10%  parasesc biserica pentru ca nu au reusit sa paraseasca relele obiceiuri, ca fumatul, bautura, 
adulterul.
- 3%  pleaca cu miscari eretice, dizidente.
Din nou nu este vorba de motive doctrinare, unii chiar o fac mai mult pentru a lovi biserica decat a nu mai crede 
intr-un puct doctrinar. 
- Aproape 79% pleaca din Biserica pentru ca nu au intalnit receptivitate din partea membrilor. Ei au lasat 
afara prietenii lor, obiceriurile lor, iar odata intrati nu au gasit din pacate o familie, ci tot felul de grupuri care nu 
i-au primit. Au luptat un an, noi ani, trei ani, pana cand nu au mai rezistat si au plecat. 

De exemplu eu te intreb, cati membri din biserica sunt singuri, adica fara sot, sau fara sotie, fara parinti, 
sau fara copii, ei vin singuri. Ei in aceste conditii sa gandim impreuna cum deschid  sabatul? Singuri! Cum i-au 
masa in sabat? Singuri! Crezi ca este usor sa cresti singur? Poate oare un copil sa creasca singur fara sa aiba 
parte de un camin? Familiile crestine ar trebui sa adopte persoane singure, si sa le ofere caldura caminului lor. 

Din nou te intreb care este programul Bisericii tale in linia prezentata pana aici, si anume de a ingriji de 
cei care sunt nou veniti. Care este programul de recuperare a celor care ne-au parasit? Este adevarat de multe ori 
celor de la poarta de la intrare le zicem intra, intra, intra  iar din pacate celor de la poarta de iesire le spunem 
pleaca, pleaca, pleaca. Si de ce pleaca? In primul rand pentru ca nu gasesc un mediu incalzit de dragostea divina, 
ci un mediu format din persoane care nu se roaga, nu studiaza Scriptura, si nu aduc persoane la Hristos. Elena 
White este clara cand spune ca “cine se decide ca sa lucreze pentru Hristos, nu va apostazia niciodata” adica va 
ramane credincioasa. Acest studiu este pentru ca noi sa gandim profund in ce situatie suntem, iar cu ajutorul lui 
Dumnezeu sa deschidem ochii mintii inspiratiei si sprijinului divin pentru a lucra eficient in via Domnului, atat 
pentru a aduce suflete noi cat si pentru a recupera pe cele pierdute. 

Traducere Gertrud Radu
Tehnoredactare Gabriel Radu
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