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A

dunarea Baptistă Independentă
Beiuş se pregăteşte pentru cel mai
mare eveniment al acestei toamne:
Conferinţa misionară. Scopul acestui eveniment este să modeleze o gândire şi o
practică biblică în minţile membrilor şi nu
numai.
În ţara noastră încă nu avem o filosofie de misiune biblică, în doctrină şi
practică. Pentru multe biserici evanghelice
din România, misiune înseamnă o vizită a
unui grup organizat într-o altă biserică, în
care se ţin un „program cultural” şi o
predicuţă care să nu supere pe nimeni.
Misiunea biblică nu are nimic de-a face cu
acest tip de turism bisericesc.
Iată de ce este atâta nevoie să regândim misiunea, de data aceasta din
punct de vedere biblic, iar Conferinţa are
menirea de a ne ajuta să acceptăm filosofia biblică a bisericii primare cu privi-re la
misiune.
Mai devreme sau mai târziu, o biserică moare dacă nu este implicată în Marea Trimitere (Matei 28:18-20). Ce să facem ca adunarea noastră să nu moară?
Există mai multe elemente care fac
o biserică să reziste în timp. În primul
rând, temelia bisericii trebuie să fie Cristos;

apoi sunt esenţiale doctrina şi practica,
fără a lăsa deoparte spiritul misionar.
Iată ce spune Biblia în Fapte 1:8:
“Ci veţi primi putere, când va veni Duhul
Sfânt peste voi, şi veţi fi martorii Mei atât
în Ierusalim, cât şi în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginea pământului.”
Acest verset atât de cunoscut ne
spune că suntem martorii lui Cristos atât
în Ierusalim, cât şi-n Iudeea, în Samaria şi
până la marginile pământului: adică în
acelaşi timp în toate aceste locuri. E greşit
să gândeşti că mergi în alt loc după ce ai
terminat cu Ierusalimul, de exemplu, pentru
că niciodată nu putem isprăvi lucrarea într
-un anumit loc. Atunci când ne aţintim
privirea la un singur loc, la oraşul nostru,
ne lipsim de noi ocazii de a-L vedea pe
Domnul lucrând în vieţile altora, în ţară şi
peste hotare.
În ciuda faptului că adunarea
noastră are numai patru ani de la naşterea sa, mă bucur ca pastor că am înţeles doctrina şi practica misiunii. Mulţumesc Domului pentru practicarea promi
-siunii prin credinţă, căci astfel putem
participa cu toţii la răspândirea mesajului
Evangheliei adevărate în două din marile
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oraşe ale ţării noastre şi prin lucrarea Taberei Bucuriei. Nădăjduiesc ca în viitor să
luăm decizia împreună să susţinem primul misionar în afara ţării. Propuneri deja
există, mai rămâne să ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească în acest pas.
Credem că interesul pentru misiune
trebuie promovat în adunarea noastră, de
aceea atât eu, ca pastor, cât şi ceilalţi
lideri ai bisericii, dorim ca acest eveniment să devină unul anual, în care să ne
bucurăm de părtăşie în jurul Cuvântului lui
Dumnezeu. În loc de o săptămână de evanghelizare, cum continuă să facă multe
biserici evanghelice, crezând că aşa şi-au
împlinit mandatul pentru un an, între 7-11
octombrie dorim să lăsăm pe Dumnezeu
să pune în inimile noastre povara pentru
misiune, în cadrul serviciilor speciale, în
care tema va fi: „De la întuneric la lumină.
Misiunea face diferenţa.”

renunţăm la comoditate şi la orice fel de
complexe. Avem nevoie de echilibru între
creşterea numerică şi spirituală.
Iată de ce vă îndemn să ne rugăm
împreună pentru acest eveniment şi,
desigur, să vă faceţi timp să participaţi.
Aranjaţi-vă din timp programul, ca să
putem fi expuşi predicării Cuvântului şi
apoi să putem lua decizii cu privire la
umblarea noastră zilnică cu Cristos.
Să ne aducem aminte că misiunea
este „bătaia de inimă” a lui Dumnezeu. El
L-a trimis pe Fiul Său ca misionar în
această lume căzută cu vestea bună a
salvării. Iesus Cristos Şi-a dat viaţa pentru
noi, ca prin sângele Său curs pe lemnul
crucii să avem iertare de păcate, iar prin
credinţa în El să avem viaţă veşnică.
Datorită altor creştini care au împlinit
Marea Trimitere noi am auzit şi crezut
Evanghelia răscumpărătoare, iar acum
este rândul nostru să ducem Evanghelia
dincolo de zidurile clădirii în care ne
strângem, chiar până la marginile pământului.
Cine ştie, poate că în aceste întâlniri Dumnezeu te cheamă şi pe tine în
lucrare? Nu spune „sunt prea ocupat.”
Sau nu şti că Dumnezeu cheamă la lucrare
numai oameni ocupaţi? Vino cu o inimă
pregătită. Vino gata să fii provocat de
Dumnezeul nostru! Vino să vezi că misiumisiunea face diferenţa. Te aştept!

Criticii noştri vor spune că renunţăm
la evanghelizare. Categoric, nu. Nu am
făcut altceva decât să ne întoarcem la
principiile biblice. Cei pierduţi nu vin la
biserică, ci cei mântuiţi se duc la ei cu
Evanghelia! Oare de ce am înfiinţat grupul
câştigătorilor de suflete? Este vremea să
punem în practică principiile biblice, să
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În slujba Domnului,
Petru Beltechi

IN

vremurile antice mesajele importante erau comunicate de un mesager. Era mesagerul personal al
regelui care striga în gura mare mesajul
acestuia, astfel încât oamenii din cetate să
se adune nerăbdători să afle ultimele
veşti. Mesagerul nu transmitea propriul
său mesaj şi nici nu-şi exprima propriile
puncte de vedere şi opinii. El spunea cuvânt cu cuvânt mesajul regelui. Nu interpreta mesajul şi nici măcar nu conta dacă
îi plăcea sau nu mesajul respectiv. Nu organiza dezbateri publice cu privire la mesaj şi nici nu se contrazicea cu oamenii.
Pur şi simplu prezenta cu credincioşie mesajul regelui. Pavel a spus: „pentru că este
pusă asupra mea o datorie; şi este vai de
mine dacă nu vestesc Evanghelia!”
(1 Corinteni 9:16). Vai de mine dacă nu
anunţ vestea bună a Regelui!
Bisericile de azi par să facă orice,
mai puţin lucrul pe care Domnul l-a dat să
îl facă. Înlocuim programul lui Dumnezeu
cu programul sau programele noastre.
Prezentăm propria evanghelie în loc să
prezentăm Evanghelia Sa.
HAIDEŢI SĂ VEDEM PE SCURT CE
NU SPUNE MAREA TRIMITERE:

Mergeţi în toată lumea şi hrăniţihrăniţi-i
pe cei flămânzi, îmbrăcaţiîmbrăcaţi-i pe cei goi, construiţi case pentru cei săraci şi îngrijiţiîngrijiţi-vă
de cei bolnavi.
Cu siguranţă nu ar trebui să fim
nepăsători faţă de durerea, sărăcia şi suferinţa din lume, dar evanghelia socială nu
este ceea ce Domnul ne-a poruncit. Soluţia nu este ca fiecare credincios să devină
ca Maica Tereza. Putem să le hrănim stomacul, dar ce am făcut pentru sufletul lor?
Putem să-i vindecăm de o boală trupească
dar cum rămâne cu boala mortală şi incurabilă a păcatului? (Ieremia 17:9) Cu ce îi
ajută că devin bogaţi pentru o secundă (în
această viaţă) dacă rămân săraci pentru
totdeauna (în veşnicie)? Dacă le acoperim
trupurile cu hainele cele mai bune, cu ce îi
ajută dacă mor fără să fie acoperiţi cu
veşmintele neprihănirii lui Cristos? La ce
le foloseşte să le construim o casă minunată dar nu le este asigurată o casă în
ceruri? Ce bine am făcut dacă nu îi ajutăm
decât cu privire la această parte a mormântului?
„Dacă toţi oamenii din această lume ar avea mâncare, casă şi un venit corespunzător; dacă toţi oamenii ar fi egali,
dacă ar fi înlăturat orice rău social sau
nedreptate, omul ar avea în continuare
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nevoie de un lucru – CRISTOS!” (J.W. Hyde)
Mergeţi în toată lumea şi implicaimplicaţiţi-vă politic şi social pentru a elimina marile probleme sociale ale zilelor noastre şi
pentru a impune standardele biblice în
societate.
Chiar asta să fie misiunea noastră?
Gândiţi-vă la primii creştini. Care era preocuparea lor principală? Ce descoperim când
citim cartea Faptele apostolilor? Au făcut
ei o asociaţie pentru scoaterea în afara
legii a prostituţiei la templu? Au investit
timp şi resurse pentru alegerea în senatul
roman a candidaţilor conservatori? Au făcut
marşuri de protest împotriva luptelor cu
gladiatori? Au făcut campanii împotriva
relelor sociale din vremea lor, precum
divorţ, sclavie, omorârea copiilor? Pe cât
de bune şi importante ar fi fost aceste
lucruri, primii ucenici pur şi simplu nu
aveau timp să se ocupe de ele. Erau prea
ocupaţi să facă ceea ce Domnul lor le spusese să facă: „Cei ce se împrăştiaseră,
mergeau din loc în loc, şi propovăduiau
Cuvântul” (Fapte 8:4). Oricât de importante ar fi aceste lucruri, transmiterea
mesajului Regelui meu trebuie să aibă
prioritate.
„Activismul creştin nu este creştin şi
reprezintă o deturnare de la calea dreaptă
pe care trebuie să meargă biserica înaintea lumii. El poate să aducă multă confuzie cu privire la adevărata problemă, poate
duce la compromis şi alianţe neevlavioase
şi poate deturna timp şi efort care ar fi mai
bine folosit în proclamarea Evangheliei…
Fiţi implicaţi cu toată fiinţa în salvarea sufletelor pentru veşnicie.” (Dave Hunt)
Atunci când credincioşii fac ceea ce
Domnul le-a spus să facă, este uimitor
impactul pe care-l pot avea asupra întregii
societăţi. Gândiţi-vă la primii credincioşi

6 | SEPTEMBRIE 2007

creştini: „În câteva generaţii au schimbat
aspectul societăţii prin doctrinele biblice.
Au golit templele de zeii păgâni. Au crescut
moralitatea în relaţiile dintre oameni. Au
ridicat caracterul şi poziţia femeii. Au modificat standardul de puritate şi decenţă.
Au pus capăt unor obiceiuri crude şi sângeroase, ca luptele cu gladiatori.” (J.C.Ryle).
Mergeţi în toată lumea şi schimbaţi
lumea pentru Cristos.
Cu ani în urmă, fondatorul organizaţiei „Campus Crusade for Christ” („Alege
Viaţa”), Bill Bright, a scris o carte intitulată
„Veniţi şi ajutaţi la schimbarea lumii.” În
prefaţă el spune: „Aceasta este povestea
unui început, lucrarea şi viziunea lui Campus
Crusade for Christ de a schimba lumea. Ei
ştiu că lumea poate fi schimbată… Există
ucenici ai secolului douăzeci care sunt
dedicaţi schimbării lumii şi împlinirii Marii
Trimiteri în generaţia aceasta” (paginile
197 şi 193).
Mai recent au apărut „credincioşi”
cunoscuţi ca „reconstrucţionişti postmileniali.” Ei cred că pot aduce Împărăţia şi
pot schimba lumea prin aşezarea societăţilor sub sistemul legal al Vechiului
Testament (reinstituirea legii mozaice şi a
pedepselor).
Dumnezeu nu ne-a spus niciodată
să schimbăm lumea. Sistemul lumii este
incurabil şi se îndreaptă spre distrugere.
Dumnezeu ne-a spus să predicăm Evanghelia indivizilor (fiecărei făpturi), iar atunci
când o persoană răspunde în mod corect
la mesajul Evangheliei, viaţa ei este cu
adevărat schimbată prin harul lui Dumnezeu.
Lumea este o corabie care se scufundă,
asemenea Titanicului. Este condamnată la
distrugere. Mulţi vor pieri. Slujba noastră
este să aruncăm colacul de salvare, căutând mântuirea a cât mai mulţi oameni
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prin transmiterea mesajului Evangheliei.
Singurul care poate schimba lumea
este Dumnezeu Însuşi şi o va face atunci
când Cristos Se va întoarce pe pământ
pentru a-Şi instaura Împărăţia. Biserica nu
va aduce niciodată o lume nouă. Această
lucrare nu poate fi făcută decât de Cristos.

Mergeţi în toată lumea şi aduceţi
oamenii la biserică.
Ce spune Scriptura? „Duceţi-vă în
toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la
orice făptură.” (Marcu 16:15). Aceasta
înseamnă că noi trebuie să ducem Evanghelia la cei nemântuiţi. Nu spune că trebuie să-i aducem pe cei nemântuiţi la
Evanghelie. Nu spune: „Duceţi-vă şi invitaţi
la biserică orice făptură.” Ni se spune să
mergem în lume, deoarece acolo sunt cei
nemântuiţi. Mesagerul nu îi cheamă pe
oameni la palat pentru ca să audă mesajul
regelui. Mesagerul se duce acolo unde
oamenii trăiesc şi le transmite mesajul.
Unii văd biserica drept un centru
evanghelistic. Locul unde oamenii trebuie
aduşi prin orice mijloc, chiar mituiţi, pentru
a auzi Evanghelia. Însă biserica este în
primul rând locul unde sufletele sunt zidite,
nu locul unde sufletele sunt câştigate. În
mijlocul lumii, accentul trebuie pus pe
evanghelizare, dar în biserică accentul

trebuie pus pe învăţare. În lume trebuie să-i
câştigăm, în biserică trebuie să-i învăţăm.
Sfinţii trebuie învăţaţi în biserică, pentru ca
apoi să meargă cu Evanghelia în lume.
Asta nu înseamnă că nu trebuie să
invităm oameni pierduţi la biserică. Trebuie
să o facem şi îi mulţumim lui Dumnezeu
pentru fiecare suflet pierdut care vine la
biserică, aude Evanghelia şi este mântuit.
Problemele apar atunci când biserica îşi
concentrează eforturile în principal asupra
celor nemântuiţi. În loc să hrănească turma
şi să împlinească nevoile sfinţilor, biserica
ajunge să ofere o dietă constantă cu
mesajul mântuirii sau „mesaje Ioan 3:16.”
Acest verset face un sumar extraordinar al
mesajului Evangheliei, dar Biblia este mai
mult decât Ioan 3:16. Sfinţii au nevoie de
întreaga Biblie. Iar mântuirea este doar
prima lecţie în şcoala lui Dumnezeu. Este
interesant faptul că sectele nu creează
centre de evanghelizare, ci mai degrabă
centre de edificare şi îndoctrinare, astfel
încât fiecare persoană să fie gata să
răspundă oricui i-ar cere socoteală de
nădejdea falsă care este în ea. Diavolul
ştie care sistem funcţionează.
Când biserica locală funcţionează
ca un centru de edificare/îndoctrinare, după
modelul dat de Dumnezeu, cel nemântuit
care va intra într-un asemenea loc va fi
profund convins. „Dar dacă toţi prorocesc,
şi intră vreun necredincios sau vreunul
fără daruri, el este încredinţat de toţi, este
judecat de toţi. Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu, şi va
mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în
mijlocul vostru”(1 Corinteni 14:24-25).
Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi
să fim o astfel de adunare, în care PERSOANA şi VIAŢA lui Dumnezeu să fie manifestate.
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cesta este un simbol frumos. După ce
afirmă „ce bine şi ce plăcut este să
A
locuiască fraţii uniţi împreună” (v. 1), imediat autorul spune că aceasta este „ca
untdelemnul preţios pe cap, care curge pe
marginea veşmintelor lui” (v. 2). Acest simbolism se referea la vremea în care Aaron a
fost uns, ca mare preot al Israelului, cu
untdelemnul preţios, special alcătuit pentru
acest scop, potrivit poruncii lui Dumnezeu.
Acest untdelemn, alifie, era foarte aromat;
de fapt, era un parfum foarte puternic, încât
atunci când a fost turnat cu generozitate
pe Aaron întreaga atmosferă din jurul lui a
devenit înmiresmată cu acea aromă.
Astfel, psalmul spune că unitatea
poporului lui Dumnezeu este preţioasă şi
dulce, atât Domnului cât şi omului. Nu
există nimic mai dulce, de această parte a
cerului, decât părtăşia care există între
sfinţii lui Dumnezeu.
Există totuşi un alt mesaj clar şi
frumos în acest simbolism – o lecţie
misionară. În Scriptură, untdelemnul este
folosit mereu ca simbol al Duhului Sfânt.
Acest lucru este adevărat atât cu privire la
untdelemnul special pentru ungere cât şi
cu privire la uleiul obişnuit. Duhul Sfânt
lucrează în viaţa unui credincios pentru a
face din el un misionar.
„Roua Hermonului,” menţionată în
v. 3, este un simbol secundar. Muntele
Hermon este cel mai înalt munte din
Palestina şi împrejurimi. Ca simbol, roua
de pe munte exprimă într-un mod clar ideea înviorării şi reînnoirii, ceea ce roua întotdeauna produce.
Observaţi că în ambele simboluri
este semnificativ implicată legea gravităţii.
Ungerea cu untdelemnul care a fost turnat
pe capul lui Aaron a curs peste faţa şi
barba acestuia, până la poalele robei sale.
În acelaşi fel, roua Muntelui Hermon a coborât până la poalele muntelui, aducând
înviorare şi înnoire vegetaţiei, din vârf
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până la temelia muntelui.
La fel cum există o lege naturală a
gravitaţiei, există şi o lege a gravitaţiei spirituale. În acest psalm, prima lege este
folosită ca simbolul celei de-a doua. Cu
alte cuvinte, legea gravitaţiei spirituale
este ilustrată prin legea gravitaţiei fizice.
Simplu spus, legea gravitaţiei sună cam
aşa: „ceea ce urcă va coborî, dacă nu este
ceva care să-i schimbe cursul sau să-l
împiedice.”
Untdelemnul pentru ungere care a
fost vărsat asupra lui Aaron ilustrează
legea Duhului la lucru în viaţa unui om. Tot
ceea ce face Duhul în viaţa unei persoane
urmează acest model, sau lege. Duhul
Sfânt trebuie să-Şi înceapă lucrarea în
cap, locul unde este aşezat intelectul. Dar,
asemenea uleiului vărsat pe capul lui
Aaron care a curs pe barba şi pieptul lui,
Duhul Sfânt atinge întotdeauna inima,
locul afecţiunii. În acelaşi fel în care untdelemnul a continuat să curgă până când a
ajuns la tălpile lui Aaron, lucrarea Duhului
Sfânt transformă finalmente umblarea sau
conduita.
Lucrarea Duhului Sfânt urmează
modelul acesta în convingerea, regenerarea
şi transformarea celui nemântuit. La fel Îşi
face lucrarea şi în viaţa credinciosului:
mintea, inima şi apoi umblarea. Astfel,
vă prezint untdelemnul misionarului.
Omenirea a asociat mereu creierul
cu cunoaşterea şi priceperea. Aşadar,
capul simbolizează locul intelectului, a
înţelegerii, a priceperii şi a conştientizării.
Aici trebuie să înceapă Duhul Sfânt lucrarea Sa, în viaţa misionarului. Minţile
noastre trebuie întâi iluminate cu privire la
câteva adevăruri importante. Când o persoană înţelege planul lui Dumnezeu, aşa
cum este prezentat în Cuvântul Său scris,
şi pricepe învăţătura Sa clară cu privire la

evanghelizarea lumii, poate să acorde o
atenţie serioasă slujirii misionare.
Când Iesus S-a arătat ucenicilor Săi,
după învierea Sa din morţi, le-a prezentat
din Scripturi lucrurile referitoare la El,
spunând: „Nu trebuia să sufere Cristosul
aceste lucruri şi să intre în gloria Sa?” (Luca
24:26). Apoi, în acelaşi capitol, citim că El
„le-a deschis mintea, ca să înţeleagă
Scripturile. Şi le-a spus: Aşa este scris, şi
aşa trebuia să pătimească Cristosul, şi să
învieze dintre morţi a treia zi şi să se predice în Numele Său pocăinţa şi ierta-rea de
păcate la toate naţiunile, începând de la
Ierusalem” (Luca 24:45-47).
Dificultatea acestor oameni, până
la acel moment, a fost aceeaşi dificultate
care a făcut ca naţiunea lui Israel să-L
respingă pe Iesus la venirea Sa pe acest
pământ. Ei nu înţelegeau Scripturile. Iesus
le-a arătat clar că trebuie să priceapă două
adevăruri de bază – necesitatea morţii Sale
ispăşitoare pe cruce şi faptul că trebuie
predicate pocăinţa şi iertarea păcatelor,
de către martorii Săi, în Numele Său, printre toate naţiunile.
Există nevoia de a înţelege. Mulţimi
de oameni nu reuşesc să înţeleagă că
evanghelizarea lumii este un adevăr de
bază al Scripturilor, o parte esenţială a
planului lui Dumnezeu de răscumpărare şi
o obligaţie de care Biserica nu poate scăpa.
Parcă gândesc că misiunea e ceva opţional. Dar evanghelizarea lumii nu este opţională, ci esenţială. Este o obligaţie, deoarece este o parte a planului lui Dumnezeu, aşa cum este el revelat în Scripturi,
deoarece Iesus Cristos a porun-cit-o cu
claritate şi deoarece nimeni nu poate fi
mântuit fără Iesus Cristos. Când oamenii
înţeleg aceasta, întreaga între-prindere
misionară capătă un nou înţeles.
Oamenii nu trebuie să aibă însă
SEPTEMBRIE 2007 | 9

UNTDELEMNUL MISIONARULUI - de Pastor Gabriel Rivera

doar o înţelegere a învăţăturilor Cuvântului
lui Dumnezeu, ci şi o înţelegere a nevoii
lumii şi a lucrării misionare mondiale.
Când Iesus le-a spus ucenicilor să-şi ridice
ochii şi să privească lanurile albe, gata
pentru seceriş, în esenţă El spunea: „Fie
ca viziunea nevoii lumii să străpungă
minţile voastre. Fiţi cu băgare de seamă la
mulţimile care aşteaptă să fie câştigate,
asemenea grâului copt, gata de seceriş.
Fiţi conştienţi de situaţia secerişului şi a
lucrătorilor,” (Ioan 4:35)

Viziunea misionară a lui William
Carey a început în mintea sa. El a citit
povestirea călătoriilor Căpitanului Cook în
jurul pământului şi a înţeles starea spirituală
şi socială teribilă a mulţimilor de oameni
din alte părţi ale lumii, complet neatinse
de Evanghelie. Comparând această cunoaştere cu studiul sârguincios al Scripturilor,
el a ajuns la concluzia şi convingerea că
trebuia făcut ceva.
Aici începe lucrarea misionară în
orice viaţă. Duhul Sfânt începe să atingă şi
să ilumineze mintea – untdelemn pe cap!
Ni se spune în Psalmul 133 că
untdelemnul preţios a fost turnat pe capul
lui Aaron şi a curs pe barba lui (v. 2).
Potrivit obiceiului zilei, fără îndoială că
Aaron avea o barbă mare, care se cerea
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bine întreţinută, la fel ca în cazul celorlalţi
bărbaţi evrei. Când era deplin crescută,
barba unui bărbat îi acoperea pieptul.
Astfel, untdelemnul care a curs pe barba
lui Aaron a curs şi pe pieptul lui.
După cum capul este locul intelectului, pieptul este locul afecţiunii. Acesta
este locaţia inimii, care, în multe ţări, este
de mult considerată izvorul dragostei,
compasiunii, milei, simpatiei şi bunătăţii.
Ni se spune că la ultimul Paşte petrecut
de Iesus cu ucenicii Lui, Ioan, ucenicul
iubit, „stătea la masă culcat pe sânul lui
Iesus” (Ioan 13:23). Iar Cuvântul ne spune
că Iesus este „singurul Fiu născut, care
este în sânul Tatălui” (Ioan 1:18). Isaia
profeţise despre Mesia că „El Îşi va paşte
turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe,
îi va duce la sânul Lui, şi va călăuzi blând
oile care alăptează” (Isaia 40:11).
Cunoştinţa singură nu este de ajuns
pentru a face din cineva un misionar. Unii
creştini înţeleg foarte bine învăţătura Bibliei despre evanghelizare şi cunosc şi despre nevoia disperată şi oportunităţile vaste ale lumii. Cu toate acestea, le lipseşte compasiunea divină care să-i facă
doritori să se predea lui Dumnezeu şi să
facă ceva în această privinţă. Forţa motorie din viaţa oricărui misionar şi din orice
efort misionar adevărat trebuie să fie
dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile
noastre. Este lucrarea Duhului Sfânt să
facă chiar acest lucru.
Nu este suficient ca bisericile sau
creştinii, individual, să aibă o „mentalitate
misionară”, ci trebuie să aibă o „inima
misionară.” Cunoştinţa fără dragoste poate
fi rece şi inactivă. Cunoştinţa ar putea
trimite o persoană pe câmpul de misiune,
dar numai dragostea îl va ţine acolo.
Vedem din nou legea gravitaţiei
spirituale în funcţiune. Ceea ce a fost
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turnat pe capul lui Aaron a curs pe barba
sa. Lucrarea pe care Duhul Sfânt o începe
în minte nu va înceta decât dacă este
împiedicată sau deviată. Duhul Sfânt îşi
începe lucrarea în minte, dar continuă să
lucreze tot mai adânc în viaţă, până când
inima este constrânsă de dragostea divină. Apostolul Paul a spus: „Dragostea lui
Cristos ne constrânge” (2 Corinteni 5:14).
Unul dintre cele mai măreţe exemple ale
unei inimi umplute cu dragostea Duhului
este a acestui apostol, inimă descoperită
în Romani 9:2-3: „simt o mare întristare, şi
am o durere necurmată în inimă. Căci
aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Cristos, pentru fraţii
mei, rudele mele trupeşti.” Ce compasiune!
Untdelemnul turnat pe capul lui
Aaron la dedicarea sa în preoţie a curs pe
barba sa şi a continuat să curgă până a
atins „marginea veşmintelor sale” (Psalmul
133:2). Cu alte cuvinte, i-a curs pe picioare. Legea Duhului spune că odată ce
El începe să lucreze în minte, El va continua operaţia Sa divină până va putea să
direcţioneze şi să controleze chiar şi picioarele (tălpile). Tălpile au de-a face cu
umblarea, iar termenul „umblare”, în Biblie,
implică purtarea sau felul de viaţă al unei
persoane.

Ce simbol frumos este acesta! Odată
ce Duhul Sfânt îşi începe lucrarea în mintea unui om şi apoi îi controlează inima,
întregul curs al vieţii şi direcţia umblării
sale vor fi schimbate. De fapt, Biblia vorbeşte specific despre umblarea în Duhul.
Dacă inima este plină de puterea Duhului,
aceasta va atinge şi picioarele până la
urmă! Romani 10:15 afirmă: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce ves-tesc
pacea, ale celor ce vestesc Evan-ghelia!”
Viziunea misionară pe care Duhul Sfânt a
pus-o întâi în mintea lui William Carey, i-a
cucerit repede inima cu compa-siunea
divină şi, până la urmă, picioarele lui l-au
dus în ţara mare a Indiei. Acesta este modul în care a lucrat şi în viaţa mea.
Picioarele semnifică acţiune, mişcare
sau locomoţie. Nu este suficient ca cineva
doar să priceapă sau doar să simtă o
povară pe inimă. Trebuie să existe acţiune.
Trebuie să vină vremea în care să spunem:
„Voi merge unde mă vrei Tu, Doamne... Voi
fi ceea ce vrei Tu să fiu.” Cine este gata să
meargă? Cine este gata să acorde sprijin?
EŞTI TU ACELA?
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„Şi, umblând pe lângă Marea Galileii,
a văzut doi fraţi: pe Simon, care se
numeşte Petru, şi pe Andrei, fratele
lui, aruncând un năvod în mare, pentru că erau pescari. Şi le-a spus:
<<Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.>> Şi ei, lăsând îndată
plasele, L-au urmat. Şi, mer-gând de
acolo mai departe, a văzut alţi doi
fraţi: pe Iacob, al lui Zebedei, şi pe
Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedei,
tatăl lor, reparându-şi plasele; şi i-a
chemat. Şi ei, lăsând îndată corabia şi
pe tatăl lor, L-au urmat.”
Matei 4:18-22

E

l nu venise să facă totul de unul
singur. El era Persoana potrivită,
avea propovăduirea potrivită, dar
planul Tatălui era ca El să-Şi investească viaţa în alţii. Aşadar, trebuia să
găsească pescarii potriviţi.
Era dimineaţă când a ieşit din
casă, mergând spre ţărmul Mării Galileii.
Sosise timpul să-i caute pe cei în a căror viaţă trebuia să Se investească pe
Sine. Privind pescarii de pe ţărm, a
văzut două grupuri care I-au atras aten-
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ţia. Erau pescarii potriviţi. Erau tipul de
oameni pe care El putea să-i transforme în adevăraţi pescari... de oameni.
Ei erau cei dăruiţi Lui de Tatăl.
Primul grup, alcătuit din Petru şi
Andrei, era cel al oamenilor de acţiune.
acţiune
Erau bărbaţi plini de energie şi de cunoştinţă care ştiau ce aveau de făcut şi
găseau plăcere în a face ceea ce ştiau.
Ei aruncau un năvod în ape, acţionau în
mijlocul valurilor, erau în tumultul
aventurii, dar erau şi primii care vedeau
peştele prins. Munca lor era extenuantă,
dar mai puţin minuţioasă. Era o treabă
foarte grea care cerea concentrare maximă, neînfricare, stăruinţă, responsabilitate şi acţiune la momentul oportun.
Puteau reveni la mal cu plasele pline de
peşte sau cu ele goale, sau chiar
distruse. Puteau fi destinatarii laudelor,
dar şi ai criticilor şi reproşurilor. Important era că erau dornici de acţiune şi
dispuşi să facă mereu aceeaşi treabă,
pentru că aveau un singur gând... să
prindă peşte.
Al doilea grup, format din Ioan şi
Iacob, era cel al oamenilor de susţinere.
susţinere
Erau bărbaţi înţelepţi, calmi, calculaţi,

FAŢETELE MISIUNII - de Pastor Mihai Czentye

atenţi, care ştiau că acţiunea trebuie
sprijinită, uneltele trebuie reparate,
„roada” trebuie preparată şi cei obosiţi
(sau îmbătrâniţi) trebuie băgaţi în seamă. Ei nu erau în mijlocul aventurii, dar
aventura era imposibilă fără ei. Valurile
nu răsunau atât de puternic în urechile
lor, dar trebuiau să suporte suspinele
şi oboseala celor care adu-ceau peştele. Se bucurau alături de aceştia,
dar trebuiau să „repare” deza-măgirile
lor când lipseau rezultatele. Ştiau că
plasele trebuiau să fie gata reparate
când se ieşea în larg şi că mesele de
lucru trebuiau fi pregătite pentru momentul descărcării peştelui. Erau oamenii mai puţin spectaculoşi, dar foarte
importanţi.
Era un lucru important cu privire
la ambele grupuri. Nu erau specialişti în
domeniile lor! Nu erau pescari de
acţiune şi pescari de susţinere. Aveau
anumite înclinaţii. Se pricepeau mai
bine la anumite aspecte, dar erau pescari. Şi Petru repara uneori plasele, aşa
cum şi Ioan ieşea cu barca in mijlocul
mării. Erau colegi sau echipieri ai aceleaşi slujbe, aveau acelaşi ţel şi se bu-

curau de aceeaşi roadă. Totuşi, Petru a
fost cel care a predicat la Rusalii şi Ioan
a fost cel ales să scrie Evanghelia. Petru a aruncat năvodul în care a prins trei
mii de suflete, iar Ioan a ţesut plasa
prin care au ajuns în Rai mulţimi de
suflete necunoscute nouă... încă.
Pe aceştia Iesus i-a chemat. Lor
le-a şi promis că-i va transforma în
pescari de oameni. Faţă de ei, Iesus Şi-a
împlinit promisiunea.
Tu, din care grup faci parte?
Dacă eşti copilul lui Dumnezeu trebuie
să te regăseşti într-unul şi să le faci pe
amândouă. Indiferent care este darul
tău, trebuie să împlineşti şi slujba de
evanghelist, adică pescar de oameni.
Aceasta este datoria ta, menirea ta drept
creştin, să aduci roadă în suflete care
se întorc la Cristos. Este o sarcină nobilă,
grea, dar şi foarte binecuvântată, pentru
că un suflet în Rai înseamnă unul mai
puţin în Iad. Misionarul William Carey îi
spunea fiului său care urma să meargă
şi el ca misionar: Convertirea unui suflet merită toată truda unei vieţi! Să ne
suflecăm mânecile şi să ieşim în larg!
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A

propiindu-ne de conferinţa misionară din acest an, mi s-a cerut să
scriu o mărturie în calitate de
misionar. Spre gloria lui Dumnezeu,
vreau să vă vorbesc despre lucrarea Sa
în vieţile noastre.
Când ne-am cunoscut, eu şi Lyn
eram mântuiţi, dar niciunul dintre noi nu
trăia pentru Domnul. Ne-am căsătorit în
1979 şi peste cinci luni eu mi-am început cariera în industria petrolului. Viaţa
noastră era „bună,” dar urma să devină
şi mai bună. Slujba mea ne-a făcut să ne
mutăm într-un alt oraş în care exista o
biserică baptistă indepen-dentă. Ei
aveau un program de vizitare riguros şi,
curând, au găsit-o pe Lyn acasă în timp
ce eu eram la serviciu. Lui Lyn i-a plăcut
prietenia lor şi, la scurtă vreme, pastorul a venit să ne viziteze, într-o seară. Am
început să mergem la biserică, să creştem în Domnul şi, pentru prima oară în
viaţa mea, am văzut şi am întâlnit misionari.
Compania ne-a transferat din nou
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într-un alt loc. De această dată, datoria
mea era să-i învăţ pe inginerii tineri cum
să efectueze serviciile noastre în cadrul
industriei. Aceasta însemna să vorbesc
în public, ceva ce eu nu mai făcusem
niciodată. Nu ştiam atunci că Dumnezeu
mă pregătea pentru ceva minunat. Apoi,
s-a întâmplat. Era luna februarie, 1986.
Participam amândoi la toate serviciile
unei conferinţe misionare, în biserica
noastră. Găzduiam în casa noastră un
misionar în Austria care lucrase şi el în
industria petrolieră. În ultima seară a
conferinţei, în timp ce eram la un restaurant, după serviciu, el s-a uitat la mine şi
a spus: „Dan, tu nu eşti fericit, nu-i aşa?”
Lyn şi-a zis în sine: „Bineînţeles că suntem
fericiţi. Avem tot ceea ce ne-am fi putut
dori.” Eu am răspuns: „Nu, nu sunt
fericit.” Vedeţi, Dumnezeu chema, dar eu
mă împotriveam. Prin harul Său, El a
continuat să lucreze şi în anul următor,
la conferinţa misionară din 1987, Lyn şi
eu am ieşit înaintea bisericii pentru a ne
preda în serviciul Domnului.
Luna aceasta s-au împlinit 20 de
ani de când am început pregătirea noastră
oficială în colegiul biblic. La şase ani
după aceea, Dumnezeu ne-a adus în
Slatina, România. Vai, ce schimbare totală
a fost faţă de ceea ce cunoşteam! Se
numeşte „şoc cultural.” Domnul a binecuvântat, ne-a dăruit nişte prieteni buni
şi ne-am bucurat de aventura noastră.
Dumnezeu a împlinit prima parte
a promisiunii Sale din Marcu 10:30. Dar
era un lucru care lipsea – proprii noştri
copii. Ne resemnaserăm cu faptul că nu
vom fi niciodată părinţi. Dar Dumnezeu
avea alte planuri. După 16 ani de căsnicie, Dumnezeu ni l-a dăruit pe Kenneth
Daniel Sehested, pe 19 martie 1996.
Apoi, la 51 de ore după ce s-a născut,

CHEMAREA UNUI MISIONAR - de Dan Sehested

Dumnezeu l-a chemat pe Kenneth
acasă, să fie cu Creatorul său. Cu
inimile zdrobite, dar plini de harul susţinător al lui Dumnezeu, ne-am întors
în Statele Unite pentru o perioa-dă de
odihnă şi vizitare a bisericilor. Trei ani
mai târziu, din acea tragedie, Dumnezeu a adus în viaţa noastră două din
cele mai măreţe binecu-vântări din
vieţile noastre – pe Sam şi Briana.
Când am părăsit Slatina, ne-am
mutat în Lugoj pentru a preda la un
colegiu biblic. Nu ştiam la vremea
aceea, dar scopul principal al lui
Dumnezeu pentru noi în Lugoj era să
ajutăm o biserică mică din satul
Ştiuca. Timp de cinci ani, Dumnezeu a
lucrat prin noi pentru a-l pregăti pe
pastorul Alin Manciu. În acelaşi timp
Dumnezeu ne pregătea şi pe noi
pentru o lucrare mai mare.
Cu privire la chemarea de a ne
muta în Beiuş, a fost nevoie de opt luni
de rugăciune şi citire a Bibliei pentru a
discerne voia lui Dumnezeu. După ce
am fost provocaţi de Domnul din Ioan
17:4 şi după ce am consultat „mulţimea
sfătuitorilor,” Domnul şi-a confirmat
chemarea de a ne muta la Beiuş prin
Romani 9:3, într-o dimineaţă de vineri,
pe 22 septembrie 2006.
„Dacă Dumnezeu te cheamă să
fii un misionar, nu te înjosi să fii preşedintele Statelor Unite.” Am auzit această afirmaţie de multe ori, în multe conferinţe misionare. Ştiţi ceva, eu o cred!
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D

upă aproape două milenii de evanghelizare, peste 50% din populaţia lumii
nu a auzit niciodată Evanghelia. S-a estimat că un misionar străin obişnuit
poate ajunge la numai 5000 de oameni în timpul lucrării sale. La un asemenea nivel, am avea nevoie să trimitem încă un milion de misionari pe câmpul
de lucrare, într-un singur an. Lucrul acesta este imposibil din punct de vedere
uman.
Dumnezeu are o cheie – un mijloc de transmitere a mesajului la „fiecare
făptură”, într-un mod plin de sens, relevant şi care atinge inima. Dumnezeu nu
dă porunci imposibil de îndeplinit. Alături de porunca Marii Trimiteri, Dumnezeu
ne-a pus la dispoziţie tot ce este necesar pentru a o împlini. Un mijloc cheie pentru multe ţări, limbi şi grupuri de oameni este pagina tipărită.
În lumea dezvoltată, chiar şi la noi, pagina tipărită a devenit „ieftină” şi
este desconsiderată. Lucrul acesta nu este însă adevărat pe multe câmpuri de
misiune străine. În America Latină, de exemplu, cineva poate să meargă prin sate şi oraşe şi să împartă literatură, oriunde găseşte oameni, şi mesajul va fi citit
pe loc în majoritatea cazurilor. Nu este un lucru neobişnuit, de fapt, ca oamenii
să abordeze un misionar şi să ceară literatură de evanghelizare (tractate, broşuri,
Biblii). Este uimitor să fii martorul rezultatelor literaturii de evanghelizare. În America Centrală, există un răspuns la fiecare o sută de exemplare de literatură împărţită. În Mexic există o medie de o scrisoare primită ca răspuns la fiecare două
sute de exemplare de literatură distribuite. Nu există nimic altceva care să producă astfel de rezultate, avându-se în vedere timpul şi banii cheltuiţi, ca literatura
Evangheliei.

Gândindu-ne la acest instrument, să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească tractatele pe care le împărţim, să dea curaj şi credinţă celor care le împart şi să ne ajute să producem cât mai multe „teci” de acest fel, prin care Sabia
Duhului Sfânt să străpungă inimile oamenilor spre mântuire.
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acoperite de cruci, cea de pe
Domeniu reprezentând rolul
Suveranului ca Apărător al Credinţei Creştine. La dedicarea
Suveranului britanic, acesta
poartă două sceptre semnificând domnia lui Cristos în
Anglia: Sceptrul cu Crucea în
mâna dreaptă, iar Sceptrul cu
Porumbelul (reprezentându-L pe
Duhul Sfânt) în mâna stângă.

P

otrivit unui nou sondaj public religios, Anglia
este o naţiune de oameni cu îndoieli. Numai
28% din cei chestionaţi au spus că ei cred
într-un Dumnezeu personal, iar 42% au declarat că
ei cred că religia are un efect dăunător. Un uimitor
procent de 74% din cei întrebaţi a declarat că nu
se roagă niciodată sau aproape niciodată.

(„Religia provoacă daune” Sunday Times, 2.09.2007).

Cercetarea YouGov a fost mandatată de John
Humphrys, un crainic radio şi scriitor care se
descrie pe sine ca fiind „unul care se îndoieşte” şi
care a scris o nouă carte tristă, intitulată „De
Dumnezeu ne îndoim” („In God we doubt”) .

Aşadar, naţiunea declară credinţa în Cristos, dar din cauza
bisericilor ei care, de regulă,
nu predică naşterea din nou şi
teama de Dumnezeu, ţara a
fost cucerită de lume, carne şi
diavol. Sinele este dumnezeul
ei; rock & roll-ul este religia ei;
umanismul este credinţa ei;
Norocul este speranţa ei; new
age-ul este spiritualitatea ei şi
corectitudinea politică este
conştiinţa ei.

Rădăcina problemei în Anglia este în bisericile ei
apostate şi profund compromise. Este o naţiune cu
clădiri de biserici care odinioară a fost o naţiune cu
oameni care mergeau în biserici.
Suveranul Angliei face un jurământ de a „menţine
Legile lui Dumnezeu şi adevărata mărturisire a
Evangheliei.” Coroana şi Domeniul Britanic sunt
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referă la ceva ce incită la
pofta cărnii şi trufia vieţii.

Ce este în lume de trebuie să se separe creştinii
de ea? Când Cuvântul lui Dumnezeu spune să
nu iubim lumea, se referă la lucrurile rele ale
lumii, nu la lucrurile create de Dumnezeu. Se
referă la „pofta cărnii, pofta ochilor şi trufia vieţii” (1 Ioan 2:15-16).
Aceasta este o descriere perfectă a industriei moderne a modei. Ea este direcţionată spre
descoperirea trupului într-un mod senzual care
să împlinească pofta cărnii, pofta ochilor şi mândria vieţii. Chiar conceptul de „a fi beton”, care
este atât de important pentru tineri, are
de-a face cu ceva ce aprinde pofta cărnii, pofta
ochilor şi mândria vieţii. O pagină de internet
spune că blugii rupţi sunt „beton” şi continuă cu
descrierea motivaţiei pentru care este aşa, şi
anume „promovează imaginea nunu-mi pasă” şi
sunt „un semn al răzvrătirii.” Mai mult, blugii
sparţi au fost popularizaţi de vedete rock (se
pare că Britney Spears i-a purtat la nunta ei!) şi
de aceea sunt la modă. Blugii sparţi fac ca „cel
care-i poartă să iasă în evidenţă în mulţime şi să
fie băgat în seamă.” Aşadar această pagină de
internet pentru tineri îi învaţă că „beton” se
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Unul din cele mai puternice lucruri din societatea
umană este pofta ochilor, iar
pofta cea mai puternică este
aceea a sexualităţii. În special
bărbaţii au o predilecţie nesfârşită spre poftă, acesta
fiind motivul pentru care Iesus
a zis: „Aţi auzit că s-a spus:
Să nu comiţi adulter; dar Eu
vă spun că oricine se uită la
o femeie ca s-o poftească a
şi comis adulter cu ea în
inima lui” (Matei 5:27-28).
Industria modei face un
apel direct şi continuu la
această poftă puternică prin
incitarea femeilor la o îmbrăcăminte sumară, care arată
corpul, strâmtă, care stârneşte
imaginaţia bărbaţilor.

Papa declară că evoluţia este
adevărată
Vorbind unui grup de 400 de preoţi, Papa Benedict al XVI-lea a spus că evoluţia este sprijinită de „dovezi ştiinţifice puternice,” chiar dacă
nu răspunde „marii întrebări filosofice” a vieţii.
El spunea că este greşit să prezinţi creaţionismul şi evoluţionismul ca fiind contradictorii şi că
poţi crede în Dumnezeu în timp ce eşti un evoluţionist. Papa pretinde că „există multe experimente ştiinţifice în favoarea evoluţiei, care par
să fie o realitate, pe care trebuie să le vedem şi
să îmbogăţească înţelegerea noastră cu privire
la viaţă şi existenţă” („Evoluţia şi Dumnezeu se
amestecă,” New York Post, 26.07.2007).
De fapt, Biblia nu poate fi reconciliată cu teoria
evoluţiei. Iată doar câteva date biblice care nu
se potrivesc cu teoria evoluţiei:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Geneza spune că Dumnezeu a creat lumea şi tot ce este în ea în şase zile.
Geneza spune că toată creaţia a fost
creată să se reproducă după soiul ei.
Geneza spune că omul şi animalele sunt
creaturi evident distincte.
Geneza spune că lumea a fost creată în
şase zile, procesul creaţiei încheindu-se
după acestea.
Geneza spune că lumea a fost creată
perfectă, apoi a căzut sub păcat şi blestemul lui Dumnezeu, şi de atunci se deteriorează.

Partidul ultraortodox Şas a
înaintat spre aprobare un
proiect de lege care practic
declară automat persecuţia
împotriva evreilor mesianici
şi a creştinilor. Potrivit acestei
legi noi, orice tentativă a unui
evreu de a se converti la creştinism va fi pedepsită cu închisoarea.
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O biserică germană a găzduit un
“serviciu erotic”

Laude aduse Bisericii pentru
rolul ei în integrarea în Uniunea Europeană
Preşedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso a salutat joi rolul
jucat de Biserică în încurajarea grăbirii integrării europene, fiind prezent
la o importantă conferinţă ecumenică
din România. „Comisia Europeană a
recunoscut întotdeauna angajamentul bisericilor creştine, care de la
început s-au alăturat şi au încurajat
marea aventură a construirii Europei,”
a spus Barroso participanţilor la cea
de-a treia Adunare Europeană. „Contribuţia bisericilor la unificarea Europei este chiar mai relevantă dacă o
privim într-un spirit ecumenic,” a
adăugat el.

Biserica Cartuzienilor din Koln, Germania, a
găzduit un serviciu de biserică erotic. Serviciul la care au participat 400 de persoane
(600 fiind refuzate din lipsă de spaţiu) a avut
ca număr de atracţie o dansatoare îmbrăcată
în material de ciorapi de culoarea pielii.
Deasupra intrării în biserică scria: „Un bun
venit călduros în via dragostei!”. Din tavan se
presărau asupra oamenilor frunze de viţă-devie şi trandafiri. Armin Beuscher a anunţat că
erotismul şi pofta nu sunt subiecte tabu şi că
„pofta trebuie exprimată comportamental”
(The Times, 12.06.2007). Membrilor congregaţiei li s-a cerut să se maseze unii pe alţii pe
frunte şi pe mâini. În concluzie, preotul a
spus: „Slăveşte-L pe Dumnezeu cu trupul tău,
pofta ta şi sensibilitatea ta!” Serviciul respectiv a fost organizat sub auspiciile Zilei
Bisericii Protestante Germane, care este
unul din cele mai mari festivaluri creştine
din Europa. Ea este afiliată Bisericii Evanghelice din Germania, care este Biserica
Luterană de stat. Cartuzienii sunt un ordin
călugăresc din rândul Bisericii Romano-catolice, întemeiat în secolul al XI-lea.
www.wayoflife.org, 3.08.2007

Persecutarea creştinilor

În întreaga lume, dar mai ales în ţările musulmane, persecutarea creştinilor ia proporţii din
ce în ce mai mari, în timp ce, în democraţiile
liberale din lumea occidentală, musulmanii
se bucură de o mare libertate religioasă şi
politică. Referitor la această discrepanţă, organizaţia caritabilă „Open doors” („Uşi deschise”)
- care intervine pentru biserici şi creştini aflaţi
în nevoie - a afirmat că se comite una dintre
„cele mai grave nedreptăţi din lume,” mai
ales că aceasta nici măcar nu este luată în
seamă. | Strigătul de la miezul nopţii, nr. 8/2007

