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Mulţumiri deosebite: 

Domnului Iisus Hristos,  

care mi-a dat un scop pentru care să trăiesc, 

şi un scop pentru care să mor 

 

 

 

Mulţumiri: 

Tatălui meu, Mamei mele, lui Mike, Matt, Jill, Steve, 

Morgan, Holly, Christian şi tuturor membrilor familiei 

mele. Fratelui Woody, lui Joanna, Ray, Sonya, Med, Ed, 

Don, Jobe, JennaDee, şi tuturor celor care au avut o 

influenţă creştină asupra vieţii mele. Mulţumesc de 

asemenea lui Joe White, Mike McCoy, Richard King, Jeff 

Myers şi lui David Noebel, pentru că mi-au oferit 

oportunitatea de a începe să predic în lumea creştină. 

Dacă am uitat să îţi menţionez numele aici, te rog să ştii 

că asta nu înseamnă că te-am uitat. 
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După ce a ieşit Iuda, Iisus a zis: "Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi 
Dumnezeu a fost proslăvit în El”. 

 IOAN 13:31 
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INTRODUCERE 

 

este 300 milioane de ani de acum înainte care va fi singurul lucru care va 

conta? Va conta câţi bani ai acumulat? Va conta ce model de maşină ai 

condus? Va conta cine a câştigat cupa mondială la fotbal sau baschet? Va 

conta cine a fost vedeta la balul bobocilor? 

Peste 300 milioane de ani, singurul lucru care va conta este cine este în 

Rai şi cine este în Iad. Şi dacă acesta este singurul lucru care va conta, atunci acest 

lucru ar trebui să ne preocupe cel mai mult. Domnul Iisus ne spune în Evanghelia 

după Matei că: “Fiul Omului a venit să mântuiască ce era pierdut” (Matei 18:11). 

Dacă principala misiune a Domnului Iisus Hristos a fost să caute pe cei care erau 

pierduţi, care ar trebui să fie atunci principala ta misiune? Adevărata întrebare 

este aşadar: ce faci tu astăzi ca să conteze cu adevărat peste 300 milioane de ani? 

A doua Epistolă către Corinteni ne asigură că “toţi trebuie să ne înfăţişăm 

înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească 

răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup” (2 Corinteni 

5:10). Eşti convins, ca şi credincios, de faptul că va veni o zi în care vei sta înaintea 

tronului lui Hristos şi vei da socoteală pentru acţiunile tale? Fiecare dintre noi vom 

sta faţă în faţă, în mod personal, cu Dumnezeul universului. Îţi poţi imagina 

aceasta? Crezi că va conta dacă ai mărturisit celor pierduţi credinţa ta cu tărie şi 

curaj sau dacă ai prezentat unei lumi pierdute şi pe moarte Singurul răspuns cu 

privire la destinul veşnic al sufletelor – Iisus Hristos? DA, va conta. Cu siguranţă că 

va conta fiecare persoană căreia i-ai mărturisit despre cel mai preţios lucru pe 

care l-ai primit tu însuţi. 

M-am imaginat stând înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi 

cred că unele gânduri mă vor lovi. Când voi privi la Domnul Iisus, cred că îmi voi da 

seama de faptul că El este mai real decât mi-am putut imagina vreodată. Voi fi 

blocat când voi vedea cât de păcătos şi murdar sunt în faţa Sfinţeniei Absolute. De 

asemenea, voi fi uimit de frumuseţea raiului, mult peste ceea ce am visat 

vreodată. Dar mă gândesc că într-adevăr mă va lovi gândul că aş fi putut să 

mărturisesc pe Hristos pe pământ cu mult mai mult decât am făcut-o. 

P
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Dacă am fi avut posibilitatea de a petrece ceva timp cu Petru şi Pavel, mă 

întreb ce ne-ar fi învăţat să facem. Dacă ar fi fost posibil să vorbim cu Spurgeon, 

Whitefield, Wesley sau Moody, ce sfaturi şi îndemnuri ne-ar fi dat? Cred cu tărie 

că ei ne-ar fi îndemnat să ne dedicăm în totalitate căutării celor care sunt pierduţi 

indiferent care este preţul de plătit pentru acest lucru, fără să ne uităm în urmă, ci 

spunând tuturor cu tărie despre Domnul nostru. Epistola către Romani ne spune 

astfel: 

“Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” Dar cum vor 

chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care 

n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor 

propovădui, dacă nu sunt trimişi?” (Romani 10:13-15)  

Această carte tratează tocmai acest lucru – trimiterea fiecărui credincios 

să caute pe cei pierduţi din această lume pierdută, pentru a-i aduce la Hristos fiind 

echipaţi cu încredere, tărie şi dragostea lui Iisus Hristos. Oamenii nu pot crede în 

Iisus şi nici nu pot chema Numele Lui pentru a fi mântuiţi dacă nu li se va spune 

mesajul Evangheliei, ceea ce a făcut El pentru ei. Dar cum voi auzi ei dacă nici un 

creştin nu va duce Numele măreţ al lui Iisus fiecărei persoane? 

De-a lungul ultimilor 7 ani, am avut oportunitatea de a mărturisi credinţa 

către mai multe mii de persoane în mod individual. Am fost smerit prin fiecare 

dintre experienţele şi lecţiile pe care Dumnezeu mi le-a dat spre învăţare în acest 

fel. Această carte este, dacă vreţi, sumarul a ceea ce am învăţat în aceşti 7 ani, şi 

sper să reuşesc prin ea să scurtez drumul altora. Rugăciunea mea este ca tu să o 

găseşti foarte provocatoare dar în acelaşi timp încurajatoare. 1 Tesaloniceni 5:11 

spune: “De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr”. 

Toţi avem nevoie de încurajare pentru a da tot ce putem pentru Domnul Iisus 

Hristos. Intenţia mea nu este aceea de a te face să te simţi vinovat de faptul că nu 

L-ai mărturisit până acum pe Hristos aşa cum trebuia să o faci, ci mai degrabă 

sper, citind aceste pagini, să devii curajos în mărturisirea Evangheliei. Această 

carte te va provoca şi te va echipa pentru a răspândi singurul răspuns pozitiv în ce 

priveşte eternitatea folosind tehnici biblice foarte practice pentru a ajunge la cei 

pierduţi. 
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Astăzi, 600.000 de oameni vor muri. Mă întreb unde îşi vor petrecei ei 

oare veşnicia ? Citeşte această carte şi ieşi din zona ta de confort, cu încredere 

deplină în Dumnezeu, în ceea ce poate El să facă prin tine. Aminteşte-ţi 

întotdeauna că, oridecâte ori ieşi din zona ta de confort, păşeşti în zona de confort 

a lui Dumnezeu, acolo unde El poate lucra liber prin intermediul tău. Îţi 

mulţumesc că eşti unul dintre cei care îşi doresc să facă ceva care va conta cu 

adevărat peste 300 de milioane de ani ! 
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“Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L 
întărească.” 
LUCA 22:43 
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Capitolul 1 

PLAJA DIN SUD 
 

 

“Orice creştin este fie un misionar, fie un impostor”  

CHARLES HADDON SPURGEON 

laja din Sud, Miami, Florida. Dacă nu ai fost niciodată aici, ai ratat să vezi un 

loc cu adevărat special, din mai multe puncte de vedere. Plajă, soare, nisip, 

Lamborghini, băuturi, droguri, viaţă de noapte, şi păcat – asta este cam tot 

ce se poate spune despre Plaja din Sud. Sălbăticie, nebunie, cu alte cuvinte, 

versiunea americană a Sodomei şi Gomorei. Cu toate astea, îmi place să merg 

acolo. Ştiu că asta îţi poate suna ciudat, însă încerc să merg acolo cel puţin odată 

pe an. Întunericul spiritual din aceste locuri este incredibil de mare. Atât de mulţi 

oameni sunt răniţi sau se rănesc când în fapt ei sunt în căutare de dragoste şi 

adevăr. De fapt, întunericul este atât de gros încât este foarte uşor pentru un 

credincios să fie o lumină foarte strălucitoare peste acest întuneric. 

Acum câţiva ani mă aflam pe Plaja din Sud făcând evanghelizare. Îmi place 

să fac lucrul acesta începând cu ora 8 seara şi până pe la ora 4 dimineaţa. E o 

seară prelungită, dar interesantă. Într-o noapte mergeam pe o stradă şi am văzut 

o tânără stând pe taraba unui vânzător de presă. M-am apropiat şi am început o 

conversaţie cu ea, apoi foarte repede am întrebat-o: “Când vei muri, ce crezi tu că 

se va găsi în lumea de dincolo ?” 

Mi-a dat un răspuns mai mult decât interesant: “o mulţime de femei 

goale”. 

Auzisem un astfel de răspuns de la bărbaţi, dar niciodată de la o femeie ! 

Vorbind, am aflat că întâlnisem o tânără evreică de 17 ani care se lupta cu 

lesbianismul. 

P
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De regulă, noi nu ne 
imaginăm că oamenii ar 

putea să fie atât de deschişi şi 
interesaţi de eternitate şi 
Domnul Iisus, dar aceasta 
este încă una din marile 

minciuni ale celui rău 

Apoi ea a început să spună că are o mulţime de întrebări despre 

Dumnezeu şi despre păcat. Se gândise deseori la ce s-ar putea întâmpla în lumea 

de dincolo de moarte. Pe la mijlocul conversaţiei, şi-a amintit că era ora de 

culcare; era deja ora 0:40 dimineaţa. Mi-a explicat că, mergând spre casă cu 

maşina, ceva a îndemnat-o să nu se ducă acasă ci să se oprească pe plaja din sud. 

Şi aşa a şi făcut. Apoi a îndreptat degetul arătător spre mine şi mi-a spus: “Tu eşti 

motivul pentru care am venit în noaptea asta pe Plaja din Sud !” 

Mi-a îngheţat falca. De regulă, noi nu ne imaginăm că oamenii ar putea să 

fie atât de deschişi şi interesaţi de eternitate şi Domnul Iisus, dar aceasta este încă 

una din marile minciuni ale celui rău. Această tânără era în căutarea adevărului, 

iar Dumnezeu tocmai îi schimbase programul zilnic pentru a o aduce în locul unde 

putea să afle care este adevărul pe care îl 

căutase. Eclesiastul 3:11 spune: “a pus în 

inima lor chiar şi gândul veşniciei”. Dumnezeu 

a pus deja în inima fiecărui om de pe pământ 

gândul veşniciei. Indiferent cât de departe de 

propria conştiinţă ar încerca unii oameni să 

alunge acest gând, el rămâne totuşi acolo. Ei 

ştiu că există ceva dincolo de această viaţă 

pământească. Şi este datoria noastră să îi 

ajutăm să înţeleagă ce anume îi aşteaptă 

dincolo de această lume, cine este Dumnezeu, 

cum să I se predea ei şi cum să trăiască după principiile Lui. 

Pe măsură ce am continuat să vorbim, un prieten ale tinerei şi-a făcut 

apariţia cu o îngheţată în mână şi s-a aşezat. Ea l-a întrebat: “Tu crezi în Iisus ? Tu 

ce crezi despre tot ce se spune despre Iisus ?” Tânăra deja trecuse fără să îşi dea 

seama la mărturisire.  Şi nici măcar nu era credincioasă încă ! 

Către finele discuţiei noastre, tânăra s-a uitat la mine şi m-a întrebat: 

“Cine eşti dumneata, cumva un înger al lui Dumnezeu ?” 

I-am răspuns că nu pot fi aşa ceva: locuinţa mea are o adresă, un număr 

de telefon etc. Biblia spune să primim bine pe străini, căci uneori putem găzdui 

îngeri. Deşi păream un străin pentru acea tânără, în ochii lumii nu sunt deloc un 
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străin. Ceea ce spunea ea, totuşi, era că Dumnezeu îi atinsese viaţa şi se 

întâmplase ca El să se folosească de mine în această lucrare. Cât de uluitor şi de 

plin de smerenie este gândul că Dumnezeu cel minunat şi atotputernic S-ar putea 

folosi de o fiinţă căzută pentru a planta sămânţa adevărului şi veşniciei în inimile 

celor pierduţi ! Până acum au existat 5 situaţii în viaţa mea când oamenii m-au 

întrebat dacă nu cumva sunt un înger al lui Dumnezeu. De regulă credem că este 

imposibil, însă atunci când mergem prin credinţă şi împărtăşim cu mult curaj 

vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos cu toată dragostea pe care o 

avem, oamenii încep să Îl vadă pe Iisus prin vieţile noastre. 

UN SINGUR LUCRU PE CARE NU ÎL MAI POŢI FACE ÎN RAI 

 Nu o să uit niciodată întâlnirea cu acea tânără. Dar ce s-a întâmplat cu 

mine de mi-am dorit să merg în acea seară şi să vorbesc cu ea? Iată unul dintre 

motive – şi acesta este o piesă grea în adevărul etern. Pot să îţi garantez că există 

un singur lucru dintre cele de pe pământ pe care nu îl mai poţi face în Rai. Poţi să I 

te închini lui Dumnezeu în cer. Poţi să Îl lauzi pe Dumnezeu acolo. Poţi să Îi cânţi 

oricât lui Dumnezeu în Rai. Poţi învăţa comori nepreţuite din Cuvântul lui 

Dumnezeu în ceruri. Dar singurul lucru pe care nu îl mai poţi face în cer va fi să 

mărturiseşti Evanghelia necredincioşilor. De ce? Simplu, pentru că orice om din 

Rai va fi credincios. Îţi dai seama că din momentul când îţi vei trage ultima suflare 

pe acest pământ, nu vei mai fi în măsură niciodată să vorbeşti cu o persoană 

nemântuită? Acest lucru fiind adevărat, nu ar trebui ca, aici pe pământ, să ai ca 

prioritate în viaţă să mărturiseşti vestea bună a mântuirii tuturor celor cărora ai 

ocazia şi oricând ai ocazia? 

 Universitatea Auburn mi-a oferit o bursă la şcoala lor de baschet 

profesionist dintr-un motiv foarte simplu. Nu o spun ca pe o laudă, însă arunc 

destul de bine mingea la coş. Am o abilitate specială în a lua mingea portocalie şi a 

o arunca în coş. Unii oameni spun că m-am născut cu acest talent.  Nu cred asta, 

însă ceva abilităţi atletice par să fie creionate în mine. Motivul real pentru care 

mânuiesc bine mingea de baschet este că am petrecut ore şi ore în şir la 

antrenament. Tot ce făceam când eram copil era să joc baschet; atunci când te 

antrenezi suficient de mult timp, ajungi să faci bine un anume lucru. Aşadar, dacă 

este clar că nu putem să mărturisim credinţa în cer ci doar aici pe pământ, care 
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Dumnezeu ne umple inimile 
cu dorinţa de a-L mărturisi 
altor oameni, însă pentru a 

se întâmpla în practică acest 
lucru, noi suntem cei care 

trebuie să mergem în 
întâmpinarea oamenilor şi să 

începem conversaţii cu ei 

este singura modalitate prin care putem deveni performanţi în aceasta ? 

Antrenamentul, antrenamentul, practica şi practica. 

 Cred cu tărie că evanghelizarea este un talent care se învaţă. Dumnezeu 

ne umple inimile cu dorinţa de a-L mărturisi altor oameni, însă pentru a se 

întâmpla în practică acest lucru, noi suntem cei care trebuie să mergem în 

întâmpinarea oamenilor şi să începem conversaţii cu ei. Este interesant că pe cât 

practici mai mult, pe atât devine mai natural şi mai uşor să faci acest lucru. 

CHIAR LA ACEA ORĂ 

 În ultimii 4 ani, am intrat în conversaţie cu orice persoană lângă care am 

stat în avion. Fac lucrul acesta pentru că ştiu că trebuie să exersez şi să practic în 

mod consecvent mărturisirea credinţei mele pentru a mă descurca mai bine. Şi 

pentru că mă rog dinainte pentru acei 

oameni cărora le vorbesc, nu îi consider 

niciodată ca fiind nişte străini, ci ca pe nişte 

prieteni pe care încă nu i-am întâlnit până în 

acel moment. Dacă Dumnezeu aşează lângă 

mine un credincios, atunci din discuţia cu 

acea persoană încerc să îl/o încurajez să fie 

un credincios curajos pentru Dumnezeu. 

Dacă însă Dumnezeu mă aşează lângă o 

persoană necredincioasă, atunci sunt 

privilegiat să îi transmit cea mai bună veste 

din viaţa acelei persoane. 

 După ce mi-am ocupat locul în avionul care pleca de la Colorado Springs, 

m-am prezentat unui bărbat care avea locul de lângă mine şi astfel am început să 

vorbim. Avea în mâinile sale o carte foarte groasă cu scrisul foarte mărunt. L-am 

întrebat ce citeşte şi cum poate fi pasionat să citească o carte atât de groasă şi cu 

literele mici. Era de fapt o carte a lui Dostoievski pe care o mai citise în timpul 

liceului, cu 20 de ani mai devreme şi, mi-a spus, simţea nevoia să o recitească. Mi-

am zis: Mamă, ce de timp liber are omul ăsta ! 

 Bărbatul cu care stăteam de vorbă lucra la Pentagon pentru 

Departamentul de Apărare cu Rachete Balistice. Era un om foarte interesant şi 
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părea un caracter conservator. Am vorbit destul de puţin până când am ajuns 

amândoi la concluzia că împărtăşim multe puncte de vedere. Problema era că nu 

părea dispus să îşi închidă cartea. Nu citea din ea, însă o ţinea permanent 

deschisă. Când cineva îşi închide cartea, este semnalul că este interesat de 

discuţia cu tine. Am vorbit aproape o oră, însă cartea lui a rămas tot acest timp 

deschisă. 

Mi-am luat inima în dinţi şi i-am spus direct: “Pot să îţi pun o întrebare 

interesantă ?” 

“Sigur”, mi-a răspuns. 

“Ce crezi că se află în viaţa de dincolo, după ce vei muri? Ce crezi că ne-ar 

putea aştepta dincolo ?”  

Nu prea era sigur. Cartea lui era încă deschisă, însă am continuat să 

vorbim. La un moment dat, şi-a luat biletul de avion, l-a folosit ca pe un semn de 

carte şi a închis-o. Apoi conversaţia noastră a decolat efectiv. Tot restul călătoriei 

am vorbit despre lucruri legate de veşnicie. La un moment dat, el a spus “Am 

senzaţia că într-un fel mă tachinezi”. Am râs amândoi. I-am spus că poate că pare 

astfel, dar că tot ceea ce discutasem noi părea logic şi că fusesem direcţi unul cu 

celălalt. La sfârşitul zborului, mi-a spus: “Vreau să îţi mulţumesc pentru ceva. Nu 

eşti unul dintre acei zeloşi sau fanatici religioşi, şi asta îmi place la tine”. 

Am râs zicând “Da, dacă m-ai cunoaşte foarte bine, probabil că ţi-ai 

schimba opinia !” Apoi am adăugat “Dar ceea ce cred că vrei tu să spui este că nu 

am luat religia ta şi am dat cu ea de pământ”. I-am luat cartea de vizită, iar mai 

târziu i-am trimis o scrisoare şi o carte. Conversaţia noastră s-a produs la 6 

săptămâni înainte de atacurile de la World Trade Center şi de la Pentagon. M-am 

întrebat multă vreme ce s-a întâmplat cu acel om între timp. 

Nici nu aveam să ştiu că Dumnezeu cel viu pusese chiar lângă mine în 

avion o astfel de persoană atât de înfometată după adevărul spiritual. Tot ce a 

trebuit să fac a fost să intru în discuţie cu acel om şi să privesc cum discuţia s-a 

derulat de la sine de la acel moment. Iisus spune în Luca 12:12: “căci Duhul Sfânt 

vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi”. Duhul Sfânt este foarte 

credincios promisiunii de a ne purta prin toată conversaţia şi de a ne da acele 
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Aminteşte-ţi că există doar 
două situaţii în care eşti 

chemat să vesteşti 
Evanghelia oamenilor: la 
timp şi ne la timp. În orice 
altă situaţie este greşit să 

faci acest lucru ! 

vorbe de care avem nevoie. Tot ceea ce trebuie noi să facem este să intrăm în 

conversaţie “chiar în ora aceea”. Fie ca Domnul să te poarte prin aceste 

oportunităţi de a vesti Evanghelia, şi fie ca El să îţi arate cât de credincios este El 

cu adevărat. 

A doua Epistolă a lui Pavel către Timotei 4:2-8 reprezintă unul dintre 

pasajele biblice de mare putere. În versetul 2, Pavel ne spune: “propovăduieşte 

Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp...”. Aminteşte-ţi că există doar 

două situaţii în care eşti chemat să vesteşti Evanghelia oamenilor: la timp şi ne la 

timp. În orice altă situaţie este greşit să faci acest lucru! Asta înseamnă că noi 

trebuie să fim gata să predicăm Cuvântul în orice moment, şi chiar să facem acest 

lucru. De asemenea, trebuie să realizăm că atunci când vom sta înaintea lui 

Dumnezeu, nici unul dintre noi nu vom putea 

să spunem că L-am mărturisit pe Fiul Său prea 

mult. Însă mai degrabă vom fi mulţi care ne 

vom da seama că L-am mărturisit pe Fiul Său 

mult prea rar cât timp am fost pe pământ. 

Practică, practică, practică. Te-ai 

gândit la cineva cu care să practici Evanghelia 

astăzi ? Nu, nu mă refer la un exerciţiu, un fel 

de joc de roluri, ci la o conversaţie reală cu un 

prieten. Du-te şi fă acest lucru. După aceea, 

vei fi încântat că ai luat astfel iniţiativa. 

Acum, că ştim care este acel lucru pe care nu îl vom mai putea face în Rai, 

ce anume ne poate da tăria pe care toţi ar trebui să o avem în Domnul ? Capitolul 

următor ne va arăta cum ne putem antrena minţile pentru a începe să vedem 

oportunităţile pe care Dumnezeu ni le oferă într-un mod diferit decât până acum. 
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Vânzătorul le dăduse semnul acesta: "Pe care-L voi 
săruta, Acela este”. 

MARCU 14:44 
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Capitolul 2 

START! 
 

“Să fiu de râs nu este o mare nenorocire pentru mine. Mă pot desfăta când 

sunt batjocorit sau când oamenii fac glume nepotrivite pe seama mea. 

Caricaturile, satirele şi calomniile care mi se adresează sunt triumfele mele. 

Dar marea mea durere este ca tu să te întorci de la propria ta milostenie. 

Scuipă-mă, dar, o, pocăieşte-te! Râzi de mine, dar, o, crede în Stăpânul meu! 

Fă-mi trupul în gunoiul de pe stradă, dar nu-ţi da sufletul tău diavolului!”  

CHARLES HADDON SPURGEON 

red cu tărie că trebuie să ne schimbăm mentalitatea despre mărturisirea 

credinţei noastre. Trebuie să o vedem ca pe o oportunitate extraordinară, 

ceea ce şi este, nicidecum ca pe un fel de robie sau lucru îngrozitor. Ar 

trebui să fie o activitate îmbucurătoare pe care abia aşteptăm să o facem în loc să 

o considerăm perioada cea mai grea şi plictisitoare a săptămânii. Aşadar, cum se 

poate întâmpla aceasta? 

Dumnezeu mi-a impresionat inima cu câţiva ani în urmă printr-un mod 

extrem de simplu, dar care mi-a schimbat viaţa. Adesea când ne trezim târziu 

duminică dimineaţa şi suntem încă obosiţi, ne gândim că “trebuie” să mergem la 

Biserică. Ăsta este un mod complet greşit de a vedea lucrurile. Nu trebuie să ne 

gândim că “trebuie” să mergem la Biserică; ci trebuie să ne gândim că “vom 

merge la Biserică”. Este un privilegiu să fim împreună cu toţi ceilalţi credincioşi şi 

să ne închinăm cu toţii Dumnezeului şi Mântuitorului nostru. Schimbând doar un 

cuvânt, vezi cum am trecut de la a vedea acest lucru ca pe o obligaţie la a-l vedea 

ca pe o oportunitate. Există credincioşi în China care merg pe jos şase ore până să 

ajungă la Biserică şi ei nu au un program de Biserică de doar 30 minute. Ei se 

închină îndelung Domnului, după care merg înapoi către casele lor alte şase ore. 

Adesea, când mergem la Biserică folosind maşina pe o vreme ploioasă, credem că 

C
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Nu este minunat că 
Dumnezeu, care controlează 

întru totul acest univers, 
poate să Îşi facă timp să ne 
asculte cum ne rugăm Lui? 

avem de-a face cu suferinţa creştină ! Trebuie să ne schimbăm mentalitatea în 

aceea că mergem la Biserică ca un privilegiu şi o oportunitate. 

Ne putem da seama la ora 23, că azi nu am avut nici un moment de 

rugăciune. Iar atitudinea noastră nu trebuie să fie că “trebuie” să ne rugăm, ci că 

este o oportunitate şi că ne vom ruga Dumnezeului cel minunat al universului! Nu 

este minunat că Dumnezeu, care controlează întru totul acest univers, poate să Îşi 

facă timp să ne asculte cum ne rugăm Lui? El este nerăbdător să comunice cu noi 

şi să ne asculte inimile. Rugăciunea nu este ceva profund şi greoi, ci trebuie privită 

ca pe o oportunitate. Noi trebuie să ne dorim să comunicăm cu Tatăl nostru 

ceresc atât de mult încât să ajungem să ne rugăm “neîncetat” (1 Tesaloniceni 

5:17). 

Uneori ne dăm seama destul de târziu în noapte că nu am citit încă nimic 

din Biblie în ziua care tocmai se încheie. Şi avem mentalitatea că “trebuie” să citim 

Biblia, dar noi nu trebuie să o privim ca pe o povară. Nu trebuie să gândim că 

“trebuie să citim Biblia”, ci să gândim că este 

un privilegiu să citim Cuvântul lui 

Dumnezeu. Astfel, avem şansa să ne hrănim 

duhul cu hrană eternă în orice moment al 

zilei îl alegem pentru aceasta. Iisus a spus, 

“Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice 

cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” 

(Matei 4:4). 

Cândva predicam în California la o conferinţă şi eram cazat la Hotelul Lake 

Arrowhead. Şi în fiecare seară mă întorceam târziu de la conferinţă. În a doua 

seară, am intrat în conversaţie cu unul dintre gardienii de noapte. Luis era un 

tânăr foarte interesant. Avea 20 ani şi avea probleme după ruperea relaţiei cu 

prietena lui. El crezuse că acea fată era persoana cu care ar fi vrut să se 

căsătorească. Tot vorbind, mi-a spus că făcuse la un moment dat un legământ cu 

Hristos când era mai tânăr, dar că nu prea se ţinuse de această decizie cum ar fi 

trebuit. Nu se putea duce la Biserică din cauza serviciului pe care îl avea. L-am 

întrebat dacă are o Biblie şi mi-a răspuns că da. Atunci l-am întrebat dacă poate 

citi în timpul serviciului. Mi-a răspuns că tot ce făcea la serviciu era să citească. Iar 
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pe banca lui se găseau o serie de reviste precum Rolling Stones, People (Oameni) 

şi Spin (Roata). Aşa că i-am spus că dacă şi-ar lua cu el Biblia la serviciu şi dacă ar 

citi în fiecare zi 3 capitole şi jumătate, ar reuşi să citească Biblia în întregime într-

un an. Punând deoparte 15-30 de minute în fiecare zi, poţi citi Cuvântul lui 

Dumnezeu o dată în întregime pe parcursul unui an. Mi-a spus că va face asta. 

În următoarele două nopţi, Luis nu era acolo. În ultima seară petrecută în 

acea localitate, l-am găsit pe Luis în post şi am mai avut o discuţie interesantă 

împreună. L-am întrebat dacă şi-a luat Biblia şi dacă a citit din ea. Mi-a spus că a 

făcut după cum promisese, citind în fiecare seară. Deja citise 20 de capitole doar 

în prima seară ! Mi-a spus că după ce a terminat de citit din Biblie cu două seri în 

urmă, gândurile de gelozie cu privire la fosta lui prietenă au încetat. În orice 

situaţie te-ai găsi, Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsul potrivit. 2 Timotei 3:16-17 

ne asigură că “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, 

să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 

Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”. Ce 

privilegiu să citim Cuvântul lui Dumnezeu! 

De multe ori avem mentalitatea că ar trebui să dăm a zecea parte din 

veniturile noastre lui Dumnezeu. Şi sigur că dacă gândim aşa, avem o mentalitate 

greşită. Nu trebuie să gândim că “trebuie” să dăm zeciuială pentru lucrările 

Domnului, ci ar trebui să gândim că noi facem asta fără să fim obligaţi. Pe măsura 

încetinirii economiei, mulţi pastori din toată ţara spun că darurile de zeciuială au 

scăzut semnificativ. Dar tot ceea ce ştiu eu este că atunci când vremurile devin 

dificile, noi ar trebui să dăruim mai mult, nu mai puţin. Dacă aş avea nevoie să 

micşorez bugetul propriu, nu m-aş putea încadra în banii pe care îi dăruiesc pentru 

lucrările lui Dumnezeu. L-am înşelat pe Dumnezeu în trecut cu darurile şi 

ofrandele mele, dar nu mai fac acest lucru. 

Am un prieten care susţine financiar 25 de misionari în fiecare lună. Când 

a ajuns să câştige mai puţini bani, s-a împrumutat la bancă pentru a plăti banii 

promişi misionarilor în acea lună. Am fost atât de umilit de ceea ce a făcut acel 

om. El ştia cât de important era să îşi dea darul promis înaintea lui Dumnezeu 

pentru susţinerea lucrărilor Lui. Luca 6:38 spune “Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se 

va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. 
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Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura”. În Maleahi 3:8-11, 

Dumnezeu spune, “Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?" 

Dar voi întrebaţi: "Cu ce Te-am înşelat?" Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. 

Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! 

Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-

Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide 

zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Şi voi 

mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele 

pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor”. 

Este un privilegiu să Îi dăm lui Dumnezeu înapoi din veniturile noastre. 

Trebuie să învăţăm să privim zeciuiala din această perspectivă. 

Pe măsură ce sunt invitat să vorbesc la diferite conferinţe, mi se pare 

interesant să observ diferitele stiluri şi modalităţi de închinare înaintea lui 

Dumnezeu. Aparent, mulţi oameni cred că a cânta cu voce tare şi din inimă 

Domnului pe care Îl iubim este un lucru greu. Ei par să aibă mentalitatea că 

“trebuie” să Îl lăudăm şi să ne închinăm lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ei trebuie să 

înţeleagă că noi ne închinăm Regelui regilor cu toată fiinţa noastră din 

recunoştinţă. Psalmul 150 ne oferă un bun exemplu despre cum ar trebui să ne 

închinăm Lui: 

“Lăudaţi pe Domnul!  

Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfânt,  

lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!  

Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari,  

lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!  

Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă,  

lăudaţi-L cu alăuta şi harfa!  

Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri,  

lăudaţi-L, cântând cu instrumente cu coarde şi cu cavalul.  

Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare,  
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lăudaţi-L cu chimvale zângănitoare!  

Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!” 

 Apropo, când vom muri, nu vom avea de-a face cu mentalitatea că 

“trebuie” să mergem în Rai, ci noi chiar mergem în Rai. Mă rog ca Duhul Sfânt să 

folosească această carte pentru a-ţi schimba mentalitatea dintr-una că “trebuie” 

să îţi mărturiseşti credinţa într-una că tu mărturiseşti credinţa ta tuturor celor 

pierduţi pe care îi poţi întâlni în drumul tău până să ajungi în Rai. Când vei muri şi 

vei merge în Rai, vei duce cu tine atâţia oameni câţi îţi doreşti astăzi ! Trebuie să 

avem această mentalitate. 

Iată încă un lucru pe care trebuie să îl conştientizăm mărturisind credinţa: 

valoarea pe care o au ceilalţi oameni în ochii Atotputernicului Dumnezeu. Cât 

valorează un suflet ? Dumnezeu a spus că El a făcut oamenii după chipul şi 

asemănarea Lui (Geneza 1:26). Aşadar, fiecare suflet are o valoare nemărginită 

înaintea lui Dumnezeu. Odată ce înţelegem asta, vom sta întotdeauna pe 

marginea scaunului şi în vârful picioarelor gata să mărturisim Vestea Bună a lui 

Iisus Hristos fiecărui suflet pierdut de pe pământ. 

În Marcu 16:15, Iisus ne spune tuturor “Duceţi-vă în toată lumea, şi 

propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”. Un loc extrem de bun pentru 

mărturisire este şi un târg, de pildă. Pe când eram la un astfel de târg în Georgia, 

am avut o conversaţie extraordinară cu 3 tineri ciudaţi. Erau plini de tatuaje, 

cercei şi erau îmbrăcaţi cu nişte haine care arătau tare ciudat. Către sfârşitul 

discuţiei noastre, le-am spus că ei au fost creaţi frumos şi cu sfială de către 

Dumnezeu – că ei au fost creaţi etapă cu etapă în pântecele mamei lor. I-am 

întrebat apoi: “Cât de speciali credeţi că vă face acest lucru ?”. 

Ei au răspuns, “Destul de speciali”. 

Apoi i-am întrebat, “Ştiaţi că aţi fost creaţi după asemănarea Dumnezeului 

universului ? Ştiţi cât de speciali vă face acest lucru ?” 

Ei au replicat, “Foarte speciali”. 
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Întrucât ştiam cât de speciali 
erau ei în ochii lui 

Dumnezeu, am vrut ca ei să 
audă adevărul despre Fiul 

Său, Iisus Hristos 

“Da”, am căzut de acord cu ei, “voi sunteţi foarte speciali ! Dacă vă spune 

cineva ceva diferit de asta, acea persoană greşeşte 100%, să nu uitaţi asta 

niciodată!”. 

Ar fi trebuit să le fi văzut ochii cum li s-au luminat !  Nu m-am uitat doar la 

ce apărea pe dinafară, ci şi la valoarea interioară a acelor persoane. Întrucât ştiam 

cât de speciali erau ei în ochii lui Dumnezeu, am vrut ca ei să audă adevărul 

despre Fiul Său, Iisus Hristos. 

Cum îţi priveşti tu colegii de serviciu ? Cum îi priveşti pe oamenii care trec 

pe lângă tine în fiecare zi ? Trebuie să îi vezi ca valoroşi, aşa cum Domnul îi vede; 

apoi nu va mai fi nimic ce nu am face ca să-i ajutăm să ştie cum să aibă mântuirea 

prin Domnul Iisus Hristos. Şi aşa porunca de a 

merge în toată lumea pentru a propovădui 

Evanghelia va deveni o bucurie. 

Poate să pară intimidant să te 

gândeşti la faptul că vei merge să mărturiseşti 

Evanghelia unor necunoscuţi, însă aceasta 

este modalitatea extraordinară de a îi întâlni 

pe cei pierduţi – şi îţi spun că funcţionează ! 

Cândva am fost invitat la o întâlnire a unui grup de tineri dintr-o biserică 

mare. Am planificat împreună cu pastorul de tineret să ţinem această întâlnire la 

un hotel din acea localitate pentru ca apoi să luăm tinerii să mărturisim Evanghelia 

la un supermagazin din zonă. Dar odată ce a auzit ce planuri aveam, pastorul 

senior nu a fost aşa de încântat. El i-a spus pastorului de tineret că acel tip de 

evanghelizare nu este bun. Creştinii trebuie să înveţe prima dată să construiască 

relaţii şi nu să mărturisească într-un stil rece. Pastorul de tineret apoi a decis să îi 

aducă pe tineri la un centru de vacanţă situat la mare depărtare de civilizaţie (şi 

deci şi de oameni pierduţi) astfel încât tinerii să aibă posibilitatea de a învăţa bine 

cum să mărturisească Evanghelia. În dimineaţa zilei de Duminică imediat după 

acea întâlnire, unul dintre tineri s-a decis să meargă să propovăduiască Evanghelia 

la acel supermarket şi astfel a intrat în conversaţie cu un bărbat iranian. 
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Acel om i-a spus, “Este foarte interesant că mi-ai vorbit astăzi. Unul dintre 

motivele pentru care am venit în America a fost acela de a studia mai mult despre 

creştinism. De fapt, chiar mi-am cumpărat o Biblie ieri”. 

În timpul conversaţiei, tânărul a întrebat, “Aţi mai fost la o biserică 

creştină până acum?” 

Omul a răspuns negativ, astfel că tânărul l-a întrebat, “Nu aţi vrea să 

mergeţi cu mine săptămâna viitoare la biserica mea ?” 

“Ar fi excelent”, i-a răspuns iranianul. 

Nu este interesant să ştim dacă acest gen de mărturisire a Evangheliei nu 

este bun ?  

În capitolul următor vă voi spune cum m-a impresionat Domnul – un 

adevăr care m-a schimbat din a fi un creştin fricos într-un mărturisitor îndrăzneţ 

pentru Domnul. Este de altfel adevărul care atinge vieţile multor oameni cărora le 

vorbesc în toată ţara. Îi încurajează pe credincioşi să trecă dincolo de zona lor de 

confort în ceea ce priveşte mărturisirea Evangheliei şi să intre în zona de confort a 

lui Dumnezeu. Astfel de oameni nu vor mai fi niciodată la fel  ! Hai să vedem ce 

anume schimbă vieţile atâtor oameni. 
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Atunci Pilat a luat pe Iisus, şi a pus să-L bată. 
IOAN 19:1 
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Capitolul 3 

CÂŞTIGAŢI, CÂŞTIGAŢI ŞI IAR 
CÂŞTIGAŢI ! 

 

“Dacă există o lucrare în care Biserica trebuie să îşi păstreze pasiunea la 

maximum, aceea este lucrarea misionară. Dacă există un lucru în care nu 

putem tolera starea de căldicel, acel lucru este de a predica Evanghelia unei 

lumi aflată pe moarte !”  

CHARLES HADDON SPURGEON 

 

 fi consilier într-o tabără creştină de vară este întotdeauna un lucru 

interesant. Este o cale prin care creşti în credinţă şi faci o investiţie eternă 

în vieţile celorlalţi. Una dintre taberele minunate din America este 

Kanakuk Kamps din Branson, Missouri. Am lucrat aici în calitate de consilier cu 

câţiva ani în urmă. 

Grupul în care eram eu avea 10 persoane şi 3 consilieri. În fiecare seară ne 

întâlneam pentru momente devoţionale în cabana noastră. Într-o după amiază, pe 

când mă rugam pentru un motiv din cursul momentului devoţional, Domnul mi-a 

mişcat inima să vorbesc despre evanghelizare. Iniţial am crezut că totul a fost un 

pic ciudat deoarece nu prea îmi mărturiseam credinţa în acea perioadă; însă ştiam 

că atunci când Dumnezeu începe să mă conducă pe un drum anume, este bine să 

Îl urmez! Aşa că în acea seară am vorbit despre mărturisirea credinţei, întrebându-

i pe cei prezenţi, “Care sunt cele 3 lucruri care ni se pot întâmpla când mărturisim 

credinţa?” Răspunsul corect pe care l-am primit a fost: 1) persoana Îl poate 

accepta pe Hristos ca Domn şi Mântuitor; 2) persoana poate să Îl respingă pe 

A 
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Hristos; 3) putem planta o sămânţă. După ce am discutat un pic despre aceste 

posibilităţi, am făcut chiar o schiţă care arată cam astfel: 

ACCEPTĂ 
PLANTĂM 

SEMINŢE 
RESPINGE 

BINE BINE RĂU 

CÂŞTIG CÂŞTIG PIERDERE 

 
Am concluzionat apoi că acceptarea lui Iisus este o situaţie bună, că 

plantarea unei seminţe este de asemenea o situaţie bună, dar că respingerea lui 

Iisus este o situaţie rea, nedorită. Privind altfel lucrurile, acceptarea lui Hristos 

este un câştig, plantarea unei seminţe este de asemenea un câştig, dar 

respingerea Lui ar fi o pierdere. Aşadar, am concluzionat că în 66% din timpul 

alocat mărturisirii Evangheliei, avem de-a face cu situaţii câştigătoare. Sună bine, 

nu-i aşa?  Practic două treimi din timpul cât ne mărturisim credinţa suntem 

câştigători, nu putem pierde! Dacă ştii câte ceva din sport, nu i-ar fi plăcut lui 

Shaquille O’Neal să aibă această rată de succes la aruncarea mingii de baschet la 

coş? Desigur că i-ar fi plăcut! El este considerat un excelent aruncător la coş, cu 

toate acestea doar în 40% din situaţii reuşeşte. Dacă ar putea, într-o secundă ar 

profita de şansa de a marca în 66% din situaţii, însă mulţi dintre noi nu profităm 

de aceasta când vine vorba despre mărturisirea credinţei, pentru că ne este teamă 

că vom fi respinşi atunci când ne ridicăm să vorbim în Numele lui Iisus Hristos. Cea 

mai mare frică pe care o au oamenii când vine vorba despre mărturisirea 

Evangheliei este frica de respingere. 

Nu mi-aş fi închipuit că Dumnezeul universului avea să îmi schimbe viaţa 

pentru totdeauna în chiar ziua care avea să urmeze. Stăteam pe o terasă 

amenajată în mijlocul unui lac, când Dumnezeu a vorbit inimii mele ca niciodată 

până atunci. Citeam din 1 Petru 4:14, care spune, “Dacă sunteţi batjocoriţi pentru 

Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se 

odihneşte peste voi”. Gândeşte-te un moment la aceasta. Dacă vreodată vom fi 

respinşi pentru Numele lui Hristos, atunci în mod sigur vom fi binecuvântaţi iar 

Slava lui Dumnezeu va fi asupra noastră. Dacă ar fi ca slava lui Dumnezeu să 
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lumineze în viaţa ta şi să se reflecte asupra celorlalţi, ţi-ai dori lucrul acesta ? Sigur 

că noi toţi ne-am dori acest lucru din toată inima! Şi una din modalităţile prin care 

acest lucru se întâmplă este atunci când noi suntem respinşi în Numele lui Iisus. 

Dar Dumnezeu nu încheiase încă lucrul cu mine. Luca 6:22-23 spune: 

“Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, şi vor 

lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă în ziua 

aceea, şi săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa 

făceau părinţii lor cu proorocii”. Îţi dai seama că atunci când eşti respins pentru 

Numele lui Iisus, Dumnezeu are pregătite pentru tine răsplăţi în cer, răsplăţi care 

vor face ca darurile de pe pământ să pară o nimica toată ? Asta este cu adevărat 

un lucru uimitor. 

După ce am predicat cândva la un liceu creştin din localitatea Mobile, 

Alabama, un grup de studenţi s-a decis să meargă să mărturisească Evanghelia la 

supermarketuri şi pe plajă. Rareori erau aceştia opriţi sau respinşi de cineva, dar 

atunci când acest lucru se întâmpla, îşi exprimau bucuria la fel cum vezi o casă de 

marcat făcând “cling-cling”. Dacă vreţi, ei îşi încasau recompensele lor în cer, îşi 

băteau palmele “felicitându-se” şi mergeau mai departe la următoarea persoană. 

Ei au decis să ia Cuvântul lui Dumnezeu literal şi să nu lase nimic din El, ci să fie 

curajoşi pentru Domnul. 

Când predicam la Conferinţa de Conducere a Asociaţiei Sportivilor 

Creştini, în Lexington, Kentucky, tinerii şi studenţii de la colegiu au mers într-una 

din după amiezi să evanghelizeze din uşă în uşă. Un grup a mers la prima casă de 

pe stradă şi au fost respinşi. Şi-au primit răsplata în cer, şi-au bătut palmele şi au 

mers mai departe. La următoarea casă, nimeni nu a deschis. La următoarea casă, 

iarăşi au fost respinşi. La următoarea, nimeni nu era acasă. După 8 case, au 

devenit descurajaţi. S-au gândit să renunţe şi să încerce din nou într-o altă zi, însă 

şi-au amintit de răsplata lor din ceruri şi au continuat. La a 9-a casă, i-a întâmpinat 

pe prispă un bărbat stând într-un fotoliu şi care consuma o bere. Pe măsură ce ei 

începuseră să îi vorbească, omul le-a spus tinerilor că îşi pierd vremea cu el. Când 

ei au întrebat de ce, bărbatul a replicat: “Pentru că nu există nici o cale prin care 

Dumnezeu ar putea să îmi ierte toate păcatele mele”. 
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Dar noi ştim că acest lucru nu este adevărat. Însă satan îi va minţi pe 

oameni pentru a-i face să se gândească că păcatele lor sunt atât de grave încât ele 

nu pot fi iertate. Studenţii l-au întrebat pe om despre ce anume păcătuise el atât 

de grav încât Dumnezeu nu ar putea să îl ierte. 

În timp ce fusese în Vietnam, a explicat bărbatul, a fost paraşutat în oraşe 

şi sate, în locuri unde avea misiunea să omoare fără deosebire pe toţi cei găsiţi 

acolo, inclusiv femeile şi copiii. Uneori trăgea cu arma către spatele lui şi îi 

împuşca pe oameni ca şi cum ar fi fost parte dintr-un joc. 

Studenţii au început să îi spună şi să îi mărturisească despre dragostea lui 

Dumnezeu. Ei i-au vorbit despre păcat dar şi despre iertarea în sângele Domnului 

Iisus. După 45 de minute de discuţii, bărbatul le-a spus tinerilor: “Chiar am mare 

nevoie de Iisus Acesta despre care vorbiţi voi”. 

Tinerii s-au rugat cu acel bărbat când el L-a primit pe Domnul Iisus. Tinerii 

au povestit mai târziu că după ce şi-a ridicat capul de la rugăciune, bărbatul avea o 

faţă luminoasă cum niciodată nu mai văzuseră până atunci. El a spus: “Simt că 

vreau să citesc Biblia! Simt că vreau să merg la biserică! Asta e tot ce vreau să 

fac!”. 

O, ce întâmplare minunată! Dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă acei 

tineri ar fi renunţat şi nu ar fi continuat lucrarea în Domnul, dacă ei ar fi continuat 

să fie mai preocupaţi de faptul că erau respinşi decât de răsplata lor din cer. 

După ce Dumnezeu mi-a arătat aceste două versete, am început 

devoţionalul de seară spunându-le tinerilor că i-am îndrumat greşit cu o seară 

înainte. Le spusesem că practic avem 66% şanse pentru o situaţie victorioasă 

atunci când ne mărturisim credinţa. Apoi le-am împărtăşit aceste două versete, iar 

ochii lor au fost larg deschişi când şi-au dat seama de greşeala pe care o făcusem. 

Acum, că ştim aceste două versete, haideţi să vedem cum ar putea arăta graficul 

nostru. 
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ACCEPTĂ 
PLANTĂM 
SEMINŢE 

RESPINGE 

BINE BINE BINE 

CÂŞTIG CÂŞTIG CÂŞTIG 

 

Doar cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, am învăţat că ori de câte ori ne 

mărturisim credinţa, avem de-a face cu o situaţie victorioasă. Nici nu trebuie să 

îmi fac griji că satan ar încerca să îmi spună minciuni în legătură cu evanghelizarea, 

deoarece Cuvântul lui Dumnezeu spune că eu nu pot decât să câştig indiferent de 

situaţie. Este o situaţie câştigătoare de fiecare dată! 

SĂ-I ADUNE SATAN 

 În timp de mărturiseam Evanghelia la un supermarket din Denver, am 

început o conversaţie cu doi tineri. Unul dintre ei nu voia să aibă de-a face cu 

mine, aşa că a stat deoparte cât timp am vorbit eu cu prietenul lui. Celălalt tânăr 

mi-a povestit că tocmai plecaseră de la o sectă satanistă. Văzuseră cum erau 

jertfite animale la unele din întâlnirile lor, aşa că m-am decis să îi pun o întrebare 

delicată: “Ai fost vreodată martor la un sacrificiu uman la vreuna din întâlnirile la 

care ai participat?” Aveţi grijă ce întrebaţi, căci aţi putea primi răspunsuri şocante. 

Mi-a răspuns: “Da, am văzut”. Apoi el a descris ce i-au făcut unui nou 

născut. Am fost şocat de ceea ce spunea acel tânăr, însă vă pot spune că din 

privirea lui, el vorbea serios.  

Am început să îi vorbesc despre păcat şi despre nevoia lui de a-L avea pe 

Domnul Iisus Hristos. Trebuia să nu ratez ocazia să-mi mărturisesc credinţa, 

întrucât fiecare situaţie este una câştigătoare. Nu doar că am avut o discuţie bună, 

ci am avut ocazia să îi vorbesc încă o dată înainte ca el să plece de la acel 

supermarket. 

Nu-i aşa că eşti un pic mânios de ceea ce poate să facă satan tinerilor de 

15 şi 16 ani din lumea aceasta ? Eşti suficient de supărat ca să faci ceva în legătură 

cu asta? Dacă îţi găseştim un loc bun pentru mărturisire, atunci uite-te unde 

lucrează din plin satan şi du-te acolo să mărturiseşti Evanghelia. Cel rău lucrează 
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din plin cu tinerii din şcoli şi din licee. Aşa că de ce să nu fim siguri că îi atingem pe 

aceştia cu Adevărul, înainte ca satan să îi atingă cu minciunile lui? 

Cunosc un domn care avea un motto legat de evanghelizare: “Lasă-l pe 

satan să îi adune, că noi mergem şi le mărturisim Evanghelia!”. Dar ce motto! Să-l 

lăsăm pe satan să îi adune pe oameni, şi atunci apărem noi şi mărturisim 

Evanghelia. La supermarketuri, la evenimentele sportive, în cafenele, în campusuri 

şi licee, la bătăliile dintre galeriile echipelor de fotbal, la concerte, la festivaluri de 

artă, la concertele de muzică, în parcuri, la picnicuri, pe plaje, la spălătorii, în 

staţiile de autobuz etc – toate acestea sunt locuri extraordinare unde putem 

mărturisi Evanghelia şi putem să oferim oamenilor broşuri evanghelistice. 

Oraşul Atlanta din statul american Georgia găzduieşte un festival anual 

grandios în primul sfârşit de săptămână din luna mai, festival care se numeşte 

Music Midtown. Pentru trei zile, pe scenă evoluează o sumedenie de trupe şi 

interpreţi. Eu îmi stabilesc în fiecare an în calendar să fiu prezent la acest festival 

cu scopul de a mărturisi Evanghelia. În acest an, la festival au venit aproximativ 

300.000 oameni. Dumnezeu mi-a dat ocazia să vorbesc cu peste 50 de persoane 

pe parcursul sfârşitului de săptămână şi să ofer 3000 de broşuri evanghelistice 

despre Domnul Iisus. Ce sfârşit de săptămână am avut! Este unul dintre 

momentele mele favorite pe parcursul anului. Anul trecut, am întâlnit un bărbat 

care a arătat cu degetul către mine şi mi-a spus: “Te cunosc”. Şi mi-a spus că îi 

mărturisisem Evanghelia cu doi ani în urmă la festival şi că mă văzuse şi cu un an 

în urmă. Anul acesta s-a oprit să vorbim. Nu o să ştiu niciodată cum de şi-a adus 

aminte de mine după câţiva ani, însă noi slujim un Dumnezeu măreţ, care lucrează 

în inimile oamenilor prin modalităţi pe care nici nu ni le putem imagina. 

Parcul Piedmont din centrul Atlantei găzduieşte 4 festivaluri foarte bune 

în fiecare an. Acestea sunt ocazii şi locuri excelente pentru mărturisirea 

Evangheliei, pentru că oamenii vin aici să vorbească şi să-şi mai cheltuiască timpul 

cu câte ceva. Unul dintre festivaluri este al doilea ca mărime destinat 

homosexualilor şi lesbienelor din Statele Unite ale Americii. În ultimii câţiva ani am 

mers în acel loc să mărturisesc Evanghelia. Ai putea iniţial să te gândeşti că acel 

loc nu ar fi unul extraordinar pentru mărturisirea Evangheliei, însă acest loc este 

unul foarte uşor accesibil pentru aceasta. Oamenii din comunitatea gay mor şi ei, 
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Haideţi să nu ne mai 
separăm de cei pierduţi, ci să 

ducem lumina noastră în 
întunericul lumii pierdute şi 

să vedem cum Domnul 
lucrează în modalităţi 

minunate 

ca toţi ceilalţi oameni. Homosexualii se gândesc şi ei la moarte pentru că atât de 

mulţi prieteni ai lor mor. 

Unul dintre oamenii cu care am stat de vorbă la acest festival în anul 1999 

mi-a spus că în urmă cu 20 de ani a făcut o fotografie de grup alături de 80 de 

prieteni într-un bar destinat homosexualilor din Atlanta. Îmi spunea că în urmă cu 

o săptămână s-a uitat din nou la acea fotografie. Mi-a arătat 5 degete spunându-

mi că din cei 80, doar 5 mai trăiesc! La finele conversaţiei noastre, omul mi-a spus 

“Mulţumesc pentru că ai fost aici şi mi-ai spus despre credinţa ta şi mulţumesc 

pentru felul cum ai făcut acest lucru”. Homosexualii tind să fie singurul grup de 

oameni pe care creştinii îi privesc cu dispreţ 

şi îi tratează ca pe lepădăturile pământului. 

Nu facem acelaşi lucru cu mincinoşii, hoţii, 

blasfemiatorii, prizonierii şi aşa mai departe, 

dar adesea facem acest lucru cu 

homosexualii. Odată ce mărturisim 

Evanghelia homosexualilor de la om la om, 

putem realiza cât de mare este nevoia lor 

pentru Domnul Hristos, aşa încât le arătăm 

dragostea adecvată astfel încât ei să fie 

receptivi la mesajul nostru. 

Anul trecut, în acelaşi sfârşit de săptămână când a fost festivalul 

homosexualilor, la celălalt capăt al oraşului a fost organizat festivalul anual de 3 

zile de muzică creştină contemporană. Aceasta ilustrează cum foarte multe 

persoane văd viaţa creştină – ei se separă complet de cei pierduţi şi nu îi atrag pe 

aceştia către adevăr. Dacă măcar un grup mic de creştini ar fi mers la festivalul 

homosexualilor, le-ar fi luat doar câteva ore să vorbească cu toţi cei prezenţi 

despre Domnul Iisus şi apoi ar fi putut să se întoarcă la concertul lor de muzică 

creştină, bucurându-se că au mărturisit Evanghelia. Haideţi să nu ne mai separăm 

de cei pierduţi, ci să ducem lumina noastră în întunericul lumii pierdute şi să 

vedem cum Domnul lucrează în modalităţi minunate. 
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ŢI SE RIDICĂ PĂRUL PE TINE 

 În timp ce mergeam către casă de la un festival care a avut loc în Parcul 

Piedmont, mă simţeam nemulţumit faţă de cât de puţin mărturisisem în acea zi. 

Tocmai treceam printr-o zonă în care prostituatele erau pe stradă şi, din nu ştiu ce 

motiv, m-am hotărât să mă opresc.  Am deschis discuţia cu una dintre femeile de 

acolo şi imediat m-am oferit să îi dau 10 dolari doar ca să fie dispusă să mă asculte 

timp de 10 minute. Prostituatele lucrează pentru bani, aşa că dacă nu le oferi bani, 

nu au timp să stea de vorbă cu tine. 

 “Eşti cumva poliţist?”, a întrebat ea, suspicioasă. 

 “Nu”, am replicat eu. 

 “Ai de gând să înregistrezi cumva ceea ce vrei să vorbim?” 

 “Nu, în nici un caz”. 

 Apoi femeia a fost de acord să se urce în maşina mea, apoi am condus 

maşina în jurul acelui loc pentru câteva minute, timp în care am vorbit cu ea. 

Discuţia n-a mers, aşa că a trebuit să îi dau voie să se dea jos din maşină. Încă 

aveam senzaţia că nu mărturisisem suficient în acea zi, aşa că am luat cu mine o 

altă prostituată – şi am reuşit să îi vorbesc timp de 30 de minute ! Femeia aceea 

avea un copil de 6 ani. Crezi cumva că prostituatele se bucură de stilul lor de 

viaţă? Nu, nu se bucură deloc; ba chiar ele urăsc acel stil de viaţă. O femeie mi-a 

spus că reuşea să obţină până la 500 de dolari pe zi din prostituţie dar că 300 de 

dolari din aceştia îi cheltuia pe cocaină pură! Dumnezeu nu ne-a creat pe niciunul 

dintre noi să trăim o astfel de viaţă. Unele prostituate trăiesc o viaţă atât de 

mizerabilă încât izbucnesc în plâns în timp ce le vorbim. 

 De fiecare dată când povestesc această întâmplare, oamenilor li se ridică 

părul pe ei. O persoană a întrebat odată “Cum ar fi fost dacă o persoană din 

biserica ta ar fi trecut cu maşina prin preajmă şi te-ar fi văzut luând în maşina ta o 

prostituată?”. 

 I-am răspuns astfel: “Dacă acea persoană ar fi fost din biserica mea şi m-ar 

fi văzut făcând acest lucru, probabil că ar fi spus ceva de genul  “Uite-l pe Mark 

mărturisindu-şi credinţa din nou unei prostituate; să ne rugăm pentru el”. Apoi ei 
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A fost perfect normal pentru 
Domnul Iisus să fie prieten cu 
aceia care colectau taxele, cu 
prostituatele şi cu păcătoşii, 

dar se pare că oamenii 
gândesc că acestea nu mai 
sunt în regulă pentru noi 

s-ar ruga ca, dacă am luat în maşina mea o prostituată pentru motive greşite, 

Duhul Sfânt să mă trezească în chiar acel moment ca să nu fac nimic din ce ar 

putea să discrediteze mărturia şi lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos”. 

 De ce suntem noi atât de preocupaţi de ceea ce ar putea să vorbească 

oamenii despre noi? A fost perfect normal pentru Domnul Iisus să fie prieten cu 

aceia care colectau taxele, cu prostituatele şi cu păcătoşii, dar se pare că oamenii 

gândesc că acestea nu mai sunt în regulă pentru noi. Am primit scrisori de la 

oameni care se arătau şocaţi de faptul că eu am încurajat pe alţii să mărturisească 

credinţa lor unor prostituate. Am întrebat cândva pe cineva dacă şi-ar mărturisi 

credinţa unor prostituate, şi răspunsul a fost 

negativ. Apoi am întrebat dacă măcar cineva 

din biserica ei ar face acest lucru si din nou 

răspunsul a fost negativ. Am întrebat-o apoi 

“dacă tu nu mărturiseşti credinţa 

prostituatelor, cei din familia ta nu fac acest 

lucru, cei din biserica ta de asemenea, atunci 

cine va mărturisi credinţa acestor persoane?” 

Dumnezeu iubeşte aceste persoane la fel cum 

iubeşte pe fiecare persoană şi ele au nevoie 

să audă Vestea Bună a Domnului Iisus. 

 Trebuie să marturisesc faptul că în acea seară când am spus Evanghelia 

celor două prostituate, nu am procedat corect. Trebuia să mai am pe cineva 

credincios cu mine în maşină. Sau poate şi mai bine ar fi fost să mă dau eu jos din 

maşină. Iar abordarea cea mai bună ar fi ca femeile, nu bărbaţii, să mărturisească 

Evanghelia către prostituate. Însă vedeţi unde este inima mea? Aş vrea ca fiecare 

persoană pe care aş putea să o întâlnesc să aibă o relaţie adevărată, în pocăinţă, 

cu Domnul Iisus. 

 După ce am finalizat o predică la Universitatea Centrală din Florida la un 

eveniment denumit “Nedespărţiţi”, aproape 30 de persoane au venit la mine să 

stăm de vorbă. Ei au spus că plănuiseră să mărturisească Evanghelia în acea seară 

şi că aveau nevoie de câteva broşuri evanghelistice. I-am întrebat despre locurile 

unde vor mărturisi. 10 dintre ei urmau să meargă într-o zonă cu baruri din oraşul 
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Orlando, 10 într-o altă zonă cu baruri iar ceilalţi 10 într-o zonă unde se adună 

prostituatele. 

Am întrebat pe una dintre aceste persoane: “Eşti sigur că vreţi să faceţi 

asta?”. 

“Bineînţeles”, m-a asigurat el. “Biserica noastră mărturiseşte în mod 

continuu Evanghelia către prostituate”. 

Mi-am zis: “Da, acesta este genul meu de biserică!”. 

Când descoperi că de fiecare dată când îţi mărturiseşti credinţa este o 

situaţie câştigătoare, pur şi simplu nu poţi să aştepţi ca să găseşti persoane cu 

care să stai de vorbă. 

Am prezentat strategia “câştigător-câştigător-câştigător” într-o Duminică 

la o biserică mică dar foarte frumoasă din Sf. Augustin, Florida. În acea dimineaţă, 

în sala bisericii se afla un profesor de la un colegiu din oraş. A fost atât de mişcat 

de învăţătura pe care a auzit-o încât atunci când au mers el şi soţia sa la 

supermarketul Wal-Mart, s-a dus imediat la un motociclist care conducea o Harley 

Davidson şi a început să îşi mărturisească credinţa acelei persoane. Soţia sa a spus 

că acea zi de cumpărături a fost cea mai lungă de când merg la Wal-Mart. 

Pastorul bisericii mi-a spus că el şi soţia lui obişnuiau să meargă în 

evanghelizare atunci când ieşeau împreună undeva. Dacă te decizi să ieşi undeva, 

de ce trebuie ca distracţia ta să însemne vizionarea unui film sau participarea la o 

petrecere? De ce nu ar putea însemna să mergi la un supermarket ca să 

mărturiseşti credinţa ta? Când am mers împreună cu grupul de tineri să predicăm 

Evanghelia în centrul oraşului Sf.Augustin în serile de duminică şi luni, a mers şi 

pastorul cu noi. După aceea, ne-a spus că uitase cât de plăcut este să îţi 

mărturiseşti credinţa! 

OAMENII TE ASCULTĂ 

Într-o zi, în aeroport, în drum către zborul meu dădeam broşuri 

evanghelistice. După ce i-am înmânat o broşură unui tip, el m-a întrebat, “Îţi 

aminteşti de mine?” 

Am răspuns scuzându-mă, “Păi, întâlnesc o mulţime de persoane…” 
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El a spus, “Obişnuiam să adun gunoiul în cartierul tău din Stone 

Mountain”. 

Când îmi vizitez părinţii acolo, câteodată văd gunoierii trecând. Sunt 

foarte recunoscător că nu am o astfel de meserie ca să îmi asigur traiul, aşa că 

încerc ori de câte ori pot să-i încurajez şi să-i binecuvântez pe cei care fac asta. 

Adeseori ies afară şi vorbesc cu ei şi câteodată le dau tractate. Le place să 

vorbească despre baschet, prin urmare deseori vorbim despre “aruncări la coş”. 

Într-o zi am luat nişte bani şi nişte broşuri şi am dat fiecărui băiat şapte dolari şi o 

broşură. Le-am spus că vreau să le cumpăr prânzul în ziua aceea, dar că 

informaţiile din broşură sunt mult mai importante. Mă întreb, câţi oameni au 

făcut vreodată aşa ceva pentru semenii lor? Avem nevoie să facem lucruri 

nebuneşti, în dragoste, pentru cei rătăciţi de lângă noi. Iar ei nu vor uita niciodată! 

La aeroport tipul mi-a spus, “Te-am văzut pe ESPN Classic ziua trecută” 

(Ştii că începi să îmbătrâneşti când apari, nu pe ESPN, ci pe ESPN Classic!) ESPN 

Classic este o emisiune specială de o oră cu Charles Barkley, un jucător faimos de 

baschet. Charles şi cu mine eram în aceeaşi echipă la Universitatea Auburn în 

timpul anilor de studenţie. Cumva, mi-au găsit numele pe Internet şi voiau ca eu 

să le spun ceva istorioare noi despre Charles. Îmi amintesc două lucruri despre 

interviu. În primul rând, am încercat să vorbesc despre Domnul Iisus în fiecare 

răspuns pe care l-am dat astfel încât indiferent de ceea ce era tăiat la montaj în 

redacţie, Numele Domnului Iisus să fie menţionat în interviu. (Binenţeles, nu am 

reuşit asta întru totul, dar am încercat!). În al doilea rând, cel care m-a intervievat 

era un evreu. În timp ce discutam, după interviu, i-am pus o întrebare spirituală, şi 

am discutat despre ea vreo 15 minute. 

Apoi, a întrebat, “Cum de cunoşti atât de mult despre ceea ce crezi?” 

M-am gândit că este o întrebare interesantă. Nu ar trebui să cunoaştem 

mult despre ceea ce credem? Cu cât cunoaştem mai mult şi cu cât marturisim mai 

mult în dragoste, cu atât descoperim că oamenii ascultă. Mai târziu i-am scris o 

scrisoare şi i-am trimis o carte (“Dumnezeu nu crede în atei”, de Ray Comfort), şi 

într-o zi vom vedea ce a făcut Domnul cu această sămânţă. 

Odată, într-un supermarket, un bărbat s-a îndreptat spre mine şi m-a 

întrebat, “Îţi aminteşti de mine? Mi-ai vorbit despre Iisus acum doi ani în acest 
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magazin. La două luni după asta, mi-am predat viaţa lui Iisus şi acum îmi trăiesc 

pentru El!” Era aşa entuziasmat. Fii curajos şi mărturiseşte despre credinţa ta. 

Oamenii ascultă! 

Dumnezeu mi-a deschis o uşă mare, şi anume să vorbesc la Universitatea 

Comunităţii Clemson a Sportivilor Creştini. În fiecare an, studenţii merg într-o 

călătorie misionară pe Plaja Dayton în timpul vacanţei de primăvară. Acum, 

aceasta sună ca o bună vacanţă de primavară – fără să pierzi o săptămână din 

preţiosul timp, folosindu-l pentru Domnul. Studenţii lucrează în locuri cum ar fi 

adăposturile pentru oamenii fără casă şi centrele de detenţie pentru minori. Le-

am vorbit despre mărturisirea credinţei, şi seara am ieşit împreună să vorbim cu 

oamenii. Am ajuns sâmbătă seara – ziua Sf. Patrick. Ce zi nemaipomenită pentru a 

mărturisi! Împreună cu patru studenţi am mers pe străzi cam pe la miezul nopţii. 

Cam pe la 3:30 a.m. am mers către doi tipi pe motociclete. Tipul cu care am 

început eu să vorbesc mi-a spus că în urmă cu un an conducea motocicleta cu 120 

km/h când a pierdut controlul şi a intrat într-un copac. De asemenea, mai fusese 

împuşcat în două situaţii diferite, într-una din ele împuşcându-se singur. 

Săptămâna trecută, prietenul lui cel mai bun îşi conducea motocicleta cu 120 

km/h pe o stradă în Daytona când un şofer beat a intrat în faţa lui. Prietenul său a 

murit după ce s-a lovit de maşina Ford Explorer, care apoi s-a rostogolit de patru 

ori. Ai fi surprins de ce ai putea descoperi atunci când păşeşti prin credinţă şi 

începi să legi conversaţii. 

Motociclistul era un ateu. După zece minute de conversaţie m-a provocat 

să-i demonstrez că Dumnezeu există. După ce am trecut prin una din dovezile de 

bază pe care le folosesc (vezi în capitolul 10), a remarcat şi a aprobat, “Da, este o 

precizare bună”. După ce am terminat de vorbit mi-a spus “Am învăţat foarte mult 

în această conversaţie”. Oamenii aşteaptă să audă adevărul dacă le vom spune 

acest adevăr în dragoste. 

La 4:00 a.m., ne-am întors la hotelul nostru. La o jumătate de oră mai 

târziu, m-am hotărât să iau ceva din maşină. La recepţie erau patru adolescenţi 

care se holbau la mine în timp ce treceam pe lângă ei spre maşină. Erau încă acolo 

când m-am întors, aşa că i-am întrebat dacă pot să-i ajut cu ceva. Unul dintre ei m-

a întrebat dacă am o monedă de 25 cenţi pentru a da un telefon. 
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Am căutat prin buzunare şi mi-am adus aminte că îmi golisem tot 

buzunarul de monezi pe noptieră, în camera mea. Le-am spus, “Nu, nu am, dar 

voi, băieţi, puteţi urca în camera mea şi să folosiţi telefonul meu celular”. 

Erau foarte încântaţi de asta, aşa ca au sărit în sus de bucurie şi au urcat în 

lift cu mine. În timp ce urcam spre camera mea, unul din adolescenţi a întrebat, 

“Ştii pe cine vom suna, nu-i aşa? Vom suna pe o femeie care face strip-tease!” 

“O femeie care face strip-tease?” 

“Da, şi dacă vrei poţi sta cu noi”. 

Le-am spus băieţilor că au o problemă – că sunt preot. Dacă aţi fi putut să 

le fi văzut ochii! Mi-aş dori să fi avut o cameră video. 

Unul dintre băieţi a spus, “Oh…asta înseamnă că nu putem folosi telefonul 

tău?” 

Nu voiam să pierd aceşti băieţi, deoarece era evident că era nevoie să 

vorbim. Am dat fiecăruia câte o broşură, şi le-am spus că dacă o citesc vor putea 

folosi telefonul meu. 

Întrucât şi-au respectat partea lor din înţelegerea făcută, atunci când am 

ajuns în camera mea i-am lăsat să sune unde voiau. Cum numai Dumnezeu ar fi 

putut face, nu au găsit-o pe acea femeie. Aşa că am început să vorbim despre 

viaţă. Tocmai când schimbasem direcţia discuţiei către latura supranaturală, a 

bătut cineva la uşă – erau doi băieţi întrebând despre stripteuză. Incredibil! 

Cumva, se cunoşteau între ei, astfel că doi dintre adolescenţi au ieşit afară să 

vorbească cu ei. Ceilalţi doi au rămas în cameră, şi am intrat într-o discuţie foarte 

serioasă despre Iisus. Unul dintre adolescenţi a spus că a avut relaţii sexuale cu o 

fată, cu o noapte în urmă, doar dându-i un colier ieftin din plastic. Am putut să 

văd deşertăciunea din ochii lui. Cum începusem să fim foarte serioşi, s-au auzit 

alte bătăi în uşă. Erau primii adolescenţi întrebând de prietenii lor. 

Le-am spus, “Vor ieşi într-un minut”. 

Am închis uşa şi ne-am întors la conversaţia noastră. S-a auzit un alt 

ciocănit la uşă. 

Am strigat, “Vor ieşi într-un minut”. 
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Apoi a urmat a treia bătaie în uşă. Tânărul de optsprezece ani cu care 

stăteam de vorbă a mers la uşă, le-a spus că vor ieşi în câteva minute, şi a închis 

uşa în faţa prietenilor lui! Dumnezeu lucra în tânărul acesta, şi într-adevăr dorea 

să discute. Am auzit nişte zgomote la uşă dar nu m-am gândit prea prea mult la 

ele. Am avut prilejul să mă rog cu aceşti doi adolescenţi – nu pentru mântuire, 

deoarece nu au vrut să-şi ia vreun angajament, ci doar pentru a auzi pe cineva 

rugându-se pentru ei. Fă asta cât de des poţi. Pentru oameni, înseamnă foarte 

mult. 

I-am condus la uşă şi ne-am luat rămas bun. Când m-am uitat la uşă, mi-

am dat seama ce au făcut ceilalţi doi băieţi. Cu un creion gros au scris pe uşa mea 

“Fumător de marijuana”, “Anticrist”, “Regulile Satanei”, “666”, etc. 

Am strigat pe hol la cei doi adolescenţi să vină înapoi: “Băieţi, ce ar fi să-

mi explicaţi şi mie asta?” 

Unul dintre ei a dat vina pe un prieten care nu era acolo. Le-am spus ca 

prietenul lor nu ar fi trebuit să facă asta. Când am luat nişte săpun şi un prosop şi 

am început să curăţ uşa, tânărul în care se părea că lucrează Domnul a spus, “Nu, 

nu tu ar trebui să faci asta”. A intrat în camera mea să ia o cârpă şi un săpun şi a 

început să spele uşa în locul meu! Cu siguranţă că Domnul atinsese inima acelui 

băiat. I-am spus că este în regulă, că o voi termina eu; apoi, am şters împreună 

uşa.  

În ziua următoare, în timp ce spuneam această întâmplare studenţilor, 

unul dintre ei a sugerat faptul că Domnul l-a ţinut pe Satan afară din cameră, 

blocat la uşă, aşa încât să nu poată întrerupe conversaţia din interiorul camerei. 

Chiar cred că Domnul a făcut exact în felul acesta. Cu cât păşeşti în afară prin 

credinţă şi te încrezi în El, cu atât Îl vei vedea făcând lucruri uimitoare. 

IA POZIŢIE  

După două zile, în timp ce vorbeam studenţilor pe Plaja Daytona, 

genunchiul stâng a început să mi se umfle – şi să se umfle! – şi nu am mai putut 

sta pe acel picior. Prin urmare, fiind un tip obişnuit, am cerut un scaun ca să mă 

aşez pentru a putea termina prezentarea. După toate astea, deoarece nu puteam 

umbla, cineva a sugerat să merg la spitalul de urgenţe. Deşi nu sunt un fan foarte 
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Singura dată când pierdem 
este atunci când nu ne 

mărturisim credinţa. 

mare al doctorilor, nu am văzut o altă soluţie la acel moment. Cam zece studenţi 

s-au urcat într-un microbuz şi m-au luat cu ei la spital. Pe drum, le-am spus 

studenţilor că eram în sfârşit suficient de bătrân şi suficient de înţelept ca să-mi 

pot da seama că toată această situaţie nu avea nici o legătură cu genunchiul meu. 

În schimb, Dumnezeu ne ducea la această cameră de urgenţe pentru un motiv, aşa 

că urma să aflam care era acela. 

Când studenţii au intrat în acel spital întunecat, au lăsat ca luminile lor să 

strălucească foarte puternic slujind oamenilor într-un mod uimitor. O fată a 

început să dea ajutor unui bărbat care încercase să se sinucidă. A făcut o trebă 

minunată. Alţi doi au condus pe doi oameni la Iisus în mijlocul camerei de 

urgenţă! Pe când vorbeam cu cei care lucrau la recepţie, au rămas surprinşi de 

atitudinea noastră iubitoare şi de faptul că nu ne plângeam ca mulţi alţii. 

O femeie a spus, “Eram supărată şi nervoasă, şi apoi aţi intrat în acest 

loc!” Voia să aibă o zi groaznică şi noi tocmai am împiedicat-o! 

Când am plecat, cei şapte lucrători de 

la recepţie ne priveau în timp ce ieşeam. 

Aceşti studenţi au descoperit că de fiecare 

dată când îşi mărturisesc credinţa nu pot 

pierde, astfel că au prins curaj, stând lângă 

Iisus în dragoste. 

Am învăţat aşadar, direct din Biblie, că de fiecare dată când ne mărturisim 

credinţa este o situaţie câştigătoare. Continuarea acestei cărţi nu ar avea nici un 

înţeles decât dacă poţi răspunde acestei întrebări simple: Dacă fiecare dată când 

ne mărturisim credinţa este o situaţie câştigătoare, care este singura dată când 

pierdem? Singura dată când pierdem este atunci când nu ne mărturisim credinţa. 

În orice alt timp este o situaţie câştigătoare. Acum că ştim asta, să ne uităm la 

unele dintre scuzele pe care le folosim care ne ţin departe de la a lua poziţie 

curajoasă pentru Domnul nostru, El Însuşi stând curajos pe cruce pentru tine şi 

mine! 
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Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus 
o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi 
băteau joc de El, şi ziceau: "Plecăciune, Împăratul Iudeilor!" 

MATEI 27:29 
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Capitolul 4 

SCUZE, SCUZE 
“Mai degrabă aş aduce un singur păcătos la Iisus Hristos decât să descopăr toate 

misterele Cuvântului divin, singurul lucru pentru care trăim fiind salvarea.” 

CHARLES HADDON SPURGEON 

swald J. Smith a spus cândva: “O, prietenii mei, suntem atât de încărcaţi 

cu nenumărate activităţi bisericeşti, în timp ce lucrarea adevărată a 

bisericii, aceea de evanghelizare şi câştigare a celor pierduţi, este 

aproape în totalitate neglijată!”. Nu ignora chemarea bisericii de câştigare a celor 

pierduţi. Sau, cum spunea cândva un predicator, “Prioritatea numărul unu a lui 

Dumnezeu este mântuirea fiecărui suflet”. Noi ar trebui să ne dorim să fim folosiţi 

de Dumnezeu în lucrarea care este importantă cu adevărat în inima Lui. 

Cu toate acestea, chiar dacă noi ştim că trebuie să mărturisim Evanghelia, 

există o mulţime de motive pentru care nu mergem cu tărie să facem acest lucru. 

Haideţi să vedem câteva dintre aceste motive şi să vedem dacă vreunul dintre 

acestea vor conta câtuşi de puţin în ziua când vom sta înaintea lui Dumnezeu. 

FRICA DE A FI RESPINŞI 

Eşti mai degrabă îngrijorat de ceea ce gândesc oamenii despre tine sau de 

ce gândeşte Dumnezeu despre tine ? De prea multe ori credincioşii se îngrijorează 

despre ce gândesc alţii. Totuşi, atunci când mărturisim Evanghelia oamenilor, care 

este cel mai rău lucru pe care ei îl pot face împotriva noastră? Ne pot ucide şi 

astfel ne trimit în Rai. Este acesta un lucru rău? Filipeni 1:2 spune: “Căci pentru 

mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig”. Trăim pentru Hristos şi murim tot 

pentru Hristos. Aceasta este viaţa unui adevărat credincios şi ucenic al Domnului 

Iisus Hristos.  

În Galateni 1:10, apostolul Pavel spune “Caut eu oare, în clipa aceasta, să 

capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac 

O 
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Nu e aşa că a fost cineva care 
te-a condus la Hristos? Dacă 
da, atunci cu siguranţă că ar 
trebui să ştii cum să conduci 

tu însuţi pe alţii la Hristos 

oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos”. Fiind 

credincioşi în Domnul Iisus Hristos, ar trebui să trăim pentru a fi plăcuţi doar Lui şi 

nimeni altcuiva. Aşa că fii focalizat pe Hristos în fiecare domeniu din viaţa ta, iar 

Dumnezeu va face lucruri uimitoare prin tine. 

Aşa cum am învăţat în Capitolul 3, Dumnezeu ne arată în Sfintele Scripturi 

că fiecare dată când mărturisim Evanghelia este o situaţie câştigătoare. Acest 

adevăr a îndepărtat frica mea de respingere, la fel cum s-a întâmplat cu 

nenumărate alte persoane din toată ţara. Lasă-L pe Dumnezeu să facă acelaşi 

lucru pentru tine! 

NU ŞTIU CUM 

Un alt motiv de bază pentru nemărturisirea credinţei este, conform 

statisticilor, acela că oamenii simt că nu ştiu cum să facă acest lucru. Însă ţine cont 

de asta: Nu e aşa că a fost cineva care te-a 

condus la Hristos? Dacă da, atunci cu 

siguranţă că ar trebui să ştii cum să conduci 

tu însuţi pe alţii la Hristos. Una dintre 

studentele mele a condus la un moment dat 

pe una dintre cele mai bune prietene ale sale 

la Domnul Iisus. În chiar ziua următoare, acea 

persoană a condus la Hristos pe o una dintre 

colegele de şcoală – şi devenise credincioasă 

doar în urmă cu o zi ! Acea persoană învăţase cum să mărturisească credinţa de la 

prietena ei care o condusese la Hristos. 

Biblia ne prezintă câteva căi extraordinare de a ne mărturisi credinţa. În 

Evanghelia după Ioan, capitolul 4, Domnul Iisus a vorbit cu femeia de a fântână la 

început despre apa obişnuită, apoi despre apa vieţii. A trecut de la o discuţie 

naturală la una spirituală. În Faptele Apostolilor capitolul 17, când apostolul Pavel 

a predicat mulţimilor din Atena, el a spus la început despre un altar pe care a 

observat o inscripţie spunând “unui dumnezeu necunoscut”. Astfel, el a folosit un 

lucru natural din jurul lui şi l-a transformat într-unul supranatural. Cum putem 

face ca şi noi să urmăm acest exemplu? 
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Gândeşte-te la un lucru din jurul tău care ar putea implica moartea şi 

foloseşte acel lucru pentru a deschide o conversaţie despre eternitate. De 

exemplu,  aş putea să îi întreb pe oameni ce gândesc despre problema folosirii 

armelor în şcolile din America. Evident că oricine ar fi întrebat despre aşa ceva ar 

avea o părere de spus. Atunci când simt că este momentul să schimb subiectul 

discuţiei către lucrurile eterne, doar întreb “Ce crezi că s-a întâmplat cu acei 

oameni care au murit în împuşcăturile de la acea şcoală?”. Dintr-o dată, ai trecut 

la o discuţie despre eternitate, provocând persoana cu care stai de vorbă să îşi 

exprime părerea. 

În timpul unui zbor de la Los Angeles către Atlanta, stăteam lângă un pilot 

care călătorea pentru a ajunge într-un alt oraş pentru a-şi prelua aeronava. 

Vorbeam despre lucruri obişnuite, lucru care este bine să îl facem în relaţia cu 

oamenii. Clădeşte relaţii şi încredere, aşa încât atunci când treci la lucrurile 

spirituale aceştia sunt mai mult decât dornici să te asculte. După ceva timp, l-am 

întrebat pe acel pilot ce părere are despre un avion al companiei Alaska Airlines 

care se prăbuşise cu câţiva ani în urmă. Avionul avusese probleme de natură 

mecanică şi s-a prăbuşit în Oceanul Pacific, în urma accidentului murind toţi cei 88 

de pasageri aflaţi la bord. Pilotul mi-a răspuns “Sunt nemulţumit şi obosit de 

faptul că trebuie să depind de acele sisteme mecanice. Dacă ele nu îşi fac treaba 

cum se cuvine, practic sunt la mila lor”. 

Pot să îmi dau acum seama care sunt elementele de stres pentru piloţii de 

avioane. Aşa că i-am împărtăşit părerile vorbind pentru câteva minute despre 

circumstanţele acelui accident aviatic. Apoi l-am întrebat “Ce crezi că s-a 

întâmplat cu sufletele acelor 88 de persoane care au murit în accident?” 

Pilotul mi-a spus că el crede în reîncarnare. Apoi pentru tot restul 

călătoriei noastre am vorbit despre reîncarnare, rai şi iad, adevărul Bibliei etc. 

Bineînţeles, acum avem evenimentele tragice cu atacurile de la 11 

Septembrie asupra turnurilor gemene şi putem folosi acest subiect pentru 

discuţie. Orice persoană are ceva de spus, are o părere despre ce s-a întâmplat 

atunci. Aşa că poţi întreba pe cei cu care stai de vorbă unde sunt sufletele celor 

3000 de victime ale atacurilor teroriste, şi astfel vei putea purta o discuţie despre 

lucrurile eterne şi despre ce cred oamenii în legătură cu acestea. 
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Capitolele următoare te vor ajuta să înveţi cum să mărturiseşti Evanghelia 

cu orice persoană. Ne vom uita şi la modalităţi suplimentare de a începe o 

conversaţie despre lucrurile spirituale, ce trebuie să spunem în timpul mărturisirii, 

cum să tratăm argumentările şi cum să răspundem întrebărilor pe care oamenii le-

ar putea avea. După citirea acestei cărţi, nimeni nu va putea spune că nu ştie cum 

să mărturisească Evanghelia. 

FRICA DE A PIERDE UN PRIETEN 

Acesta este unul dintre motivele principale pentru tineri atunci când ei 

spun că nu îşi mărturisesc credinţa. Dar pot să te întreb: ce fel de relaţie de 

prietenie poţi avea cu cineva dacă tu te-ai duce liniştit în Rai iar pe acea persoană 

ai lăsa-o să meargă în iad  Dacă sunteţi prieteni pentru 20 de ani dar veţi trăi 

separat să zicem încă 800 de milioane de ani, ce fel de relaţie de prietenie ar 

putea fi asta? Dacă nu sunteţi prieteni pentru eternitate, atunci poţi să te întrebi 

dacă sunteţi prieteni câtuşi de puţin. 

Stând în afara unei arene în care se desfăşura un concert de muzică rock, 

distribuiam broşuri evanghelistice celor care mergeau către arenă. Un bărbat, 

Ron, a deschis o discuţie cu mine. Mi-a spus că a citit broşura şi că el consideră că 

este adevărat ceea ce este scris acolo. Am vorbit câtva timp, însă prietenul său, 

care arăta ca o vedetă rock, nu voia să audă nimic de la mine şi astfel au plecat să 

vizioneze concertul. După aproape 30 de minute, Ron a revenit şi a spus că vrea să 

continuăm discuţia. El i-a cerut permisiunea ofiţerului de poliţie să îl lase să iasă 

de la concert astfel ca să se poată întâlni cu mine. Apoi a spus despre prietenul 

său rocker “Cred că sunt prietenul lui doar pentru a-l aduce şi pe el la Dumnezeu”. 

Dumnezeu ne permite să avem prieteni dintre cei pierduţi pentru ca noi să 

plantăm sămânţa Evangheliei în vieţile lor şi pentru a îi ajuta să ne fie prieteni 

pentru eternitate. 

Acum câţiva ani, unul dintre prietenii mei de la liceu mi-a spus în cursul 

unei cine: “Tu eşti singurul prieten dintre toţi câţi am căruia îi pasă unde voi 

petrece veşnicia”. Ce lucru extraordinar să auzi de la un prieten. Mă bucur atât de 

mult că am deschis discuţia despre eternitate în decursul acelei cine. Dar dacă, aşa 

cum zicea el, eu eram singura persoană pe care el o cunoştea şi căreia îi păsa de 
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soarta lui eternă, asta înseamnă că Dumnezeu m-a pus acolo pentru un scop 

precis, anume de a fi un vas al Lui pentru a fi folosit în viaţa acelei persoane. 

Citeşte, te rog, poezia următoare şi lasă ca mesajul ei să pătrundă în 

sufletul tău. 

Prietenul meu 

Prietene, eu stau acum la judecată 
Şi simt că tu ai fi de vină oarecum 
Căci pe pământ aici am petrecut 

Dar calea nu mi-ai arătat-o niciodată. 
 

Tu L-ai ştiut pe Domnul Cel în adevăr şi slavă 
Dar niciodată nu mi-ai povestit 

Ştiinţa mea a fost deci foarte slabă 
Puteai să mă îndrepţi la El, dar n-ai catadicsit. 

 
Deşi trăit-am împreună pe pământ 

De naşterea din nou nicicând nu îmi vorbeai 
Şi condamnat azi pe vecie sunt 

Îmi amintesc că despre El nu discutai. 
 

Atâtea lucruri ani la rând mi-ai spus 
Iar eu prieten te-am considerat 

Dar văd acum, când este prea târziu 
De calea mea pierdută nu m-ai avertizat. 

 
Ziua umblam şi noaptea noi vorbeam 

Lumina totuşi nu mi-ai arătat 
În viaţă m-ai lăsat, deşi muream 
Aşa încât iertare nu am căpătat. 

 
Erai al meu prieten pe pământ 

Când mă-ncredeam în tine-n toate 
Dar azi, văzând destinul meu cel frânt 

Al meu prieten să fi fost, se poate? 
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Nu te îngrijora că ai putea să îţi pierzi prietenii mărturisindu-le Evanghelia. 

Atunci când oamenii văd şi aud despre dragostea lui Iisus venind către ei prin 

intermediul tău, vei avea atât de mulţi prieteni încât nu vei şti ce să faci cu ei. Mi-

aş dori să mă întâlnesc cu o sumedenie de prieteni în cer. Dar asta înseamnă că 

pentru a-i vedea acolo, trebuie să îi invit în rai cât timp ei sunt încă aici pe pământ. 

Cineva îmi spunea cândva că voia la un moment dat să trateze cu 

seriozitate lucrurile spirituale şi ce auzise el despre Domnul Iisus Hristos, însă voia 

să fie un tip “cool”. L-am întrebat “Ştii tu ce înseamnă expresia “cool”? Să mergi în 

Rai în ziua morţii tale, asta este ce înseamnă cu adevărat să fii “cool”. Vrei să ştii 

ce înseamnă să fii “cu adevărat cool”? Să mergi în Rai când vei muri şi să ştii că ai 

condus către Rai o mulţime de oameni – asta este să fii “cu adevărat cool”. Aşa că 

fii sigur că îţi petreci viaţa de acum înainte fiind “cu adevărat cool”. 

EI AU AUZIT DEJA 

Este important să ţinem minte faptul că repetiţia sau exerciţiul joacă un 

rol foarte valoros în mărturisirea Evangheliei. Am auzit recent pe cineva spunând 

că oamenilor le trebuie în medie 76 situaţii în care să audă Evanghelia înainte de 

a-şi preda viaţa Domnului Iisus Hristos. Şi nu ştii niciodată dacă conversaţia ta cu o 

persoană pentru mărturisirea Evangheliei are să fie prima, a 5-a, a 6-a sau a 75-a! 

Dumnezeu ar putea să te trimită tocmai ca să continui ceea ce altcineva a început 

în viaţa unei persoane în ceea ce priveşte mărturisirea Evangheliei. Cheia este să 

fii credincios. 1Corinteni 3:6 spune: “Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a 

făcut să crească”. Unii dintre noi plantează sămânţa, alţii o udă, însă doar 

Dumnezeu este capabil să facă acele seminţe să crească. 

Ai considerat faptul că acesta poate fi momentul perfect pentru o 

persoană să audă Evanghelia? Datorită circumstanţelor din viaţa acelei persoane, 

astăzi ar putea fi ziua în care Dumnezeu vrea să te trimită să ai o discuţie cu acel 

prieten sau necunoscut. Chiar dacă acea persoană ar fi putut auzi mesajul 

Evangheliei şi altă dată, momentul în care îl aude din nou este foarte important. 

Acum câţiva ani, mărturiseam Evanghelia unui om aflat într-un 

supermarket din Atlanta, iar acea persoană mi-a spus: “Eşti a opta persoană care 

îmi vorbeşte despre Iisus Hristos anul acesta”. Aparent, omul se gândise destul de 
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mult la aceste probleme, aşa încât şi-a amintit cu exactitate câte persoane îi 

vorbiseră în acel an despre acel subiect. 

Cândva m-am apropiat de un grup de 3 indivizi într-un supermarket din 

oraşul Dallas şi i-am întrebat: “Dacă veţi muri la noapte, sunteţi 100% siguri că veţi 

merge în cer?”. Toţi trei mi-au răspuns categoric că nu, şi imediat după aceea s-au 

întors să plece. Le-am dat câte o broşură evanghelistică şi ei au plecat. După 

aceasta, m-am întrebat: “Doamne, care a fost scopul acelei discuţii?” 

După 30 de minute, unul dintre cei trei bărbaţi s-a întors şi mi-a spus “La 

două minute după ce ne-ai abordat, m-am oprit blocat în mijlocul magazinului şi 

mi-am pus următoarea întrebare: Dacă aş muri deseară într-un accident de 

maşină pe strada Emerson unde locuiesc în Dallas, sunt eu 100% sigur că voi 

merge în Rai? Şi răspunsul meu ferm este că nu. Atunci am început să mă rog lui 

Dumnezeu”. 

După ce s-a rugat, m-a căutat. Am stat pe o bancă şi am discutat aproape 

30 de minute. Asta se întâmplase undeva pe la sfârşitul lunii Ianuarie, dar el se 

angajase de Anul Nou că în acel an va renunţa la stilul de viaţă homosexual. Aşa că 

am vorbit despre cum să se pocăiască de păcatele lui şi cum să trăiască pentru 

Dumnezeu. Vei fi uimit să vezi ce poate face Dumnezeu când eşti credincios slujirii 

de a planta seminţele. Ceea ce eu credeam iniţial că a fost o pierdere de timp s-a 

transformat în perioada perfectă pentru auzirea Evangheliei în viaţa acelei 

persoane. 

SUNT LENEŞ 

Crezi sau nu, acesta este unul dintre principalele motive pentru care unii 

dintre noi nu îşi mărturisesc credinţa. Cum crezi că se simte Dumnezeu când ne 

vede lenevind, în timp ce mulţimi de oameni mor şi merg în iad în fiecare zi? Ca şi 

creştin, ce este mai important pentru tine decât să îi vezi pe cei din familia ta, din 

şcoala ta, din oraşul sau judeţul tău, din ţara ta sau din lumea întreagă venind la 

mântuirea oferită în Iisus Hristos? 

Cu toate acestea, conform cu publicaţia statistică Zondervan Church 

Source, 97% dintre membrii bisericilor nu se implică în nici un fel de lucrări 

evanghelistice. O analiză similară realizată de ziarul “Creştinismul astăzi” 
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Te rog, lasă-L pe Domnul să 
semene în tine zelul 

evanghelistic. A fi căldicel nu 
este de la Domnul 

(Christianity Today) a concluzionat că numai 1% dintre cititorii ziarului au 

mărturisit recent Evanghelia. Nu ţi se par aceste lucruri izbitor de eronate? 

Această situaţie nu seamănă deloc cu cea despre care citim în Noul Testament, 

despre credincioşii care aveau un asemenea zel încât erau gata chiar să îşi dea 

viaţa pentru Domnul nostru. Probabil că motivul pentru care cei mai mulţi oameni 

nu îşi mărturisesc credinţa este că ei nu au ce credinţă să îşi mărturisească. 

Charles Spurgeon spunea cândva: “Nu ai dorinţa ca şi alţii să fie mântuiţi? Atunci 

nici tu nu eşti mântuit. Fii sigur de asta!”. Te rog, lasă-L pe Domnul să semene în 

tine zelul evanghelistic. A fi căldicel nu este de la Domnul. 

Samuel Chadwick (1860-1932) a scris cândva: “De ce stau credincioşii în 

interiorul pereţilor bisericii? Ei au o teologie 

care a degenerat într-o filosofie în care nu 

există nici o bucurie a credinţei, nici o frică de 

judecată şi nici o îngrijorare pentru soarta 

sufletelor. Necredinţa a îndepărtat focul 

pasiunii iar ghirlandele lumescului au înlocuit 

altarul sacrificiului cu o bijuterie ieftină a 

irealităţii”. 

Dacă Dumnezeu ţi-ar da 1000 de dolari de fiecare dată când îţi 

mărturiseşti credinţa în Iisus Hristos, ai face acest lucru ? Hai să fim cinstiţi: mulţi 

dintre noi ne-am lăsa de slujbele noastre şi ne-am angaja evanghelişti cu normă 

întreagă. Fiecare dintre noi, chiar şi eu, ar trebui să ne pocăim de faptul că am fi 

dispuşi mai degrabă să ne mărturisim credinţa dacă am primi un dolar, în loc să Îl 

mărturisim pe Domnul Iisus Hristos pentru dragostea necondiţionată pe care El o 

are pentru fiecare dintre noi. Ai fi mai zelos pentru bani decât pentru Dumnezeu? 

Ţi-ai rezolva problema lenei din dragoste pentru bani mai degrabă decât din 

dragoste pentru Dumnezeu? Nu putem să slujim atât lui Dumnezeu cât şi lui 

mamona. Nu vom putea niciodată să Îi răsplătim Domnului Iisus pentru ceea ce a 

făcut pentru noi pe cruce, dar ce modalitate fantastică de a-I mulţumi mergând de 

fiecare dată şi mărturisind credinţa în El celor care sunt încă pierduţi! 
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EVANGHELIZARE PRIN PRIETENIE 

Mulţi creştini ar vrea ca oamenii pierduţi să privească doar la vieţile 

credincioşilor şi să fie astfel în măsură să vadă că aceştia Îl iubesc pe Domnul Iisus. 

Cred că asta înseamnă că cei pierduţi vor trebui să deducă ei singuri că trebuie să 

Îl iubească pe Domnul Iisus. 1Ioan 2:6 spune: “Cine zice că rămâne în El, trebuie să 

trăiască şi el cum a trăit Iisus”. Fără îndoială, oricine crede despre el că este 

credincios, trebuie să se străduiască să trăiască la fel ca şi Domnul Iisus. Capitolul 

4 din Evanghelia după Ioan ne spune că Iisus a fost Cel care a luat iniţiativa de a 

vorbi cu femeia de la fântână. Aşa că pentru a trăi cum a trăit Iisus, trebuie să fim 

disponibili Duhului lui Dumnezeu pentru a iniţia conversaţii cu oamenii cărora 

vrem să le mărturisim Evanghelia. 

De asemenea, dacă oamenii vor privi la noi, a cărei viaţă o mărturisim noi 

– pe a noastră sau pe a lui Dumnezeu? Ei n-ar şti care este motivul pentru care tu 

ai fi să zicem o persoană aşa de bună, astfel că practic ţi-ai mărturisi propria viaţă, 

nu pe a lui Dumnezeu. Dar odată ce spunem că suntem creştini, necredincioşii vor 

privi la orice facem. Lor le-ar place să vadă creştinii greşind. Aşa că atunci când îţi 

vorbeşti de rău antrenorul că nu ţi-a dat mai mult timp să îi demonstrezi cât de 

bun eşti, atunci când arunci o vorbă urâtă într-o conversaţie sau când vorbeşti 

despre alte persoane în spatele lor, necredincioşii sunt cu urechile ciulite la 

maximum. Eşti sigur că vrei să mărturiseşti credinţa ta doar prin faptele tale? Eu 

cu siguranţă că nu aş face aceasta, întrucât uneori acţiunile mele nu Îl reprezintă 

cum se cuvine pe Mântuitorul meu. 

Acum câţiva ani am avut şansa de a vorbi la o conferinţă de misiune 

organizată la Universitatea Biola din Los Angeles. A fost un timp extraordinar, 

mulţi dintre cei prezenţi fiind mişcaţi de mesajele pe care Dumnezeu mi le-a pus în 

inimă să le transmit. Într-o zi, în cursul prânzului, un grup de studenţi m-a invitat 

să iau masa alături de ei. După ce am vorbit câteva minute, una dintre fetele din 

grup m-a întrebat: “Mark, am ascultat tot ce ai spus azi, însă eu aleg să îmi 

mărturisesc credinţa prin faptele mele”. 

Când aud persoane vorbind astfel, de regulă le răspund: “O, ar trebui să te 

gândeşti la Romani 1:16 Îmi e ruşine de Evanghelia lui Hristos…” 
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Mi se răspunde foarte des “Dar nu astfel este versetul din Romani”. 

Desigur, versetul spune “Căci mie nu-mi este ruşine de Evanghelia lui Hristos, 

fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi 

a Iudeului, apoi a Grecului”.  Atunci când noi nu vrem să vorbim despre credinţa 

noastră, de regulă este pentru că ne e ruşine de ceea ce oamenii ar putea să 

creadă despre noi. Cu toate acestea, Dumnezeu ne porunceşte să nu ne fie 

niciodată ruşine cu Domnul Iisus. 

I-am întrebat pe fiecare dintre studenţi cum au fost mântuiţi. 

Răspunsurile lor erau uşor de anticipat: “Părinţii m-au condus la Iisus” sau “Am 

auzit despre El la o întâlnire şi mi-am predat Lui viaţa” sau “Am fost la Biserică 

într-o duminică şi mi-am predat viaţa lui Hristos după ce am auzit predica” sau 

“Un prieten mi-a vorbit şi m-a condus la Hristos”. 

Apoi am spus “Fiecare dintre noi recunoaştem că am devenit creştini 

pentru că altcineva ne-a vorbit despre Domnul Iisus. Cu toate acestea, voi vreţi să 

spuneţi că aţi descoperit o nouă metodă de mărturisire a credinţei fără să spuneţi 

un cuvânt?” Dintr-o dată toţi au conştientizat importanţa de a vorbi cu tărie 

despre credinţa noastră. 

În Romani 10:13-17, apostolul Pavel ne spune: 

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” Dar cum vor 

chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care 

n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor 

propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase 

sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”Dar 

nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut 

propovăduirea noastră?”Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea 

vine prin Cuvântul lui Hristos. 

Oamenii cred atunci când Evanghelia este predicată şi când Duhul 

Domnului atinge inimile lor. Aşa că predică Evanghelia aşa cum Dumnezeu (prin 

Pavel) îţi spune să faci! 
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NU ŞTIU SUFICIENT 

Dacă am vrea să ştim totul înainte de a pleca să mărturisim Evanghelia, 

nici unul dintre noi nu ar ajunge să mărturisească vreodată. Interesant, totuşi, 

este faptul că mărturisirea este una dintre cele mai bune modalităţi de afla mai 

multe lucruri despre credinţa ta. Atunci când vorbeşti unor necredincioşi şi când 

nu ştii să răspunzi unora din întrebările lor, acest lucru te aduce înapoi la Biblie şi 

la alte cărţi inspirate din ea pentru a afla răspunsurile adecvate. De asemenea, 

viaţa ta de rugăciune se schimbă. Pe măsură ce întâlneşti oameni răniţi şi doreşti 

ca ei să Îl cunoască pe Mângâietor, începi să te rogi mai mult pentru alţii şi nu 

doar pentru tine. 

Ai putea să te gândeşti că nu ştii suficient pentru a mărturisi în mod 

eficient, însă te rog să iei în considerare următorul lucru: tu eşti mântuit dar 

oamenii cărora le vorbeşti sunt încă pierduţi; care dintre cele două categorii de 

persoane ştie mai mult despre lucrurile spirituale indiferent de conversaţie ? Cu 

siguranţă că tu vei şti întotdeauna mai multe lucruri în orice conversaţie. Ca şi 

credincios, tu ai Duhul Sfânt care locuieşte în tine şi care te ajută să înţelegi 

Cuvântul lui Dumnezeu (1Corinteni 2:12). Tu poţi să înţelegi adevăruri spirituale 

pe care o persoană pierdută nu le poate înţelege. 

Am citit cândva despre un om care a învăţat pe de rost întreg Noul 

Testament. Mi se pare un lucru cu totul ieşit din comun, mai ales când mă gândesc 

că uneori îmi este greu să memorez un singur verset! După doi ani, acea persoană 

s-a smerit înaintea lui Dumnezeu şi şi-a predat viaţa Domnului Hristos. Deci el 

memorase întreg Noul Testament înainte de a fi mântuit. Dacă ai fi vorbit cu el 

înainte ca el să se nască din nou, te-ai fi putut gândi că omul acela ştia mai multe 

decât tine, însă acest lucru nu este adevărat. Tu Îl cunoşti pe Domnul Iisus atât cu 

mintea cât şi cu inima, pe când acel om cunoştea doar cu mintea câte ceva despre 

Domnul Iisus. 

EI NU VOR VREA SĂ DISCUTE CU MINE 

De cele mai multe ori când mărturisesc, întâlnesc cel puţin o persoană 

care nu vrea să stea de vorbă cu mine. În mod obişnuit, orice persoană abordez, 

aceea este interesată să poarte o conversaţie. Chiar în lumea aceasta nebună în 
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care trăim azi, cei pierduţi sunt totuşi curioşi să afle ce se întâmplă cu ei şi să îşi 

dea seama de însemnătatea evenimentelor. Iar noi vom fi în măsură să îi ajutăm 

prin a le furniza răspunsuri la multe dintre întrebările lor. 

Nu îmi pot aminti cât de mulţi oameni mi-au spus: “În mod obişnuit, nu 

sunt dispus să discut cu cineva despre acest subiect, însă dumneata m-ai făcut să 

mă simt confortabil vorbind despre asta”. Atunci când mărturiseşti credinţa într-o 

modalitate plină de dragoste, asemenea lui Hristos, oamenii vor fi interesaţi de 

ceea ce ai de gând să le spui. 

În decursul unui consult medical, am început să vorbesc cu doctoriţa 

despre lucrurile eterne. După ce am vorbit pentru o vreme, ea a spus: “Sunt două 

subiecte pe care nu le discut cu pacienţii mei: politică şi religie…Dar hai, dacă am 

început această discuţie…” Şi am avut o discuţie absolut extraordinară. 

Întotdeauna să pleci de la ipoteza că oamenii vor să discute despre cele veşnice şi 

nu de la aceea că oamenii nu vor să stea de vorbă cu tine. Aşa că, înainte de a 

pleca de acasă, este important să te rogi ca Domnul să te conducă la acei oameni 

pierduţi şi ca El să înmoaie inimile lor chiar înainte ca tu să începi conversaţia cu 

ei. Astfel vei şti că ei sunt gata de discuţie atunci când îi vei aborda! 

NU ŞTIU SĂ RĂSPUND LA ÎNTREBĂRILE LOR 

Acest motiv este o mare piatră de poticnire pentru multe persoane. Ei se 

îngrijorează de faptul că ar putea să pară stupizi dacă nu vor putea să răspundă 

întrebărilor pe care oamenii le-ar putea pune. Dar iată ce spune Dumnezeu în 

Psalmul 14:1 “Nebunul zice în inima lui: ‘Nu este Dumnezeu’”. Nebunul este acela 

care nu crede în Dumnezeu. Nu poţi fi considerat nebun sau stupid doar pentru că 

nu vei şti să răspunzi la o întrebare. 

Când nu ştiu răspunsul la o anumită întrebare, pur şi simplu răspund cam 

în felul următor: “Da, această întrebare este foarte bună, dar nu ştiu pe moment 

cum să vă răspund. Aţi vrea să ştiţi răspunsul?” Oamenii de regulă răspund 

afirmativ, pentru că tocmai de aceea au pus acea întrebare. Aşa că îi întreb apoi: 

“Ce adresă de email, număr de telefon sau adresă poştală aveţi, unde vă pot 

transmite răspunsul când îl voi afla?”Acest lucru îmi permite să menţin legătura cu 

oamenii. Şi chiar contează mult pentru oameni când credincioşii pot să păstreze 

legătura cu ei. Le arată oamenilor că nouă ne pasă de ei. Întotdeauna încerc să 
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Noi ar trebui să dorim atât 
de mult să vedem cât mai 

mulţi oameni în Rai încât să 
fim dispuşi să facem orice 

pentru ca ei să Îl cunoască pe 
Domnul Iisus 

capăt o carte de vizită de la cei cu care vorbesc în timpul călătoriei în avion. Şi 

întotdeauna le trimit ceva, o scrisoare sau chiar o broşură ori o carte. Noi ar trebui 

să dorim atât de mult să vedem cât mai 

mulţi oameni în Rai încât să fim dispuşi să 

facem orice pentru ca ei să Îl cunoască pe 

Domnul Iisus. 

Într-un capitol viitor, vom vedea 

care sunt câteva dintre întrebările cele mai 

frecvente pe care le-ar putea pune oamenii 

în decursul mărturisirii Evangheliei şi vei 

vedea că ele nu sunt atât de grele încât să 

nu ştii să le răspunzi. 

Acum că ştii că nu există nici o scuză pertinentă pentru a nu-ţi mărturisi 

credinţa, hai să aruncăm o privire la cea mai uşoară modalitate de a începe 

plantarea seminţei Evangheliei – broşurile evanghelistice. 
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Dar ei au strigat: "Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!" "Să răstignesc 
pe Împăratul vostru?" le-a zis Pilat. 

IOAN 19:15 
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Capitolul 5 

AI PRIMIT AŞA CEVA? 
 

“Când nu ai timp să predici sau nu ai timp să stai la discuţii, trebuie să ai 

pregătită o broşură evanghelistică …ia-ţi broşuri bune, izbitoare la privire, 

sau nu-ţi lua deloc. Însă, o broşură cu mesajul Evangheliei poate fi sămânţa 

unei vieţi veşnice. De aceea, nu ieşi afară fară broşurile tale!”  

CHARLES HADDON SPURGEON 

 broşură evanghelistică – o prezentare a Evangheliei pe o bucată mică de 

hârtie, carte poştală, sau cărticică etc. – este unul dintre cele mai 

importante moduri prin care poţi să-ţi mărturiseşti credinţa. Mulţi dintre 

oamenii pierduţi au o Biblie dar niciodată nu o citesc, însă vor citi ceva despre 

Iisus dacă textul nu este prea lung. Broşurile reprezintă o modalitate eficientă 

pentru ca acei oameni rătăciţi să audă ce zice Scriptura şi sunt utilizate deseori de 

către Dumnezeu pentru ca oamenii să fie interesaţi să citească din Cuvântul Său 

cel sfânt. Broşurile sunt o cale extraordinară de a planta seminţe ale Evangheliei! 

De asemenea, înmânarea unei broşuri este o cale simplă de a sparge 

gheaţa pentru o discuţie cu o persoană. Creştinii timizi pot începe prin a distribui 

broşuri şi pe parcurs să treacă la mărturisirea verbală, pe măsură ce încrederea lor 

creşte. 

Când merg în evanghelizare utilizând abordarea cu un chestionar (despre 

care voi vorbi în capitolul 7), am întotdeauna broşuri evanghelistice în buzunare. 

Când mă apropii de sfârşitul conversaţiei, ori citesc cu persoana respectivă 

broşura ori îi spun “Am un cadou pentru tine care să te ajute”. Oamenii iubesc 

cadourile – aşa că daţi-le un cadou care să vorbească despre cel mai mare Cadou 

dat vreodată oamenilor, adică Mântuitorul Iisus Hristos! Tractatele sunt 

folositoare chiar şi atunci când mărturiseşti verbal deoarece poţi să te emoţionezi 

O 
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şi să spui unele lucruri într-un mod în care nu vrei. Un tractat bine scris vă explică 

păcatul, nevoia de pocăinţă, şi Evanghelia prezentată într-un mod clar şi concis. 

Odată, într-un supermarket, m-am apropiat de două adolescente vrând să 

intru în discuţie cu ele. Ele nu au vrut să discute cu mine şi s-au întors să plece. Am 

spus. “Ei bine, luaţi un cadou chiar dacă nu aţi vrut să mă ajutaţi”. S-au întors, au 

luat două broşuri de la mine, şi au început să-şi citească una alteia, mergând prin 

supermagazin! 

Altă dată, după ce am vorbit cu un două persoane timp de câteva minute, 

una dintre ele a spus, “Aşteaptă puţin. Ai vorbit cu mine anul trecut în acest 

magazin. De fapt, mi-ai dat o cărticică despre Iisus, şi încă ştiu unde este”. Am 

spus cu necredinţă “Nu, nu ştii”. “Ba da, ştiu,” a spus. “Este pe primul raft al 

biroului meu chiar acum”. Am fost uimit că şi-a amintit exact unde era, şi am avut 

sentimentul că a citit-o mai mult decât o dată. 

În Atlanta, pe stadionul Philips, se ţin o mulţime de concerte, jocuri de 

baschet, şi alte evenimente. Adesea înmânez broşuri oamenilor care se dau jos din 

tramvaie sau care merg pe stadion. Le spun ceva de genul, “Bucuraţi-vă de meci” 

sau, “Să aveţi o seară frumoasă,” şi apoi le ofer câte o broşură. Când eşti prietenos 

şi zâmbeşti, de regulă oamenii răspund în acelaşi mod. Aşa că, fiind mai amabil, cu 

atât mai mult, vor vorbi cu tine sau vor accepta o broşură de la tine. 

Într-o zi eram în centrul oraşului, la stadion, împărţind broşuri, şi o fată s-a 

apropiat şi m-a întrebat, “Ce ai pentru mine de data aceasta?” 

Ea a descris fiecare din cele trei broşuri pe care i le dădusem înainte, şi 

voia să ştie dacă aveam unele noi! Nu era credincioasă, dar chiar îi plăceau 

broşurile. După două săptămâni de la atacurile din 11 Septembrie, eram în centrul 

oraşului împărţind din nou broşuri. Ea s-a apropiat de mine şi am vorbit mai mult 

de o oră. Dar nu am fi vorbit niciodată dacă nu i-aş fi dat în acea primă ocazie o 

broşură. 

Adeseori când merg în centru, împart broşuri pe o parte a stadionului de 

fotbal oamenilor care vin la eveniment. Apoi, după ce începe evenimentul, merg 

pe cealaltă parte a stadionului şi pun broşuri la maşinile din parcare. De multe ori 

apelez la un om al străzii să mă ajute, pe care-l plătesc pentru timpul lui. Poţi plasa 
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“Ai primit o broşură din 
acestea?”Aceasta este o 

întrebare extraordinară, 
care îi face să simtă că au 
pierdut ceva. Şi chiar ar 

pierde. 

broşurile sub ştergătoarele de pe parbriz, dar o idee mult mai bună, dacă broşura 

nu este fragilă, este să o strecori între garnitura uşii şi geam pe partea şoferului. În 

felul acesta, oamenii îl văd atunci când îşi deschid uşile şi îl pot lua uşor. Celor mai 

mulţi oameni nu le place dezordinea, aşa că mai întâi vor pune broşura în maşină 

şi apoi vor pleca. Am văzut multe persoane stând în maşinile lor şi citind întreaga 

broşură înainte de a pleca. Aşa că fii curajos – oamenii într-adevăr le vor citi. 

În timp ce merg prin aeroporturi, îmi place să împart broşuri înainte de a 

mă urca în avion. Îi întreb pe oameni, “ai primit o broşură din acestea?” De obicei 

spun că nu au primit, şi apoi iau una. Aceasta este o întrebare extraordinară, care 

îi face să simtă că au pierdut ceva. Şi chiar ar pierde. Ei ar pierde cel mai bun lucru 

în această lume şi în cea viitoare – pe Iisus Hristos. Foloseşte această întrebare, şi 

vei împărţi o mulţime de broşuri! 

VALOAREA UNUI SUFLET 

Un alt loc în care poţi spune Evanghelia este zona plajelor. Fie că este zi, 

când oamenii venerează soarele, fie că este noapte când oamenii slăvesc viaţa de 

noapte, oamenii întotdeauna par să se distreze şi sunt gata pentru conversaţii. 

Într-o noapte pe Plaja Myrtle, din Carolina de Sud, eram în evanghelizare cu un 

tânăr care mă auzise vorbind într-o tabără. 

Folosind observaţia ca metodă am avut o 

conversaţie foarte bună, de 20 minute, cu 

trei fete de optsprezece ani din Kentucky. La 

sfârşitul conversaţiei, le-am spus tinerelor că 

vor primi un cadou pentru că ne-au ajutat. 

Le-am dat primelor două câte o broşură, dar 

cea de-a treia a ezitat. 

Am întrebat-o, “După conversaţia 

excelentă pe care tocmai am avut-o, nu vrei asta?” 

A răspuns, “Nu, nu vreau”. 

“În regulă”, am spus. “Îţi dau un dolar ca să o citeşti”. 

“Nu”. 
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“Doi dolari”. 

A dat din cap că nu, nu vrea. 

“Îţi dau cinci dolari ca să o citeşti”. 

Ea încă refuza. 

“Îţi dau zece dolari!”, am insistat. 

Într-un final a fost de acord. Aşa că am pus zece dolari pe broşură, i-am 

întins spre ea, apoi am spus, “Acum, oricine ar veni la tine să-ţi mărturisească 

credinţa lui eşti sigură că ai răspunsul corect. Şi oricine care te-ar plăti să citeşti 

ceva despre credinţa lui eşti 100% sigură că ai răspunsul corect!” Apoi i-am 

înmânat banii alături de broşură. Să-i fi văzut mirarea de pe faţă. Sunt aproape 

sigur că nimeni nu-i spusese Evanghelia înainte, dar sunt convins că nimeni nu i-a 

dat bani ca să citească despre Dumnezeu. Nu cred că acele fete vor uita vreodată 

conversaţia pe care am avut-o în acea noapte. 

La momentul când am făcut asta, acum câţiva ani, începusem de curând 

să predic în public şi câştigam cam 4000 dolari pe an. Cu un venit anual de 4000 

dolari, 10 dolari sunt foarte importanţi. Dar crezi că cheltuind 10 dolari pentru a 

determina pe cineva să citească despre Iisus, Dumnezeu îţi va pune înapoi în 

buzunar cei 10 dolari? Ai face bine să crezi! Dumnezeu este mult mai credincios 

decât putem visa vreodată. Marele misionar Hudson Taylor a spus, “Lucrarea 

Domnului făcută după voia Lui niciodată nu va duce lipsă de resurse”.  Câteva zile 

mai târziu, în timp ce mă rugam, Dumnezeu chiar mi-a atins duhul. Îmi era foarte 

clar că El mă întreba cât merită un suflet. Merită 10 dolari? 20? 4000? Şi 

Dumnezeu m-a impresionat arătându-mi că trebuie să fim dispuşi să golim 

conturile noastre din bancă pentru ca o persoană să-L cunoască pe Iisus Hristos! 

Nu ne putem imagina care este valoarea unui suflet pentru Dumnezeu decât dacă 

ne uităm la cruce.  

Gândeşte-te la asta! De ce suntem noi singura generaţie din istorie care 

credem că avem nevoie de 300000 dolari pe an ca să ne putem pensiona fericiţi? 

De ce oricare altă generaţie nu a crezut la fel? Ne încredem mai mult în bani decât 

ne încredem în Dumnezeu pentru nevoile din viaţa noastră? Nu spun că nu ar 

trebui să facem planuri de viitor, dar de ce permite Dumnezeu ca unii oameni să 
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Dumnezeu m-a învăţat să fiu 
darnic, şi să ştiu într-adevăr 
ce vrea El să spună prin “este 

mai ferice să dai decât să 
primeşti” 

aibă atâţia bani? Cum ne vom simţi în Ziua Judecăţii când Dumnezeu ne va întreba 

ce plănuim să facem cu toţi banii pe care i-am strâns, acum când suntem morţi – şi 

apoi să explice că veniturile cu care ne-a binecuvântat au fost intenţionate pentru 

susţinerea misionarilor, cumpărarea Bibliilor şi pentru a ajuta la răspândirea 

Evangheliei până la marginile pământului? Nu ne vom simţi bine în acea zi. 

În urmă cu doi ani am avut ceva bani investiţi într-un fond de pensii. Deşi 

nu era o sumă mare, părea mult pentru mine. Într-un final, am realizat pentru ce 

aveam acei bani; nu erau pentru pensionare. Erau pentru ca eu să mă retrag în 

cazul în care toată această treabă cu predicarea nu ar fi ieşit! Cum aceasta este 

deşertăciune şi nu dumnezeiesc, aşa că Domnul a început să lucreze în inima mea 

ca să scot banii din cont şi să-I dau. De-ai şti ce dificil a fost pentru mine să fac 

acest lucru! La momentul acela am fost unul 

dintre cei mai sărăcăcioşi oameni cu o hârtie 

de un dolar. Decizia a fost cumplit de grea, 

dar ştiam ce aveam de făcut. Am scos banii 

investiţi în fondul de pensii şi am început să-I 

dau Domnului. Am susţinut misionari în alte 

ţări, am cumpărat Biblii pentru China şi 

Sudan, am dat mâncare la săraci etc. A fost 

aşa de plăcut să-i dau Domnului toţi banii! 

După câteva luni, oricum, trebuia să-mi plătesc taxele. Am uitat complet 

că eram dator să plătesc nişte taxe pentru banii care i-am scos, şi nu am pus nimic 

deoparte pentru a plăti aceste taxe. Dar Dumnezeu, care ştie toate nevoile 

noastre, a pus pe cineva să-mi dea suficienţi bani pentru a acoperi taxele! Prin 

această experienţă, Dumnezeu m-a învăţat să fiu darnic, şi să ştiu într-adevăr ce 

vrea El să spună prin “este mai ferice să dai decât să primeşti”. Te rog, fii darnic! 

Este singurul mod în care poţi trăi această viaţă pentru gloria lui Dumnezeu. 

Există puţine lucruri pe care le urăsc în viaţă, iar cumpărarea alimentelor 

este una din ele. De vreme ce îmi place să mănânc, cumva, este un rău necesar. 

Odată, într-un magazin alimentar, eram la rând să plătesc. Am recunoscut după 

limbaj că familia din faţa mea era din altă ţară. Nu păreau să aibă prea mulţi bani, 

aşa că m-am gândit că ar trebui să le plătesc eu alimentele…în timp ce casierul le 
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verifica alimentele, fiul lor se uita la lucrurile atrăgătoare de pe rafturi. S-a aplecat 

şi a luat o jucărie mare numită Supersoaker. Bineînţeles, tatăl lui a trebuit s-o 

pună la loc pentru că nu-şi putea permite să o cumpere. Aşa că i-am cumpărat eu 

jucăria respectivă! A fost aşa de entuziasmat. Când am plătit lucrurile mele, nota 

mea de plată era 79 dolari - şi am mers să cumpăr numai două lucruri! 

După ce am plătit, am stat de vorbă cu familia aceea şi am descoperit că 

numai o persoană din familie ştia să vorbească în engleză. Poţi ghici cine anume? 

Era tânărul băiat cu noul Supersoaker! Aşa că i-am spus Evanghelia lui, i-am dat o 

broşură, şi l-am rugat să le spună şi părinţilor lui. Continuă să faci lucruri 

nebuneşti, iubitoare pentru Dumnezeul nostru. El poate folosi generozitatea ta să 

atingă vieţi şi să aibă un impact veşnic. 

FĂ-LE OAMENILOR O SURPRIZĂ 

Unul dintre motivele pentru care urăsc să merg la magazinele alimentare 

este că nu pot de obicei să fac aşa de multă evanghelizare pe cât aş vrea. Ca să am 

mai multe oportunităţi, parchez maşina la marginea parcării şi în timp ce merg 

spre magazin pun broşuri evanghelistice la maşini. Odată intrat, merg în zona de 

unde poţi cumpăra bere şi introduc câte o broşură (de aproape 5 centimetri) în 

interiorul baxurilor de câte 12 sticle de bere. Apoi trec la cutiile de Coca-Cola şi 

Pepsi. Aceste companii sunt aşa de “inteligente” încât au lăsat o deschizătură pe 

lateralul baxurilor care este tocmai perfectă pentru pune broşuri înăuntru! M-am 

gândit că dacă Cracker Jacks (o firmă care face pop-corn cu caramel) poate face 

oamenilor o surpriză, de ce nu aş putea şi eu? 

Într-o zi, când am ieşit de la bancă, am remarcat trei bărbaţi într-un 

microbuz. Am mers spre ei şi le-am dat broşuri. Când i-am dat celui de-al treilea 

unul dintre acele broşuri mici, numite “Card Inteligent”, a spus, “Oh, am văzut 

unul dintre acestea!” 

Surprins, am întrebat, “Ai văzut unul dintre acestea?” De abia ajunsesem 

acolo, aşa că nu puteam să-mi dau seama cum mai văzuse unul. 

A spus, “Am cumpărat o cutie de optsprezece beri zilele trecute, şi chestia 

asta era strecurată chiar acolo în interior!” 
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Uimitor! Doar la câteva zile după ce a găsit broşura în baxul lui de bere, l-a 

întâlnit pe cel care l-a pus acolo. Servim un Dumnezeu măreţ. Continuă să plantezi 

acele seminţe. El îţi va da idei ingenioase pentru a-i găsi pe oamenii pierduţi. 

A fost cu adevărat o experienţă interesantă să ajung în Canada unde 

aveam primul angajament de a predica Evanghelia. Călătoria de la Atlanta la 

Medicine Hat presupune trei escale. Nu mă îmbolnăvesc des, dar în acea zi nu mă 

simţeam bine. Ajuns în Calgary, am avut nevoie de paşaport ca să pot trece la 

vamă. Din nefericire, nu-l aveam pe al meu la mine, prin urmare a trebuit să trec 

la alt rând. Ajuns acolo, m-am grăbit să-mi fac transferul şi am ajuns la poartă 

tocmai când uşa se închidea pentru îmbarcare. Am folosit toate abilităţile mele de 

convingere ca să pot urca în avion, dar nu am reuşit. Am avut de aşteptat încă 

două ore până la zborul următor, şi nu eram prea fericit! 

În timp ce eram supărat, am hotărât să mă plimb în jurul aeroportului şi să 

împart broşuri. M-am oprit să arunc o privire la magazinul cu suveniruri, apoi, 

când am plecat,  i-am dat omului de după tejghea o broşură. Ceva mai târziu mă 

plimbam pe acelaşi hol, şi omul m-a văzut. M-a chemat la el să discutăm, mi-a 

spus că este creştin şi că tatăl său a fost preot la capela din aeroport. Deoarece nu 

toţi preoţii sunt urmaşi ai lui Iisus, mai întâi am vrut să mă asigur că acest om a 

făcut un legământ cu Hristos. 

A spus, “Ieri, tat ăl meu m-a bătut pe buzunarul de la cămaşă şi mi-a spus, 

‘Acesta este un buzunar pentru broşuri evanghelistice.’” Tatăl lui a vrut să-i spună 

că buzunarul era făcut ca el să ţină broşurile acolo astfel încât să le poată da uşor. 

“Nu ştiam ce este o broşură evanghelistică,” a continuat el. “Acum ştiu, de vreme 

ce mi-ai dat una, şi acum ştiu de unde să le iau!” Când eşti în întârziere, 

mulţumeşte-I lui Dumnezeu şi caută să vezi cum te poate folosi pentru ca El să fie 

glorificat şi Împărăţia Sa viitoare.  

După ce am predicat la o şcoală creştină din Augusta, Georgia, unul dintre 

profesori m-a invitat la cină. Am condus spre centrul oraşului Augusta, am parcat 

maşina, şi apoi ne-am îndreptat către restaurant. Am remarcat o femeie care 

stătea lângă o maşină, aşa că am mers către ea şi am întrebat-o, “Ai primit una 

dintre aceste broşuri?” 
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Dacă Domnul a putut folosi o 
hârtie de cinci cenţi în viaţa 

acestei femei, El o poate folosi 
în viaţa oricărui om. 

Ea a răspuns, ”Nu.”  I-am dat o broşură, i-am urat o seară plăcută, şi ne-

am continuat drumul spre restaurant. 

Cum stăteam în restaurant pregătindu-ne să comandăm, profesorul s-a 

uitat şi a spus, “Mark, este timpul pentru consolidare” (altfel spus, consiliere după 

evanghelizare)  

Am spus, “Consolidare? Nu am făcut încă evanghelizare.” 

S-a uitat spre uşă, în timp ce femeia intra în restaurant. Cum ne-a găsit, nu 

voi şti niciodată; restaurantul în care ne aflam era la o distanţă mare faţă de locul 

în care i-am dat broşura. S-a îndreptat spre masa noastră,  a întins broşura şi a 

întrebat,”Tu mi-ai dat asta?” 

Am răspuns, “Da, eu ţi l-am dat.” 

Ea a spus, ”Nu ştii cât de mult aveam 

nevoie să aud ceea ce are de spus broşura 

aceasta”. Apoi am împărtăşit cu ea ceea ce 

Domnul a făcut în viaţa mea, şi ceea ce El ar 

putea să facă în viaţa ei. 

A continuat spunând, “Colega mea de cameră este stânca mea. Este 

creştină. Este chelneriţă într-un restaurant local, dar înainte a fost dansatoare ca 

şi mine.” Această femeia era stripteuză într-un club de noapte! Arătând spre 

broşură, a spus, “Acum, acesta este cel de-al treilea lucru pe care Dumnezeu l-a 

făcut ca să-mi arate ce decizie am nevoie să iau!” 

Lacrimile curgeau pe ochii ei, aşa că am întrebat-o dacă pot să o 

îmbrăţişez pentru decizia ei. Cum stăteam în picioare aplecându-mă să-i dau o 

îmbrăţişare, am observat câteva persoane din restaurant care se uitau la noi. Cu 

pantalonii ei scurţi şi geaca ei subţire pe deasupra, această femeie nu se potrivea 

în acea atmosferă selectă. Ce gândeau oare toţi acei oameni? Poate că s-au gândit 

că poate am primit o favoare specială pentru că i-am dat un ciubuc bun la clubul 

unde lucra! Puţini au ştiut că am avut şansa să văd eternitatea atingând inima 

acestei femei – totul datorită unei hârtii de cinci cenţi. Nu-mi pasă ce credeau acei 

oameni; opiniile lor nu contează. Ceea ce contează este ca noi să păşim prin 

credinţă şi să-L lăsăm pe Domnul să ne folosească. Dacă Domnul a putut folosi o 
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hârtie de cinci cenţi în viaţa acestei femei, El o poate folosi în viaţa oricărui om. 

Doar mergeţi prin credinţă, şi lăsaţi-L pe Domnul să vă folosească drept nişte vase 

prin care să aducă eternitatea, salvarea, şi predarea celor rătăciţi. Folosind 

broşuri, nici că ar putea fi mai uşor.  

După cum spunea Spurgeon, când evanghelizăm avem nevoie de “broşuri 

bune, atrăgătoare.” Broşurile mele preferate sunt cele de la Living Water 

Publications. Îi poţi contacta la www.livingwaters.com sau la numărul de telefon 

001-800-437-1893 (număr de telefon din SUA). De asemenea, Chick Publications 

fac broşuri bune. Poţi vedea broşurile lor la www.chick.com.  

Când am început să-mi mărturisesc credinţa, nu foloseam niciodată 

broşuri. Am învăţat cum să mărturisesc conversând cu o persoană rătăcită. La ora 

actuală cea mai plăcută parte a mărturisirii este o conversaţie bună cu o cineva 

care nu Îl cunoaşte pe Iisus. În capitolele următoare vei găsi uneltele necesare 

pentru a avea asemenea conversaţii cu orice persoană pe care o întâlneşti. 
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Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător, care 
se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena 

MARCU 15:21 
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Capitolul 6 

DACĂ RESPIRĂ, ATUNCI AU 
NEVOIE DE IISUS 

 

“Cel mai bun lucru din lumea aceasta este să fii câştigător de suflete. La 

fiecare suflet adus la Iisus Hristos, e ca şi cum ai aduce raiul pe pământ!”  

CHARLES HADDON SPURGEON 

 

ostul chitarist al trupei Beatles, George Harrison, a spus într-un interviu că 

“Nu există nici un lucru mai important în viaţă decât să afli ce se întâmplă cu 

tine după moarte. Ce se întâmplă cu noi după ce vom muri?”. Iar cel care l-a 

intervievat a spus că având această credinţă, Harrison a trecut prin bătălia lui cu 

boala de cancer. Unul dintre cântecele sale solo cele mai faimoase a fost “Bunul 

meu Domn”. Singura problemă era totuşi că Harrison nu era un creştin; Domnul 

lui era dumnezeul hindus Krishna. Deşi credinţa lui l-a ajutat cumva în timpul bolii 

sale, asta nu îl va ajuta câtuşi de puţin în Ziua Judecăţii. 

Ca şi credincioşi, noi ştim deja ce se întâmplă cu noi după ce vom muri. 

2Corinteni 5:8 spune: “Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să 

părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul”. Bineînţeles, singurul Domn 

adevărat este Iisus Hristos. 

Cum am putea să îi determinăm pe oameni să se gândească la ce se 

întâmplă cu ei după moarte, atunci când le vorbim ? Am credinţa fermă că înainte 

ca oamenii să Îl primească pe Iisus, ei trebuie să se gândească la destinaţia lor 

veşnică. Aşa că hai să vedem câteva modalităţi ce le-am putea folosi pentru a-i 

ajuta pe oameni să ia în considerare şi să continue să se gândească la lucrurile 

veşnice.  

F 
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EXEMPLUL PIETREI FUNERARE 

Una dintre modalităţile prin care putem determina oamenii să se 

gândească la veşnicie este să le cerem să ne spună 3 lucruri de bază care pot fi 

găsite pe o piatră funerară. Răspunsul corect este: numele persoanei decedate, 

data naşterii şi data morţii acesteia. Apoi spune-le oamenilor: “Pot să vă garantez 

că veţi fi morţi pentru o perioadă mult mai îndelungată decât cea în care aţi fost 

vii. Întrucât acest lucru este un adevăr incontestabil, ar trebui să vă intereseze ce 

se află de cealaltă parte a existenţei în loc să vă aflaţi în căutarea unei mulţimi de 

lucruri aici pe pământ, unde existenţa noastră este temporară. Şi asta pentru că 

dincolo veţi avea de petrecut cu mult mai mult timp decât aici pe pământ”. 

Marele predicator Dwight Moody a spus că dacă ar avea posibilitatea de a 

convinge pe cineva să se gândească la veşnicie doar pentru 5 minute, atunci ar 

putea conduce acea persoană la Domnul Iisus Hristos. Cred că unul din trucurile 

cele mai abile ale lui satan constă în a-i atrage pe oameni să îşi canalizeze atenţia 

la şcoală, serviciu, familie, pensie, conturile bancare şi altele, astfel încât oamenii 

să evite să se gândească la eternitate. Trebuie să îi ajutăm pe oameni să înceapă 

să se gândească la ce se va întâmpla cu ei după ce vor muri. 

150 DE ANI DE ACUM ÎNAINTE 

Întreabă pe cineva: “De acum în 150 de ani, va mai conta dacă ai câştigat 

un milion de dolari, dacă ai condus un Mercedes decapotabil, dacă ai terminat 

facultatea sau dacă ai fost un jucător de fotbal în finala Ligii Campionilor? Nu. 

Singurul lucru care va fi important în acel moment va fi dacă Îl vei cunoaşte pe 

Dumnezeu care te-a creat, pentru că atunci vei fi într-una din cele două destinaţii 

pentru toată veşnicia…”. Este foarte important să facem oamenii să conştientizeze 

că discutăm despre lucrurile veşnice, nu despre cele temporare şi că sunt lucruri 

care chiar contează. 

 

 

ŞI DUPĂ ACEEA ? 
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Stăteam de vorbă într-o zi cu un tânăr de vreo 17 ani care lucra la un 

supermagazin. Pe când tot vorbeam noi despre viaţă, l-am întrebat ce urma să 

facă după ce va termina studiile la liceu. 

Mi-a răspuns “Am căutat nişte colegii, probabil că o să merg la un 

colegiu”. 

“Şi după aceea ?”, l-am întrebat. 

“Păi”, a răspuns el, “cred că o să îmi iau un serviciu”. 

“Şi după asta?” 

“Apoi o să mă căsătoresc şi o să avem câţiva copii”. 

“Şi după?” 

“Păi, o să ies la pensie.” 

Am continuat “Ei, şi după aceea?” 

“Ei, o să mor.” 

“Şi după aceea?” 

 “Aha, asta e într-adevăr o întrebare bună”, a spus tânărul. 

Aceasta este cu adevărat o întrebare bună, o întrebare pe care fiecare om 

va trebui să şi-o pună într-o zi. Tânărul acela nu avea un răspuns la întrebarea 

mea, dar a aflat răspunsul înainte să se încheie discuţia noastră din acea zi. 

Această abordare de genul “şi după aceea” este foarte simplă şi este o metodă 

bună de începere a unei conversaţii cu cineva referitor la veşnicie. 

VEŞNICIA ESTE O PERIOADĂ DE TIMP EXTRAORDINAR DE LUNGĂ. FII SIGUR CĂ AI 

RĂSPUNSUL CORECT. 

În timpul unui zbor cu avionul, aveam o discuţie scurtă cu cineva de pe 

scaunul alăturat. Nu am putut purta discuţia extraordinar de bine în sens 

pământesc. I-am lăsat însă o broşură evanghelistică, pe care omul a citit-o şi mi-a 

dat-o înapoi. Era un ateu şi era clar că nu voia să aibă nimic de a face cu mine. 

Când ne-am ridicat ca să ne dăm jos din avion, am încercat să îi adresez câteva 

cuvinte de încurajare. I-am spus “Ţine minte, veşnicia este o perioadă de timp 
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10 oameni din 10 mor. Nu-ţi 
fie frică să le aminteşti 

oamenilor această realitate 

extrem de lungă. Ai grijă să afli răspunsul corect”. Când m-a privit, am putut să 

observ în ochii lui că acele cuvinte au avut impact asupra lui. Niciodată nu se 

gândise cât de lungă ar putea fi veşnicia, dar acum avea să se gândească. 

Pe când vorbeam cu un student la Universitatea din Georgia, l-am întrebat 

de ce era la facultate. Mi-a spus că “Este ceea ce toţi oamenii fac după ce termină 

liceul”. 

Apoi l-am întrebat: “Dar tu de ce eşti aici?” 

“Ca să am o diplomă”. 

Am insistat “Nu, de ce eşti tu de fapt aici?” 

“Ca să pot face ceva cu viaţa mea”, mi-a replicat tânărul. 

“Exact”, i-am spus, “vrei să faci ceva în această călătorie pe care noi o 

numim viaţă. Iov 16:22 spune: ‘Căci numărul 

anilor mei se apropie de sfârşit, şi mă voi duce 

pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce’. 

Dacă tu ai de gând să studiezi şi să cauţi să fii 

sigur că vei face ceva cu viaţa ta, de ce nu ai 

studia şi cerceta despre călătoria în veşnicie 

pe care fiecare dintre noi o avem de făcut?” 

Şi aşa s-a aplins lumina. Tânărul ştia că avea să moară şi ştia că veşnicia 

este o perioadă lungă de timp, astfel că ar fi înţelept să afle ce anume îl aşteaptă 

după moarte. 

AI 100% ŞANSE SĂ MORI 

Vorbind cu un om, i-am spus la un moment dat “Îţi dai seama că ai 100% 

şanse să mori?”. Apoi am adăugat “Şi îţi dai seama că după moarte urmează o 

perioadă mult mai lungă decât viaţa trăită aici pe pământ?”. 

Acel om m-a privit şi m-a rugat să repet. Acele două fraze l-au făcut atât 

de mult să se gândească încât mi-a spus să repet ce i-am spus iniţial. 10 oameni 

din 10 mor. Nu-ţi fie frică să le aminteşti oamenilor această realitate. 
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Poţi să garantezi că te vei trezi mâine de dimineaţă ? N-ar trebui să îţi 

aşterni capul pe pernă deseară fără să ştii exact unde îţi vei petrece veşnicia. 

Pe când vorbeam cu trei persoane la un festival de artă populară, am 

observat un tânăr care stătea jos la aproape 3 metri distanţă şi ne privea. Când am 

încheiat de vorbit cu cele 3 persoane, după câteva minute, tânărul era încă acolo, 

aşa că am mers şi l-am întrebat dacă l-aş putea ajuta cu ceva. Mi-a spus “Îţi mai 

aminteşti de mine ? Ai vorbit cu mine şi cu nişte prieteni de-ai mei în Parcul 

Piedmont acum câteva luni”. La acel festival, stătusem de vorbă cu un grup de 

tineri. După părerea mea, discuţia nu fusese cine ştie ce. Dar acum, după trei luni, 

acest tânăr de 17 ani m-a recunoscut şi voia să vorbim. L-am întrebat despre 

discuţia avută anterior şi mi-a relatat aproape cuvânt cu cuvânt conversaţia din 

trecut. 

Apoi l-am întrebat: “Ce îţi aminteşti cel mai mult din discuţia noastră?” 

A răspuns: “Chiar ultimul lucru pe care mi l-ai spus. M-ai întrebat dacă pot 

garanta că mâine dimineaţă mă voi trezi. Mă gândesc în fiecare dimineaţă la acest 

lucru!”. 

Primul lui gând în fiecare dimineaţă era unde ar fi putut ajunge dacă nu s-

ar mai fi trezit. Dumnezeu lucrase în inima acelui tânăr! 

La doar câteva zile după aceasta, în timp ce mă rugam, întrebându-mă 

cum şi-a amintit acel tânăr toată discuţia noastră din urmă cu 3 luni, Dumnezeu 

mi-a vorbit în inimă cu o voce scăzută, liniştită. El mi-a spus: “Când plantezi o 

sămânţă, Eu voi face ceva cu acea sămânţă!”. Dumnezeul nostru este credincios; 

El ia seminţele slabe pe care noi le plantăm şi le face să crească (1Corinteni 3:7). 

Continuă să plantezi acele seminţe! 

BIBLIA – INFORMAŢII VITALE ÎNAINTE DE A PĂRĂSI PĂMÂNTUL 

Acesta este un acronim pe care oamenii chiar îl agrează – şi unul pe care 

ei şi-l amintesc. Le explic că nu contează cine eşti – Michael Jordan, preşedintele 

ţării, tu sau eu – cu toţii vom pleca de pe pământ într-o zi. Dacă ai informaţiile 

corecte despre eternitate şi faci ceva cu ele, vei ajunge la destinaţia corectă; dar 

dacă ai informaţii greşite, vei ajunge la destinaţia greşită! 
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Odată am scris acest acronim pe spatele unei broşuri pe care am dat-o 

cuiva. Tipul s-a uitat şi a spus, “Oau”. Apoi a repetat, “Oau!” Chiar l-a facut să se 

gândească. Utilizează-l câteodată şi observă reacţia persoanei căreia i-l dai. 

ÎMI PASĂ UNDE ÎŢI VEI PETRECE VEŞNICIA (sau) ESTE FOARTE IMPORTANT 

PENTRU MINE SĂ ŞTIU UNDE ÎŢI VEI PETRECE VEŞNICIA 

Va avea un impact colosal dacă poţi privi o persoană în ochi atunci când îi 

spui şi crezi lucrul acesta. Mulţi oameni ţin la ceilalţi într-un sens temporal, dar 

puţini sunt cei cărora le pasă într-un sens veşnic. Când le arăţi oamenilor de care 

îţi pasă, despre binele lor veşnic, ei vor asculta bucuroşi când le vorbeşti despre 

adevărul spiritual. 

După ce am vorbit la Citadel, un colegiu militar în Charleston, Carolina de 

Sud, am mers cu câţiva cadeţi la un bar din oraş să mărturisim. Unul dintre cadeţi 

s-a oprit să vorbească cu un om care stătea afară. În timp ce vorbeau, omul l-a 

întrebat pe cadet, “Ce faci aici?” 

Cadetul a răspuns, “Am venit aici tocmai ca să întâlnesc oameni şi să 

vorbesc cu ei.” 

Omul a insistat, “ Nu, ce faci cu adevărat aici?” 

“Eu cred în Iisus Hristos,” a replicat cadetul. “Îl iubesc pe Dumnezeu, şi 

asta înseamnă că te iubesc şi îmi pasă unde îţi vei petrece veşnicia. Vreau să te 

văd în Rai într-o zi.” 

A avut aşa un impact asupra omului care s-a ridicat, l-a apucat pe cadet 

(era un cadet imens îmbrăcat în uniformă), şi l-a îmbrăţişat. Douăzeci de minute 

mai târziu acel om şi-a smerit inima şi şi-a dedicat viaţa Dumnezeului acestui 

univers.  

L-am sunat pe unul dintre prietenii mei, Doug, de ziua lui. Este un tânăr 

care a trecut prin multe, şi care nu o ia întotdeauna în direcţia corectă. Dar este 

unul dintre acele persoane pe care le iubesc cu adevărat şi pe care vreau să le văd 

în Cer într-o zi. Aşadar, după ce am trecut prin câteva chestiuni menţionate în 

această carte, i-am spus lui Doug, “Îţi spun toate astea deoarece este foarte 
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Dacă vrei să-ţi vezi prietenii 
în Rai, invită-i. Dacă nu vrei 

să-ţi vezi prietenii în Rai, nu-i 

invita 

important pentru mine să ştiu unde îţi vei petrece veşnicia, şi, Doug, sper că 

aceasta înseamnă ceva pentru tine.” 

Cu sinceritate Doug a replicat, “Înseamnă. Chiar înseamnă.” Când oamenii 

ştiu că ne pasă, vor asculta atunci când mărturisim. 

FĂ-ŢI UN PRIETEN, FII UN PRIETEN, CONDU UN PRIETEN LA HRISTOS! 

Studiile arată că 87% din oamenii care vin la Hristos au fost conduşi de 

către un prieten. Avem nevoie să privim ca o afacere legarea de prietenii cu 

oameni care nu-L cunosc pe Iisus. Aceasta nu pentru a ne îndepărta de Iisus, ci 

pentru ca Domnul să ne folosească pentru a-i atrage la El. Personal, eu nu am timp 

pentru prietenii de scurtă durată (asta e, doar mă întâlnesc cu oameni care nu-L 

cunosc pe Domnul). Am o mulţime de prieteni temporari, dar cu scopul de a-i face 

prieteni pe vecie. Şi asta nu înseamnă că 

vorbesc despre Iisus 24 de ore pe zi. Deşi mi-

ar plăcea, nu o fac pentru că i-ar îndepărta. Îi 

am ca prieteni cu scopul precis de a-i iubi 

cum i-ar iubi Domnul Iisus, de a le vorbi 

despre Iisus când am ocazia, şi eventual de a-i 

vedea în Cer pentru toată veşnicia. 

Apropo, Efeseni 4:15 ne aminteşte că ar trebui să “spunem adevărul în 

dragoste.” Când îţi mărturiseşti credinţa, dacă ai de gând să o îndeşi pe gâtul 

cuiva, cel mai bun sfat pe care ţi-l dau este să îţi ţii credinţa pentru tine. Nu avem 

nevoie să dăm cuiva cu Biblia în cap, ci să vorbim despre credinţa noastră în 

dragoste. Cei mai iubitori de pe Pământ ar trebui să fie creştinii. Biblia noastră 

spune că “Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8), şi noi avem o relaţie cu El. Nu 

lăsaţi pe nimeni neiubiţi, ci lăsaţi ca dragostea lui Dumnezeu să strălucească prin 

voi. 

O reclamă la Budweiser spune că un prieten adevărat nu-l lasă pe 

prietenul lui să conducă beat. La Universitatea Auburn, întotdeauna spunem că un 

prieten adevărat nu-şi lasă prietenul să meargă singur în Alabama! Şi Dumnezeul 

acestui univers spune: Un prieten adevărat spune prietenului său despre Iisus! 
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Este foarte simplu. Dacă vrei să-ţi vezi prietenii în Rai, invită-i. Dacă nu vrei 

să-ţi vezi prietenii în Rai, nu-i invita. Ţine minte: Este responsabilitatea noastră să-i 

invităm în Rai pe ceilalţi; este responsabilitatea lor să decidă modul în care 

răspund invitaţiei. Ei o pot arunca la gunoi sau o pot lua şi valorifica, însă este 

datoria noastră să oferim această invitaţie oamenilor. 

Jocul de baschet a reprezentat o parte importantă din viaţa mea. Cum am 

menţionat mai devreme, am jucat baschet la un colegiu de la Universitatea 

Auburn în campionatul de sud. Charles Barkley a studiat la Auburn în timpul celor 

3 ani când eu am fost la universitate şi astfel am devenit buni prieteni, uneori 

călătorind chiar împreună. Am fost în legătură apropiată de-a lungul anilor, ceea 

ce a fost destul de bine. Eram odată în vizită în Birmingham, Alabama, iar şase 

persoane din grupul nostru au mers în oraş să ia prânzul. Stând noi în restaurant, 

am aruncat o întrebare cu subiect spiritual pentru toţi cei care se aflau la masă. 

Primul lucru pe care l-am observat imediat a fost că toţi cei prezenţi discutau 

despre lucrurile spirituale. 

Charles, care stătea în capătul celălalt al mesei, a îndreptat atenţia celor 

de la masă către mine spunând: “Mark este singurul meu prieten care este 

implicat total în treaba aceasta cu Dumnezeu şi religie”. Cum ştia Charles despre 

asta? Simplu, vorbisem cu el. Nu vorbesc despre Dumnezeu cu Charles tot timpul, 

dar vorbesc totuşi. De ce? Pentru că vreau să îl văd pe Charles în Rai. Şi pentru că 

vreau asta, cred că e bine să îl invit! 

Charles e un uriaş; ar putea să mă rupă în bucăţi oricând ar avea chef. 

Odată chiar m-a luat pe sus şi m-a aruncat în joacă peste umărul său; şi am şi eu 

oarece dimensiuni! Însă el apreciază la mine faptul că deschid astfel de discuţii, 

pentru că ştie că aceasta este pasiunea mea. 

Ai observat că el a spus despre mine că sunt singurul lui prieten care are 

de-a face cu religia ? Se poate ca tu să fii singurul prieten creştin pentru cineva 

care este încă pierdut, iar Dumnezeu să te fi plasat strategic în viaţa acelei 

persoane cu un scop anume. Întrebarea este: “Ce faci tu pentru asta?” Tu eşti pus 

acolo pentru a planta o sămânţă în viaţa acelei persoane, aşa că treci la treabă. Nu 

vei regreta. Eu nu regret niciodată faptul că aduc în discuţie subiecte legate de 
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Dumnezeu atunci când stau de vorbă cu oamenii. Singurele situaţii când regret 

sunt acelea când nu aduc în discuţie astfel de subiecte. 

Cum stăteam eu şi Charles jucând golf în acea zi, am vorbit din nou despre 

lucrurile spirituale şi veşnice. La un moment dat, i-am spus: “Trebuie să fiu cinstit 

cu tine, Charles. De data asta te-am văzut cel mai deschis faţă de discuţia noastră 

despre Dumnezeu şi Domnul Iisus Hristos”. 

Charles mi-a răspuns: “Mark, când înaintezi în vârstă şi când cariera ta 

începe să scadă în succese, începi să te întrebi despre toate aceste lucruri”. Ţine 

minte, în viaţa persoanei căreia Dumnezeu vrea să îi mărturiseşti Evanghelia,  

momentul actual poate fi cel perfect pentru a avea o discuţie cu acea persoană. 

Eu şi Charles ne-am întors în casa mamei sale şi stăteam în bucătărie cu 

Darryl, fratele lui mai mic. Când Charles a mers în altă cameră, Darryl mi-a spus, 

”Ştii, am avut un atac de cord acum două luni”. 

Apoi, a adăugat, “…am văzut ceva”. 

Aţi auzit probabil de moartea clinică, evenimente după care unii oameni 

au mărturisit că au văzut un tunel şi o lumină albă. Dar mulţi oameni văd alte 

lucruri, iar Darryl nu este dintre aceia care au avut experienţe obişnuite. Mi-a spus 

că atunci când inima i s-a oprit, duhul lui a ieşit din trup, şi că se putea uita în jos 

să vadă corpul lui pe masa de operaţie. A explicat că duhul lui a plecat într-o 

călătorie. Dintr-o dată a văzut copaci arzând, pământul clocotind în jurul lor, şi în 

faţa lui un lac de foc. Am întrebat,” Ce ai văzut?” 

“Am văzut iadul.” 

“Ai văzut iadul? Darryl, dacă ai fi murit, unde ai fi mers?” 

A spus cu siguranţă în glas: “Aş fi mers în iad.” 

“Vrei să mergi în iad?” 

A răspuns, “ Cu siguranţă că nu.” 

“Vrei să mergi în Rai?” 

“Da, vreau.” 

“Darryl,” am răspuns prompt, “ ştii ce înseamnă să mergi în Rai?” 
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“Da, ştiu.” 

“Ce înseamnă?” 

A declarat, “Să-mi predau inima şi viaţa lui Iisus Hristos.” 

“Darryl, acum că ştii că vei muri şi vei merge în iad, eşti gata să să-ţi predai 

inima şi viaţa lui Iisus Hristos?” 

Ce credeţi că a spus? A răspuns, “Nu.” 

Am întrebat, “De ce nu?” 

A dat acelaşi răspuns pe care îl dau majoritatea oamenilor: “Îmi plac 

lucrurile din lume mai mult decât cele ale lui Dumnezeu”. Mai degrabă ar fi trăit în 

păcat decât să trăiască pentru Dumnezeul acestui univers.  

Am încercat să punctez seriozitatea deciziei sale întrebând, “Îţi dai seama 

că nu vei avea nici o scuză când vei sta în faţa lui Dumnezeu în Ziua Judecăţii?” 

“Da,” a răspuns, “ştiu.” 

Aceasta a fost una dintre cele mai triste conversaţii pe care le-am avut 

vreodată. Ştia ce avea nevoie pentru a evita eternitatea în iad, dar grija pentru 

lume a fost mai importantă la acel moment din viaţa lui. Mi-a spus apoi că ceea ce 

el văzuse nu era un vis, ci era cel mai real lucru pe care îl văzuse vreodată. Era mai 

real decât cartea pe care chiar tu o citeşti acum sau decât scaunul pe care eşti 

aşezat. Pe măsură ce îmi povestea experienţa lui, l-am privit cum ochii i se măreau 

vorbind. Crezi sau nu, istoria lui Darryl este doar una dintre multele pe care le-am 

auzit din partea unor oameni care au văzut iadul şi nu un tunel cu lumină albă. 

Unii au spus după experienţe similare chiar că au văzut oameni stând în gropi de 

foc, pielea lor şi trupurile topindu-se de căldură, apoi răcorindu-se şi apoi fierbând 

din nou. Aceste istorisiri sunt uimitoare, însă Biblia noastră spune despre un lac de 

foc destinat celor care vor experimenta a doua moarte. 

Am o întrebare pentru tine. Dacă unul dintre prietenii tăi ar fi murit azi, ar 

face el cunoştinţă astfel cu lacul de foc pentru toată veşnicia? Dacă ai fi la fel ca 

majoritatea oamenilor, răspunsul tău ar fi “da”. Acum, întrebarea este: Ce faci tu 

în legătură cu acest lucru? Chiar ai de gând să îţi laşi prietenii să moară şi să 

meargă în iad pentru toată veşnicia? Nu poţi să îi laşi să meargă acolo! Domnul 
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Domnul Iisus Şi-a făcut 
partea acum 2000 de ani, iar 
acum este timpul ca tu să îţi 

faci partea ta de misiune 

Iisus Şi-a făcut partea acum 2000 de ani, iar acum este timpul ca tu să îţi faci 

partea ta de misiune. Ai face bine să discuţi cu prietenii tăi, sau să le scrii o 

scrisoare, apoi tu, Dumnezeu şi prietenii tăi vor fi bucuroşi de fapta ta! 

SUFLETUL LUI MICHAEL JORDAN 

Pe vremea când predicam la o conferinţă în oraşul Phoenix, Arizona, 

oraşul în care locuieşte Charles, l-am sunat la telefon să văd dacă am putea să ne 

întâlnim. Mi-a răspuns: “Ce-ai zice dacă ai veni la noi deseară?”. 

Charles obişnuieşte să stea la discuţii până noaptea târziu, iar eu trebuia 

să predic în acea seară şi în dimineaţa zilei următoare. Dar înainte de a refuza 

propunerea lui, l-am întrebat “La noi? Cine e nou în oraş?”. 

A replicat: “Michael Jordan este în oraş”. 

Mă gândeam: “Sunt sigur că putem aranja cumva”. Recunosc că sunt 

superficial uneori, iar acesta părea să fie unul dintre astfel de momente. Şi ce dacă 

aş fi fost un pic obosit în ziua următoare? Nu voiam să pierd oportunitatea! 

Aşa că după îndeplinirea angaja-

mentului de a predica în acea seară, m-am 

întâlnit cu Charles şi Michael la un bar de 

fumători. Charles şi prietenii lui stăteau într-

un colţ al barului înconjuraţi de gărzi de corp 

ca să nu fie deranjaţi de nimeni. Fiind acolo, 

Domnul m-a mişcat să mărturisesc tipului de 

lângă mine. Pentru că nu era unul dintre 

oamenii celebri din acel bar, m-am gândit: “Nu vreau să vorbesc cu el; eu vreau să 

vorbesc cu EL (Michael Jordan)!”. Dumnezeu mi-a mişcat din nou inima să vorbesc 

cu tipul de lângă mine. 

Pe când mă rugam cu câteva zile după aceea, Dumnezeu m-a “forat” 

adânc. Nu-mi prea place când El face astfel, dar El procedează aşa pentru că ne 

iubeşte şi pentru că vrea să ne modeleze ca să fim oamenii pe care El ne-a chemat 

să fim. Dumnezeu mi-a vorbit inimii: “Mark, a fost sufletul acela de lângă tine mai 

puţin important pentru Mine decât sufletul lui Michael Jordan?” 
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Oh, într-adevăr! Am realizat că mă dusesem la acea întâlnire ca să culeg o 

ispravă măreaţă. În decursul conferinţei, le-am spus celor prezenţi că în acea seară 

plecasem cu gândul să mărturisesc credinţa mea lui Michael Jordan. Aceasta ar fi 

fost a treia ocazie când m-aş fi întâlnit cu el şi cu Charles, dar niciodată nu 

fusesem suficient de curajos să îi vorbesc despre Iisus. Vorbisem împreună despre 

o mulţime de lucruri, dar niciodată despre eternitate. Cât de dureros să te 

gândeşti că nu mă dusesem la acea întâlnire ca să fiu folosit de Dumnezeu, ci ca să 

culeg o faptă celebră. Nu este minunat totuşi faptul că noi slujim un Dumnezeu 

care îţi acordă o a doua şansă? Ţine minte: fiecare suflet este valoros pentru 

Dumnezeu. Fiul Său este preţul plătit pentru fiecare suflet. 

Cum stăteam lângă acel om, am început să vorbesc cu el despre câteva 

lucruri pe scurt, apoi am făcut uşor tranziţia către lucrurile eterne.  Am avut o 

discuţie bună. El devenise credincios cu 5 luni înainte şi se afla în faza de creştere 

a umblării sale în viaţa creştină.  Mi-a pus o întrebare foarte interesantă: “Ce crezi 

tu că gândeşte Dumnezeu despre noi văzându-ne că ne întâlnim aici, într-un astfel 

de loc?”. Eram într-un bar în care oamenii consumau băuturi alcoolice, fumau şi 

dansau; evident, nu era un loc sfânt. 

I-am spus că eu cred că Dumnezeu este preocupat de un singur lucru: 

motivul pentru care noi eram acolo. “Dacă ai venit aici doar ca să te întâlneşti cu 

oameni celebri”, am spus eu, “tocmai ce ai pierdut o seară întreagă. Eu am venit 

aici pentru un motiv clar. Există cineva aici în acest bar cu care trebuie să vorbesc 

despre Iisus Hristos”. De ce ar mai fi permis lui Satan să se folosească de baruri? 

Barurile atrag oamenii pierduţi împreună astfel încât noi să le putem mărturisi 

Evanghelia! Astfel am avut o conversaţie foarte interesantă. 

Când s-au aprins becurile în club la ora 1 dimineaţa, Charles mi-a spus că 

era ora închiderii. Lui îi place să stea până mai târziu, aşa că nu îmi venea să cred 

că el poate să locuiască într-o zonă în care cluburile se închid aşa de devreme. Însă 

Phoenix are o sumedenie de terenuri bune de golf, iar lui Charles îi place să joace 

golf! Proprietarul barului a venit şi a spus că atât Charles cât şi prietenii lui mai pot 

rămâne după ce toţi ceilalţi clienţi au plecat. Aşa a început petrecerea. 

Proprietarul barului i-a adus lui Charles încă un rând de bere, iar Michael Jordan a 

mers la bar şi a băut mai multe rânduri de tequilla. Te rog să înţelegi că ceea ce 
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vezi tu la televizor cu privire la viaţa celebrităţilor adesea nu este ceea ce se 

întâmplă în vieţile lor reale. Reclamele te îndeamnă să “fii precum Mike”. De 

aceea este important să nu fii precum Mike, ci să fii precum Iisus în tot ceea ce 

faci. 

Michael s-a îndreptat la un moment dat către zona unde stăteam noi şi a 

turnat lui Charles un pahar mare de tequilla. Charles a dat din cap că nu vrea să 

bea. I-am aruncat şi eu o privire care spunea “nu face asta”. Michael l-a sâcâit 

presându-l să îl bea. Iar Charles s-a dat bătut până la urmă. Privirea de pe faţa lui 

după ce a băut paharul de tequilla spunea că probabil ar fi fost mai bine dacă nu 

proceda astfel. Este uimitor cum mândria noastră se interpune în calea de a face 

ceea ce este bine.  

Apoi barmanul a turnat un pahar pentru o fată care stătea în apropierea 

mea. Ea l-a băut, iar după aceea, privirea ei arăta, din nou, ca şi cum n-ar fi vrut să 

facă asta. 

Apoi barmanul a turnat un pahar şi l-a întins către mine. N-am fost nici 

măcar o clipă ispitit. În trecut am băut, dar când îi predai ceva în totalitate lui 

Dumnezeu, El poate îndepărta complet doriţa ta sau pofta pentru acel lucru. Aşa 

că am refuzat spunând: “Eu nu beau”. 

Apoi brusc Charles a pus mâna înaintea mea, s-a uitat ţintă la barman şi i-

a spus: “Hei, el nu bea”. 

Ţineţi minte asta. Unii dintre voi v-aţi făcut un renume prin aceea că nu 

consumaţi alcool, nu folosiţi droguri, nu aveţi relaţii sexuale imorale etc. Nu daţi 

înapoi niciodată. Pentru că atunci când încercarea vine să vă împingă să faceţi 

astfel de lucruri, chiar cei necredincioşi se ridică să vă ia apărarea, uneori mai 

repede decât cei credincioşi. Ei ajung să respecte poziţia pe care aţi avut-o de-a 

lungul timpului, chiar dacă ei nu au fost de acord cu aceasta. Aşa că nu daţi înapoi; 

staţi neclintiţi. Barmanul a luat el paharul şi l-a băut el. A fost o noapte ciudată. 

Cu câteva minute mai târziu, Michael a anunţat că este momentul să 

plecăm. Pe măsură ce mergeam noi către maşinile noastre, Michael era chiar la 

câţiva paşi în faţa mea. Mă rugam Domnului să îl întoarcă pe acest om astfel încât 

să pot vorbi cu el. Acela era în definitiv motivul pentru care mă dusesem acolo. 
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Mă gândeam eu: “Doamne, ce trebuie să fac, să îi trag una peste capul acela uriaş 

şi să îi strig: “Întoarce-te!” ?“ Apoi, chiar când a ajuns la maşina lui, s-a întors! 

Aşa că am decis să îl abordez. Crezi că aveam emoţii în clipa aceea? Pariezi 

că am avut! Ţine minte, noi devenim emoţionaţi uneori când ne mărturisim 

credinţa,  dar aceasta nu trebuie să ne oprească. Noi avem singurul răspuns corect 

cu privire la eternitate şi nu putem să îl păstrăm pentru noi. Trebuie să spunem 

lumii despre Iisus. 

Pe când eu îl abordam pe Michael, Charles a trecut pe lângă noi şi a 

aruncat câteva vorbe spunând: “Michael, nu uita că tipul este un meseriaş de-al 

meu din liceu”. Eram prea emoţionat să îmi dau seama ce voia să spună Charles, 

dar m-am gândit mai târziu la asta. Cred că Charles ştia că eu urma să îi 

mărturisesc lui Michael, şi, într-un limbaj mai colorat, îi spunea lui Michael să se 

poarte frumos cu mine, pentru că îi eram prieten. 

Strângându-i mâna lui Michael, mi-am dat seama că avem cam aceleaşi 

dimensiuni. Dar tot ce mi-a venit în mine o fracţiune de secundă a fost: “Da, 

suntem la fel de înalţi, dar tu sari mult mai sus decât mine”. Apoi mi-am venit în 

fire: “Uită de asta, trebuie să începi să mărturiseşti!”. Aşa că am spus: “Michael, 

eu sunt aici să vorbesc la o conferinţă şi voiam să îţi pun o întrebare”. 

“Ok”, a replicat el. 

L-am întrebat: “Michael, când vei muri, ce crezi tu că se găseşte pe lumea 

cealaltă? Ce crezi că vom găsi noi când vom ajunge acolo?” Dintr-o dată a pus o 

privire serioasă şi a început să îşi clatine capul şi să se gândească. Apoi a urmat o 

tăcere de vreo 10 secunde, ceea ce este destul de mult atunci când te afli într-o 

conversaţie (eu îi spun “eternitate plus”). Dar când oamenii sunt tăcuţi şi se 

gândesc, e bine să nu spui nimic; lasă pe Domnul să lucreze în ei. 

Michael a răspuns într-un final: “Cred că sunt acele porţi cu perle”. 

Ştia că nu avusese mult timp să se gândească, aşa că i-am pus o altă 

întrebare: “Michael, ţi-ai dat tu vreodată inima şi viaţa lui Iisus Hristos?” (Îmi 

doresc acum să îi fi spus altceva, dar aşa merg lucrurile câteodată). 
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Treaba este că nu contează 
dacă oamenii ne plac. 

Contează dacă noi ne trăim o 
viaţă care Îi face plăcere 

Domnului 

Dar mai repede decât făcea salturi de la podea, Michael a răspuns: “Da”. 

Dar şi mai repede a adăugat: “Ai vorbit despre asta cu Charles?” 

I-am spus: “Da, am vorbit despre asta acum câteva luni”. Michael a 

clătinat din cap şi a început să se depărteze. I-am lăsat o broşură evanghelistică şi 

asta a fost totul. 

Dar pentru că Charles a parcat în zona apropiată barului iar eu în zona cu 

parcări ieftine, de la celălalt capăt, Charles urma să mă conducă în maşina lui până 

acolo. După ce m-am îngrămădit în maşina lui pe bancheta din spate, am observat 

că într-o parte era Quinn Buckner, care a jucat baschet la echipa Universităţii din 

Indiana şi apoi a fost antrenor principal la Dallas Mavericks. De cealaltă parte era 

Alex Rodriguez, care fusese stopper la Seattle Mariners şi acum juca pentru Texas 

Rangers. 

Chiar dacă nu mi-a mers aşa cum 

speram, tocmai îi mărturisisem lui Michael 

Jordan şi eram în al nouălea, al zecelea şi al 

unsprezecelea cer în acelaşi timp. Aşa că i-am 

spus lui Alex: “Pot să te întreb ceva?”. 

Următoarea întrebare o ştiţi, aşa că am 

discutat cu Alex şi Quinn despre veşnicie. 

Când am ajuns la maşina mea, le-am dat câte 

o broşură evanghelistică şi m-am dat jos din maşina lui Charles. El m-a însoţit până 

la maşina mea şi m-a invitat la el în următoarea seară, după aceea eu având 

planificată plecarea pentru a predica la o altă conferinţă în Tucson. 

În seara următoare am fost acasă la Charles şi ghici pe cine întâlnesc – 

Michael Jordan! Când am ajuns în apropierea lui, s-a uitat pentru scurt timp la 

mine, a zâmbit şi apoi şi-a îndreptat privirea în altă parte, ca şi cum n-ar fi vrut să 

remarce prezenţa mea acolo. Că veni vorba: este în regulă astă? Da, este. Singurul 

lucru pe care Michael îl ştie despre mine este că Îl iubesc pe Domnul Iisus suficient 

ca să încerc să îi vorbesc chiar şi lui despre El. De fapt, Michael nu poate purta o 

discuţie legată de Dumnezeu. 

Uneori devenim atât de îngrijoraţi dacă, atunci când vorbim despre 

Domnul Iisus, oamenii nu ne plac. Treaba este că nu contează dacă oamenii ne 
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plac. Contează dacă noi ne trăim o viaţă care Îi face plăcere Domnului. Iisus a fost 

perfect, a iubit pe toţi în mod perfect şi totuşi a fost ţintuit pe cruce! Aşa că m-am 

autoinvitat şi l-am salutat pe Michael şi l-am întrebat cum a mers în ziua 

respectivă jocul de golf. 

Mai târziu, Charles, Michael şi câţiva alţi prieteni, stăteau împreună la 

masa din bucătărie şi beau bere, fumau şi jucau cărţi. Era doar un joc amuzant 

între prieteni, doar că foloseau şi ceva bani. La un moment dat în decursul jocului, 

Charles a pierdut trei mâini în favoarea lui Michael, pierzând astfel 4000 de dolari 

în doar 10 minute! Când am început pentru prima dată să vorbesc la conferinţe, 

am reuşit să strâng banii ăştia într-un an întreg! 

Din poziţia în care mă aflam, am observat lucrul ăsta: “Charles, tocmai ai 

pierdut o grămadă de bani!” 

“E în regulă, Mark”, a replicat el, “aseară am câştigat 5000 de dolari!” 

Cu o noapte înainte jucaseră cărţi pe avionul privat al lui Michael în timp 

ce zburau de la Houston. Pentru ei, era ca şi cum ar fi jucat Monopoly, doar că pe 

bani adevăraţi. Însă privindu-i, am văzut golul din privirile lor. Banii, ţigările şi 

berea nu îi satisfăceau. Nimic nu ne poate împlini în viaţă, cu excepţia faptului de 

a trăi cu toată inima noastră pentru Iisus. 

Stând în colţul meu, m-am hotărât să vorbesc cu o femeie ce stătea în 

apropierea mea. Era din Chicago, unde l-a cunoscut pe Michael, însă acum locuia 

în Phoenix. Am aflat că ea făcuse un angajament pentru Iisus cu 5 luni înainte de 

discuţia noastră. Părea foarte solidă în credinţa ei. Aşa că i-am spus în acea seară 

că avusesem o încercare de discuţie despre lucrurile spirituale cu Michael, dar că 

el nu părea interesat de subiect. 

Ea mi-a explicat: “De când tatăl său a murit, Michael evită orice discuţie 

despre Iisus”. Ce crezi că ar fi putut fi în mintea lui Michael? Probabil că era 

mânios sau supărat pe Dumnezeu datorită morţii tatălui său. Asta este de înţeles 

până la un punct. Ea a mai spus că Michael obişnuia să vorbească lucruri religioase 

cu Horace Grant de la Bulls, însă acum nu prea mai au de a face cu aceste lucruri. 

Sunt bucuros că i-am mărturisit lui Michael Jordan în acea seară. Acum mă 

rog pentru el mai mult decât înainte. Când începi să îţi mărturiseşti credinţa, şi 



P a g i n a  | 82 

 

viaţa ta de rugăciune se schimbă. Rugăciunile tale vor începe să fie pentru cei 

pierduţi, oameni pe care nu i-ai fi întâlnit dacă nu ai fi făcut evanghelizare. 

FINALITATEA MORŢII 

Pe când predam la clasa a 8-a şi a 9-a de la o şcoală creştină, obişnuiam să 

citesc ziarul în fiecare dimineaţă atât pentru a fi la curent cu ştirile cât şi pentru a 

avea întrebări mai bune pentru testele pe care urma să le dau elevilor mei. Era o 

modalitate de încurajare a elevilor să citească ziarul şi să devină familiarizaţi cu tot 

ce se întâmplă în lume. 

Într-o dimineaţă tocmai terminasem prima pagină şi secţiunea cu ştiri din 

lumea afacerilor, apoi am trecut la pagina cu ştiri din sport. (Întotdeauna las ştirile 

din sport la urmă pentru că sunt precum cireaşa de pe tort). La finele paginilor de 

sport este o pagină cu anunţuri de decese, şi nu ştiu din ce motiv, dar am citit acea 

pagină. Cu toate că multe persoane menţionate în acea pagină muriseră la o 

vârstă înaintată, totuşi am observat că erau şi câţiva oameni care muriseră de 

tineri. 

În acel moment, am simţit cum Domnul mi-a vorbit foarte clar inimii. Nu 

am auzit o voce, însă era clar în duhul meu la fel ca şi abordarea “câştig-câştig-

câştig”, concept pe care tot Dumnezeu mi l-a descoperit. Dumnezeu mi-a pus pe 

inimă faptul că “Toţi aceşti oameni au murit ieri. Toţi aceşti oameni şi-au 

consumat ultima suflare ieri. Şi, Mark, nu se mai poate face nimic pentru ei. Nu 

mai poţi planta nici o sămânţă utilă pentru ei. Nu mai poţi avea nici o conversaţie 

cu nici unul dintre ei. Fiecare din aceste persoane este fie în rai fie în iad, şi vor fi 

acolo pentru toată veşnicia”. 

Am rămas marcat de asta. Niciodată nu m-a lovit astfel finalitatea a ceea 

ce tocmai citisem pe pagina de anunţuri cu decese.  

Inima mea deja era accelerată pe când mă îmbrăcam şi conduceam 

maşina către şcoală. Prima lecţie din acea zi era un studiu biblic la clasa a 9-a. Le-

am spus elevilor ceea ce tocmai experimentasem şi apoi am discutat despre asta 

ca grup. Apoi am hotărât că odată ce citeşti anunţul mortuar al unui prieten, ori 

participi la înmormântarea lui, este deja prea târziu pentru a descoperi cea mai 

importantă informaţie despre acea persoană: dacă Îl cunoştea pe Iisus Hristos ca 
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Foloseşte suflarea pe care El 
ţi-a dat-o pentru a înainta 

Împărăţia Lui aici pe pământ 
până la întoarcerea Lui. 

Mântuitor. Aşa că am găsit un motto pentru ceea ce discutasem şi după care să ne 

trăim viaţa: “Dacă oamenii încă respiră, atunci au nevoie de Iisus!” 

Gândeşte-te la acest lucru. Fiecare persoană pe care o întâlneşti şi care 

încă respiră are nevoie de Iisus. Aceia care sunt credincioşi îşi dau seama deja cât 

de mult au nevoie de El în viaţa lor. Cei care sunt necredincioşi, mai mult ca sigur 

că au nevoie de El, atât pentru restul vieţii lor pâmănteşti cât şi pentru toată 

veşnicia. Întrucât toate aceste persoane încă vii au nevoie de Iisus, şi pentru că tu 

Îl cunoşti în mod personal (ştii ce urmează să spun, nu?)…aşadar mergi şi spune 

tuturor celor cu care te întâlneşti despre Fiul lui Dumnezeu până să îţi dai tu însuţi 

ultima răsuflare! 

Apropo, îţi dai seama de faptul că 

Dumnezeu acestui univers este Cel care îţi dă 

fiecare răsuflare? Daniel a scris despre 

“Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta 

şi toate căile tale” (5:23). De ce să nu Îi 

mulţumeşti lui Dumnezeu pentru că îţi dă 

suflarea de viaţă şi astăzi? Şi apoi foloseşte 

suflarea pe care El ţi-a dat-o pentru a înainta Împărăţia Lui aici pe pământ până la 

întoarcerea Lui. 
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Au ajuns la un loc numit Golgota, 
care înseamnă: "Locul căpăţânii" 

MATEI 27:35 
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Capitolul 7 

CUM ADICĂ? 
 

“Dacă este ca păcătoşii să fie condamnaţi, cel puţin să nu îi lăsăm să meargă 

în iad decât peste trupurile noastre. Şi dacă este ca ei să piară, să piară cu 

braţele noastre pe genunchii lor, implorându-i să nu se ducă acolo. Şi dacă 
trebuie ca iadul să fie umplut, cel puţin să fie umplut în timp ce noi ne 

străduim să nu îi lăsăm pe păcătoşi să piară acolo neavertizaţi şi fără să ne 
rugăm pentru ei!”  

CHARLES HADDON SPURGEON 

 

rincipalul motiv pentru care oamenii nu îşi mărturisesc credinţa este că se 

tem de respingere. După cum am văzut, această scuză este eliminată de 

Sfintele Scripturi, ştiind de acum faptul că de fiecare dată când ne 

mărturisim credinţa avem de-a face cu o situaţie câştigătoare. Următorul motiv 

important pentru care oamenii nu mărturisesc credinţa lor este că ei îşi spun că nu 

ştiu cum să facă acest lucru. După cum deja am văzut, dacă te-a condus cineva la 

Hristos, atunci trebuie să ştii cum să conduci la rândul tău pe cineva la Hristos. 

Aşadar, odată ce ai depăşit aceste bariere şi te-ai hotărât să mergi să 

evanghelizezi, să zicem că ai dat peste cineva care este preocupat de lucrurile 

veşnice. Cum faci tranziţia la Evanghelie? Hai să vorbim despre câteva întrebări pe 

care le poţi pune pentru a descoperi ce cred oamenii despre aspectele spirituale. 

Un început de conversaţie ar putea consta într-o întrebare de genul: 

“Crezi în Paşte (sau Crăciun)? Ce crezi tu despre această sărbătoare?” Poţi altfel să 

ceri sfatul cu privire la direcţia în care este nevoie mergi. Eu aş aborda o persoană 

la o benzinărie (sau oriunde altundeva) spunându-i “Am nevoie de ajutor ca să 

merg în direcţia bună. Aţi putea să mă ajutaţi?” 

Oamenii de regulă răspund: “Sigur, dar unde vreţi să mergeţi?” 

P



P a g i n a  | 86 

 

“Vreau să ajung în Rai”, le răspund. “Ştiţi cum se poate ajunge acolo?”. 

Dacă persoana respectivă răspunde afirmativ, cere-i detalii. Dacă răspunde 

negativ, întreab-o dacă ar vrea să ştie care este calea, sau întreabă ce crede acea 

persoană că se va întâmpla cu ea după ce va muri. Această întrebare de regulă 

stârneşte o vie reacţie din partea oamenilor; priveşte la expresia feţei unei astfel 

de persoane când pui această întrebare! 

O altă modalitate bună de tranziţie către un subiect de discuţie spiritual 

este să spui: “Pot să vă pun o întrebare interesantă?” Sau, “Pot să îţi pun o 

întrebare dificilă?” Aceasta ajută la a stârni curiozitatea şi în a pune oamenii să se 

gândească înainte chiar de a pune întrebarea cea mai importantă. Apoi pur şi 

simplu pune una din întrebările de mai jos pentru a afla ce cred oamenii despre 

credinţa lor sau despre convingerile lor spirituale. 

UNDE TE AFLI ÎN CĂLĂTORIA TA SPIRITUALĂ? (SAU) CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN VIAŢA 

TA DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL? 

 Fiecare persoană se află într-o călătorie spirituală într-un fel sau altul, dar 

întrebarea este, care va fi destinaţia finală a acestei calătorii? În timpul vieţii sale 

pământeşti, Carl Sagan, un ateu celebru, era convins că se află într-o calătorie 

spirituală. Acum că este mort, el este 100% convins de ceea ce este dincolo – dar 

este prea târziu pentru el să facă ceva în privinţa asta. Vrem să fim siguri că 

oamenii ştiu ce îi aşteaptă dincolo de moarte înainte ca ei să părăsească lumea 

aceasta.  

În timpul unei călătorii cu avionul de la Los Angeles la Atlanta, un bărbat 

uriaş cu părul nepieptănat s-a aşezat lângă mine. Şi nu i-am adresat nici un 

cuvânt! În mod normal sunt foarte prietenos, aşa că nu ştiu de ce am făcut asta. 

Foarte curând el a adormit. Am mărturisit unei mulţimi de oameni, dar chiar şi aşa 

nu voi putea mărturisi unei persoane care doarme! 

Şi eu eram foarte obosit deoarece tocmai venisem din Hong Kong după o 

călătorie misionară în China, aşa că m-am învârtit un pic prin avion pentru a mă 

ţine treaz. Ştiind că ar fi trebuit să stau de vorbă cu cel care s-a aşezat lângă mine, 

m-am rugat, “Doamne, dacă Tu vrei ca eu să vorbesc cu acest om, trebuie să-l 
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trezeşti.” N-au trecut cinci minute de când m-am aşezat la loc, că arăta ca şi când 

ar fi băut două ceşti de cafea, fiind treaz şi gata de drum! 

După ce am început să vorbim, am remarcat că era un om foarte 

interesant. Era un cameraman care lucra pentru postul de televiziune MTV. Fusese 

cameraman pentru VH1, pentru emisiuni de ştiri sportive etc., prin urmare era 

bun în ceea făcea. Apropo, încurajează o persoană pierdută ori de câte ori ai 

ocazia. Biblia spune că cei credincioşi au nevoie de încurajare (1 Tesaloniceni 

5:11), şi dacă facem asta, atunci în mod sigur şi cei necredincioşi o vor face. 

 O vreme l-am încurajat în ceea ce făcea el, apoi am spus, “Pot să-ţi pun o 

intrebare interesantă? Ce se întâmplă din punct de vedere spiritual în viaţa ta?” 

 El a răspuns,”Mai nimic”. 

Mă gândeam, trebuie să-mi dai mai multe informaţii decât atât! Aşa că 

am mers mai departe: “Nu suntem toţi într-o călătorie spirituală de o natură sau 

alta?” 

 Apoi a adăugat, “Ei bine, când îmi vizitez mama în New York, mă duce la 

biserică în fiecare Duminică.” 

 Bingo! Acesta era începutul pentru mine, şi am petrecut restul timpului 

vorbind despre lucruri spirituale, despre Dumnezeu, şi despre Iisus. Observaţi de 

ce aceasta este o întrebare foarte bună. Un alt avantaj al acestei întrebări este că 

nu menţionează numele Iisus. Este un Nume foarte puternic, şi dacă Îl menţionezi 

prea devreme într-o conversaţie, oamenii se pot speria. Este important să 

construieşti încredere şi prietenie la începutul unei conversaţii. 

DACĂ MORI LA NOAPTE, EŞTI SIGUR 100% CĂ VEI MERGE ÎN CER?   

Am auzit despre un om din Australia care mergea la oameni şi le spunea: 

“Mă scuzaţi. Dacă aţi muri la noapte, sunteţi sigur 100% ca aţi merge în Cer?” Şi 

apoi oferea acelei persoane o broşură evanghelistică. Este tot ceea ce spunea. A 

încercat să facă asta cu 10 oameni în fiecare zi, şi a fost constant în slujba sa timp 

de 40 de ani! Asta da credincioşie. La sfârşitul acestor 40 de ani, nu a auzit de nici 

o bucăţică de rod din slujirea sa. Cândva însă un pastor a descoperit câteva 

persoane care erau mântuite datorită seminţelor pe care acest om le-a plantat, a 
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făcut investigaţii şi a aflat că numărul celor salvaţi era de fapt de zeci de mii! Aşa 

de puternică este această întrebare. Merge chiar la ţintă şi îi face pe oameni să se 

gândească.   

 Este posibil ca oamenii cu care stai de vorbă să moară astăzi? Răspunsul 

este da. Singura întrebare este: Unde vor merge dacă ar muri astăzi? Într-una din 

zile stăteam de vorbă cu unul din studenţii mei în birou. Voiam să investesc mai 

mult timp în el, aşa că l-am întrebat dacă i-ar plăcea să ia masa cu mine în 

săptămâna care urma. A spus, “Domnule Cahill, mi-ar face plăcere”. Nu mi-aş fi 

închipuit că la doar şase ore de la discuţia noastră acel student îşi va fi pus un 

pistol încărcat la cap şi va fi apăsat pe trăgaci. Am avut doar şase ore la dispoziţie 

pentru acel student, nu o săptămână. Au fost oameni care mi-au spus că 

Dumnezeu le-a pus pe inimă să mărturisească cuiva şi nu au făcut-o, şi persoana 

respectivă a murit în aceeaşi zi. Nu m-am simţit îndemnat să-i mărturisesc acelui 

student în acea zi; vorbisem cu el înainte despre salvarea lui. Totuşi mă întreb 

dacă am ratat să fac ceea ce Dumnezeu avea în agendă în acea zi din cauza 

propriei mele agende. Continuaţi să ascultaţi de şoapta lui Dumnezeu astfel încât 

să nu aveţi regrete în Ziua Judecăţii.    

 O modalitate bună de a începe o conversaţie cu un străin este folosirea 

unui chestionar. Cuvântul “chestionar” are în general o conotaţie negativă, prin 

urmare adeseori îi spun “proiect”. Îţi poţi face singur întrebările de cercetare şi 

poţi avea propriul tău grup de tineri sau un grup de studiu biblic cu un anumit 

număr de oameni în fiecare săptămână.   

În loc să folosesc un clipboard mare, care îi poate intimida pe oameni, 

încerc să vorbesc cu ei, folosind o bucată mică de hârtie pentru a scrie 

răspunsurile lor. De asemenea, acest lucru îmi permite să le dau informaţii, cum ar 

fi titlul unei cărţi pe care aş vrea ca ei s-o citească. Unii credincioşi care folosesc 

această metodă poartă cu ei carneţele de notiţe sau un caiet spiralat. 

 Această întrebare este bună a fi folosită pentru o chestionare deoarece 

oamenii răspund! Odată am mers la un domn într-un supermagazin şi i-am spus: 

”Puteţi să mă ajutaţi? Lucrez la un proiect.” Nu a spus nici un cuvânt! 

Am continuat, “Ei bine, îi întreb pe oameni următoarea întrebare: Dacă 

mori la noapte, sunteţi 100% sigur că vei merge în Cer?”   
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 S-a întors către mine şi mi-a răspuns: ”Aţi întrebat pe omul nepotrivit 

această întrebare .”   

 Nu a fost aşa cum aş fi vrut eu să meargă. Aşa că am întrebat, “De ce?” 

A răspuns, “Deoarece sunt un ateu. Când mori, mori, şi asta este tot.” 

 După patruzeci şi cinci de minute noi încă vorbeam! Este uşor să le 

vorbeşti ateilor despre Dumnezeu; ei nu au cum să-şi apere poziţia. Ei nu pot 

demonstra că nu există Dumnezeu. Omul mi-a spus că în urmă cu câţiva ani cel 

mai apropiat prieten şi-a predat viaţa lui Iisus, şi apoi a murit într-un accident de 

maşină două săptămâni mai târziu! Am avut o conversaţie minunată. Apoi m-a 

întrebat dacă folosesc aceste chestionare ca să vorbesc despre Iisus. 

 “Folosesc datele pentru discuţiile pe care le am,” am replicat, “dar de 

fapt, da, pentru asta sunt făcute”. 

A spus, “Este o idee minunată!” Numeroşi necredincioşi au menţionat că 

abordarea folosind chestionarele este o idee bună. 

A propos, pot credincioşii în Iisus să fie 100% siguri că dacă mor astăzi vor 

merge în Cer? Sunt uimit de numărul de oameni care nu cred că poţi să ştii asta. 

Chiar mai uimitor este cum mulţi necredincioşi au spus că ei ştiu sigur că dacă mor 

astăzi, ar merge în iad. Dacă pot şti asta, de ce noi nu putem şti că vom merge în 

Cer când vom muri? Uitaţi-vă la ceea ce Biblia spune: 

� “Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică” (Ioan 

6:47) 

� „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta 

că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Romani 10:9). Nu scrie că ai 

putea fi mântuit, ci faptul că vei fi mântuit! 

� „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit” (Romani 10:13). 

� „Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am 

scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui 

Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:12,13). 
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Apostolul Pavel ştia că atunci 

când îşi va da ultima suflare, 

va fi în braţele lui Iisus pentru 

eternitate. Ai tu aceeaşi 

asigurare? 

Putem şti unde ne vom petrece veşnicia. Acest lucru este important în 

evanghelizare. Dacă ştim că după ce vom muri vom merge în Cer, contează ceea 

ce un necredincios ne spune sau ne face atunci când ne mărturisim credinţa? Nu, 

nu contează. Nu uitaţi asta niciodată atunci când staţi fermi pentru Iisus. 

Apostolul Pavel a scris în Filipeni 1:21, „Pentru mine a trăi este Hristos, şi a 

muri este un câştig.” Pavel ştia că această viaţă o avea pentru a trăi după placul lui 

Iisus, şi că dacă murea şi mergea în Cer era mult mai bine decât să trăiască pe 

pământ. De aceea, Pavel a putut merge în orice oraş şi a generat cele mai 

neobişnuite evenimente, dar asta s-a întâmplat pentru că pentru el viaţa 

pământească nu conta. Ştia că atunci când îşi va da ultima suflare, va fi în braţele 

lui Iisus pentru eternitate. Ai tu aceeaşi asigurare? Când o ai, întreaga viaţă este 

plină de amuzamente! 

 Stai aproape de Iisus astfel încât El să te poată folosi cum trebuie până la 

ultima ta suflare! 

DACĂ AR FI SĂ MORI LA NOAPTE ŞI AI FI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU, IAR EL TE-AR 

ÎNTREBA „DE CE TE-AŞ LĂSA SĂ MERGI ÎN RAI?”, CE I-AI RĂSPUNDE? 

Această întrebare merge utilizată foarte bine în continuarea celei de mai 

sus. Întrucât răspunsul la ea nu este unul de genul „da” sau „nu”, îţi va furniza mai 

multe informaţii de la acea persoană astfel 

încât să poţi conduce conversaţia. Aceasta 

este de asemenea o întrebare foarte bună 

pentru că ştim cu toţii că vom fi puşi cu 

siguranţă să dăm răspuns la această 

întrebare într-o zi. Când toate se vor termina 

pe lumea aceasta, vom avea de dat socoteală 

pentru vieţile noastre. Au de răspuns la 

această întrebare cele 15 persoane ucise la 

Liceul Columbine din SUA? O, da, cu siguranţă. Cei doi care au folosit armele 

împotriva victimelor nu prea s-au gândit la această întrebare, altfel probabil că nu 

ar fi procedat aşa. 

Va fi nevoit Frank Sinatra, celebrul cântăreţ, să răspundă la această 

întrebare? Pariez că da. Tema celebrului său cântec a fost „Mi-am trăit viaţa cum 
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Dacă pentru Dumnezeu care 
este în totalitate sfânt şi pur, 
faptele noastre bune nu sunt 
decât nişte haine mânjite, cât 
de rele sunt atunci păcatele 

noastre? 

am vrut eu”. Frank Sinatra a văzut însă că procedând astfel nu s-a simplificat cu 

nimic situaţia când va sta înaintea lui Dumnezeu.  

Îţi trăieşti tu viaţa aşa cum doreşte Dumnezeu? Aceasta este singura cale 

pentru a trăi viaţa aceasta – fiind plăcut în totalitate Dumnezeului universului. 

De regulă, oamenii răspund la această întrebare prin a spune că sunt 

persoane suficient de bune pentru a merge în Rai. Însă Biblia spune: „Prin har aţi 

fost mântuiţi prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu; 

nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). Dumnezeu ne-a dat 

mântuirea ca dar gratuit iar noi trebuie să alegem dacă acceptăm sau nu acest 

dar. Dacă am ajunge în cer prin faptele noastre şi nu prin ceea ce Iisus a făcut 

pentru noi, ne-am lăuda cu noi înşine şi nu cu ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru 

noi având mâinile şi picioarele străpunse de cuie. 

Isaia 64:6 spune: „Toţi am ajuns ca 

nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune 

sunt ca o haină mânjită”. Gândeşte-te o clipă 

la asta – comparativ cu Dumnezeu care este 

în totalitate sfânt şi pur, faptele noastre 

bune nu sunt decât nişte haine mânjite. Şi 

dacă faptele bune sunt murdare, cât de rele 

sunt atunci păcatele noastre? Ei bine, ele 

sunt mizerabile şi putrede înaintea 

Dumnezeului nostru sfânt, pur şi drept. După 

cum poţi vedea, faptele noastre bune nu ne pot duce în împărăţia lui Dumnezeu. 

Într-o zi, cineva a bătut la uşa apartamentului meu cam dis de dimineaţă. 

În mod normal, ăsta nu e un semn bun. Vecinul meu de la etajul de mai sus m-a 

căutat spunându-mi: „Ai trecut azi pe la maşina ta?” Nu cred c-ai vrea să auzi aşa 

ceva în acea oră din dimineaţă! Când am mers să văd ce este cu maşina mea, am 

descoperit că unei persoane îi plăcuse foarte mult CD player-ul meu şi cele 10 

discuri. Şi îi plăcuse într-atât încât a spart fereasta şi l-a furat. Tot ce am sperat a 

fost ca, atunci când va da drumul aparatului să meargă să audă: „Să nu furi!”. Acel 

gând mi-a adus un zâmbet pe faţă. 
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Am sunat la poliţie pentru a reclama incidentul. Când poliţistul a venit, 

deja începuse să plouă, aşa că am stat împreună sub umbrela mea uriaşă pe care 

o folosesc la jocurile de golf. Deoarece începuse să plouă torenţial iar poliţistul era 

deja o audienţă captivă, am început să îi mărturisesc credinţa. Când i-am pus 

această întrebare, el mi-a răspuns că este un om foarte bun şi că va fi în regulă în 

Ziua Judecăţii. 

Aşa că i-am spus: „Hai să îţi spun ceva care te va pune pe gânduri. Să 

zicem că bunica te vizitează de ziua ta şi îţi face cadou o pereche nouă de pantofi 

sport marca Nike Air Jordan care valorează cam 120 dolari. Ai fi o persoană foarte 

bucuroasă. Apoi îţi cauţi portofelul, scoţi 120 dolari şi îi dai cei 120 dolari bunicii. 

Cum crezi că se va simţi dânsa la acest gest?” 

„Foarte jignită”, a replicat. 

„Exact”, am continuat eu. „Ea voia să îţi facă un cadou şi tu încercai să i-l 

plăteşti. Tot ce poţi face cu privire la un dar este să îl accepţi. Nu îl poţi plăti. 

Aceasta este exact ceea ce Dumnezeu încearcă să facă pentru tine. El încearcă să 

îţi dea darul mântuirii prin sângele vărsat de Domnul Iisus pe cruce pentru 

păcatele tale, iar tu încerci să plăteşti pentru acest dar. Nu poţi face asta. Tot ce 

poţi face este să îl accepţi ca pe un dar”. 

Poliţistul a dat din cap afirmativ şi a spus: „Acesta este cel mai bun 

exemplu pe care l-am auzit vreodată”. Acest exemplu cu pantofii sport are logică 

pentru oameni. Încearcă-l. 

Am un prieten care foloseşte următorul exemplu când oamenii spun că 

sunt persoane suficient de bune pentru a merita să meargă în cer: Dacă iei o 

prăjitură arsă şi pui un pic de îngheţată deasupra, cum arată prăjitura? Sigur, pe 

dinafară poate să pară atrăgătoare, dar dacă guşti din ea, ce gust ar avea? 

Probabil că toţi am gustat cândva o bucată de prăjitură şi am fost încântaţi până 

am dat de partea arsă. Are un gust oribil. La fel este şi cu faptele bune. Noi 

încercăm să arătăm bine în exteriorul nostru prin fapte bune, însă interiorul 

nostru este oribil datorită păcatelor noastre ascunse. Însă nu ne putem acoperi 

păcatele, ci trebuie să fim scăpaţi de ele. 
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În capitolul 8, am să îţi arăt un răspuns excelent pe care îl poţi da când 

oamenii se consideră persoane suficient de bune pentru a merge în rai. El vine 

chiar din epistola către Romani şi acesta va schimba felul în care îţi mărturiseşti 

credinţa. 

Totuşi, există un răspuns corect ce trebuie dat în Ziua Judecăţii? Cu 

siguranţă că da. În 1Ioan 1:7 Biblia spune: „Dar dacă umblăm în lumină, după cum 

El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Iisus Hristos, Fiul 

Lui, ne curăţeşte de orice păcat”. Atunci când studiezi diferitele religii, îţi dai 

seama repede că nu există decât o singură cale pentru a fi scăpat de păcatele tale 

– curăţarea prin sângele pur al lui Iisus. Dacă acel sânge te-a curăţat de toate 

păcatele tale, ai face bine să Îi mulţumeşti pentru asta chiar azi! 

CE CREZI CĂ VEI GĂSI DINCOLO DE MOARTE CÂND VEI MURI? 

Aceasta este probabil întrebarea mea favorită pe care o utilizez ca parte 

dintr-un chestionar sau într-o conversaţie. Îmi place pentru că este o înrebare 

foarte deschisă şi simplă. Nu lasă să se presupună nimic. De asemenea, mulţi 

oameni cu care vorbesc spun că le place întrebarea. Este totuşi uimitor cât de 

mulţi sunt cei cărora le face plăcere înrebarea şi totuşi să nu aibă nici cea mai vagă 

idee despre răspunsul corect la ea. Dar tocmai acesta este punctul în care noi 

venim şi le arătăm oamenilor care este răspunsul corect. 

Atunci când pui această întrebare, vei auzi tot felul de răspunsuri – raiul şi 

iadul, raiul dar nu iadul, nimic, reîncarnare, nu sunt sigur, o sursă de energie care 

este dincolo, o lumină albă, păşuni cu verdeaţă etc. Am întâlnit unii elevi de liceu 

care au răspuns „extratereştri”. (Nu ştiu ce învaţă ei la şcoală, dar cu siguranţă că 

este ceva în neregulă). Dacă vrei să auzi ceea ce cred oamenii, vorbeşte cu ei câtva 

timp despre credinţele lor spirituale. Lasă-L pe Dumnezeu să îţi arate când este 

momentul să faci tranziţia către adevărul veşnic al Bibliei şi despre Domnul Iisus. 

La Universitatea Emory din Atlanta, am început o conversaţie cu o 

studentă utilizând un chestionar, apoi i-am adresat această întrebare. Ea mi-a 

spus că ea crede în reîncarnare. 

Am întrebat-o apoi: „De unde te informezi tu cu privire la reîncarnare?” 

Acesta a fost momentul în care am deschis o discuţie de circa 30 de minute despre 
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ceea ce credea ea. Ea deja intrase într-o formă ciudată de budism şi chiar făcuse o 

călătorie cu avionul până în Franţa pentru a învăţa de la un profesor budist. 

După ce am văzut oportunitatea de a trece la adevăr, am mai vorbit încă 

aproape 30 de minute despre adevărul Bibliei, despre Iisus, despre păcat şi altele. 

La finele discuţiei, i-am dat o broşură evanghelistică şi o carte (Când oamenii cu 

care vorbesc par să fie într-adevăr interesaţi de adevăr, le ofer una din cărţile 

„Dumnezeu nu crede în atei” de Ray Comfort, „Pledoarie pentru Hristos” de Lee 

Strobel sau „Mai mult decât un simplu tâmplar” de Josh McDowell). 

Apoi tânăra mi-a spus: „Aş vrea să vă mulţumesc pentru ceva. Ceea ce 

cred eu este un pic ciudat; chiar prietenii mei mi-au spus asta. Însă cu 

dumneavoastră m-am simţit liberă să vă spun ceea ce cred şi vreau să vă 

mulţumesc pentru acest lucru”. 

Tânăra avea dreptate – credinţa ei era destul de ciudată! Dar trebuie să îi 

lăsăm pe oameni să se simtă liberi să vorbească despre credinţa lor, apoi când 

vom face tranziţia către Evanghelie, la rândul lor vor fi dispuşi să ne asculte. 

Deoarece îmi făcusem timp să o las să vorbească pe acea tânără, şi ea a fost 

dispusă să mă asculte când eu i-am vorbit despre adevărul etern. A asculta pe 

ceilalţi te ajută să afli câte ceva din credinţele oamenilor astfel încât vei şti ce 

minciuni semănate de satan trebuie să le ataci când vei vorbi acelor persoane. 

DE CE PORŢI O CRUCE LA GÂT? 

O modalitate uşoară de a începe o conversaţie cu oamenii este să-i întrebi 

ceva despre un lucru pe care îl poartă: tricou imprimat, bijuterii, tatuaje, etc. De 

asemenea te poţi folosi de orice te înconjoară – o pictură de pe perete, natura, 

ceva ce tocmai s-a întâmplat, etc. – pentru a conduce discuţia în direcţia 

domeniului spiritual. 

 Când îi întrebaţi pe oameni de ce poartă o cruce, cel mai frecvent răspuns 

este că arată bine. Acesta este aproape de răspunsul corect. De obicei întreb, 

„Ştiai că cineva a murit pe cruce?” Răspunsul este adeseori nu. 

  Apoi adaug, „Ştiai despre cruce că este un instrument al morţii?” Din nou, 

oamenii adeseori spun nu.  
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 Câteodată întreb, „Ai purta un scaun electric la gâtul tău?” Această 

întrebare chiar îi face pe oameni să se gândească. Crucea reprezintă scaunul 

electric de acum 2000 de ani. Satan a minimizat cel mai important şi frumos act 

din istoria lumii la o simplă piesă de bijuterie. Nu cred că Mântuitorul nostru a fost 

crucificat gândindu-Se, Nu-i aşa că această cruce va fi obiectul unei piese 

frumoase de bijuterie în viitor? 

 Acest tip de întrebare funcţionează chiar bine pentru a avea o 

conversaţie. Am văzut oameni care si-au predat viaţa lui Iisus după o conversaţie 

care a început pornind de la faptul că purtau lănţişoare cu o cruce la gât. 

 Eram într-un magazin de iaurturi într-o zi şi am observat că tânărul bărbat 

din spatele tejghelei avea pe lănţişorul lui „#1”. Am întrebat, „Darius, apropo, cine 

este numărul 1?” 

 „Eu sunt”, s-a lăudat el. „De ce crezi că port acest lănţişor? Părea foarte 

entuziasmat de idee. Avea cincisprezece ani şi credea că lumea se învârte în jurul 

lui. 

 Aşa că i-am replicat imediat, „Darius, cine crezi că va fi numărul 1 în ziua 

în care vei muri?” Nu a avut un răspuns, dar cu siguranţă l-a avut după ce am 

plecat eu.  

 Altădată, eram într-un supermarket şi am observat un individ care purta 

un trenci lung, negru şi un lănţişor cu un craniu. Am mers către el şi am întrebat, 

arătând spre lănţişorul său, „Ce este acesta?” Mi-a spus că era un craniu – şi 

mergea în public cu craniul de gât! 

 Am aflat că asta era de fapt o filosofie şi o formă de religie răspândită la 

Universitatea din Georgia. Cu siguranţă că nu a ştiut răspunsul corect pentru 

eternitate, şi am putut sta de vorbă cu el despre aceasta cam treizeci de minute 

folosind doar lănţişorul lui ca subiect de început al conversaţiei. 

Un prieten mi-a luat odată un bilet de avion pentru zborul de la ora 7 a.m. 

Aş fi tentat să zic că acesta nu este un prieten adevărat! Am ajuns la aeroport 

foarte devreme şi doar încercam să mă ţin treaz când am văzut un tip cam de 

vârsta colegiului care s-a aşezat cu 20 de locuri mai în faţă. Avea o panglică cu un 

curcubeu pe cămaşă şi o alta legată strâns în jurul trupului. Panglica reprezentând 
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Putem pune întrebări directe. 
Răspunsurile noastre sunt 
directe; de ce să nu fie şi 

întrebările noastre? 

curcubeul este o emblemă a mişcării homosexuale. Aşa că mi-am pus capul între 

mâini şi m-am gândit, Doamne, este prea devreme ca să mărturisesc! Nu sunt un 

mare fan al trezirilor de dimineaţă! Ştiam că trebuie să vorbesc cu acest individ, 

prin urmare am mers şi m-am aşezat lângă el. 

 „Drăguţe panglici,” am comentat. „Ce reprezintă?” 

Cineva m-a întrebat odată, „Nu este asta o întrebare prea directă ?” 

Bineînţeles că este. Putem pune întrebări directe. Răspunsurile noastre sunt 

directe; de ce să nu fie şi întrebările noastre? 

Studentul mi-a spus că militează pentru diversitate. L-am întrebat de ce 

poartă panglicile şi mi-a răspuns, „Am avut o săptămână a diversităţii în campusul 

liceului nostru catolic, şi doar cred că oamenii au nevoie să-i lase pe alţii să 

gândească ce vor să gândească, şi să înceteze să le spună ce ar trebui să 

gândească.” 

Am spus, „Pot să-ţi pun o întrebare 

personală? Eşti homosexual?” A spus că nu 

este, aşa că l-am întrebat, „ Atunci de ce porţi 

panglica?” A repetat că avem nevoie să-i 

lăsăm pe oameni să ceadă ceea ce vor să 

creadă. 

Aceasta mi-a dat o ocazie perfectă să vorbesc cu el despre adevărul 

absolut împotriva adevărului relativ (pe care-l vom dezbate în capitolul 10). 

Douăzeci de minute mai târziu când s-a anunţat ultima oară zborul lui, a spus, 

„Mulţumesc foarte mult pentru această discuţie despre adevărul absolut contra 

adevărului relativ”, şi a luat o broşură evanghelistică înainte de a se urca în avion. 

A fost o altă mare oportunitate de a împărtăşi adevărul luui Dumnezeu, bazată pe 

ceva ce persoana purta. 

În timp ce eram la Miami, împreună cu un prieten de liceu am oprit la o 

cafenea Starbucks. Tânăra din spatele tejghelei avea două tatuaje pe gât, aşa că 

am întrebat-o ce reprezintă. Mi-a explicat că erau simboluri egiptene – unul 

pentru pământ şi unul pentru eternitate. 



P a g i n a  | 97 

 

Acest lucru a condus la o conversaţie bună de zece minute. A spus că 

trecea printr-o perioadă de căutare la momentul acela din viaţa ei, aşa că i-am dat 

10 dolari să cumpere o carte pe care voiam ca ea să o citească. Am încurajat-o, i-

am scuturat mâna, şi m-am întors să plec. 

Când eu şi prietenul meu am ieşit afară, m-a întrebat, „Mark, i-ai văzut 

ochii când te-ai întors să pleci?” 

„Bruce, m-am întors şi am plecat; bine-nţeles că nu i-am văzut ochii!” 

A spus, „Ochii ei s-au făcut uriaşi!” 

Probabil nu i-a venit să creadă că un cumpărător şi-ar lua timp ca să-i 

mărturisescă, dar în special unul care i-ar da 10 dolari să cumpere o carte. S-ar 

putea să fi luat banii şi să fi făcut ce a vrut cu ei. Dar este important să punem 

banii noştri acolo unde ne este gura când vine vorba de credinţa noastră. 

VREI SĂ MERGI  ÎN CER?         

Aceasta este o întrebare grozavă deoarece toată lumea răspunde, „Da”, 

sau, „Dacă există aşa ceva.” Apoi poţi să continui întrebându-i, „Ştiţi cum să 

ajungeţi acolo?” sau „Pot să vă arăt cum să ajungeţi acolo?” Folosind câteva 

întrebâri puteţi împărtăşi Evanghelia cu cineva. 

Vorbeam cu un om din Norvegia şi l-am întrebat, „Vreţi să mergeţi în cer? 

A răspuns, „Bineînţeles că vreau.” 

Am întrebat, „Ştiţi cum să ajungeţi acolo?” 

„Nu am nici o idee!” a replicat. 

„Ştiţi cum să ajungeţi acasă în Norvegia de aici?” 

„Da. Mă urc în maşină şi mă duc la aeroport. Mă urc într-un avion şi zbor 

până în Norvegia. Apoi mă urc în maşină şi merg acasă.” 

Am spus, „Ştiţi cum să ajungeţi în Norvegia şi nu ştiţi cum să ajungeţi în 

Cer?” 

„Nu”. 



P a g i n a  | 98 

 

Păşiţi prin credinţă, spuneţi 
cuiva despre Iisus – singura 
cale către Cer – şi puteţi fi 
răspunsul la o rugăciune! 

„Ei bine, aceasta este ziua ta norocoasă”, am spus, „deoarece eu ştiu cum 

să ajungi acolo!” 

De fapt eu nu cred în noroc; cred în mâna providenţială a unui Dumnezeu 

măreţ. Dar este posibil ca astăzi să fie ziua „norocoasă” pentru cineva care-şi 

planifică să meargă la cumpărături sau la muncă, când Dumnezeul acestui univers 

vă va trimite în calea acestuia să-i daţi informaţii cu valoare eternă de care are 

nevoie cu disperare? Păşiţi prin credinţă, spuneţi cuiva despre Iisus – singura cale 

către Cer – şi puteţi fi răspunsul la o rugăciune! 

CARE ESTE CEL MAI IMPORTANT LUCRU DIN LUME PENTRU TINE? ÎN ZIUA ÎN 

CARE VEI MURI CARE CREZI CĂ VA FI CEL MAI IMPORTANT LUCRU PENTRU TINE? 

Aceasta este o altă întrebare bună de folosit în chestionare. Îţi permite să 

aflii imediat ceea ce preţuiesc oamenii în viaţă. La prima întrebare adesea vei 

obţine răspunsuri ca banii, familia, sănătatea, etc. Surprinzător, de multe ori la cea 

de-a doua întrebare oamenii vor da acelaşi 

răspuns ca şi la prima. 

Odată într-un aeroport, am stat lângă 

un domn şi l-am întrebat dacă ar putea să mă 

ajute la un proiect. Foarte amabil, a fost de 

acord. Am întrebat, „Care este cel mai 

important lucru în viaţă pentru tine?” 

A dat un răspuns foarte comun: „Familia mea.” 

Am continuat, „În ziua în care vei muri, care crezi că va fi cel mai 

important lucru?” 

A răspuns din nou, „Familia mea.” L-am  întrebat ce a vrut să spună şi mi-a 

explicat, „Sper că am lăsat în urmă bani suficienţi ca să am grijă de familia mea 

acum că am murit.” 

L-am întrebat, „Nu ar trebui ca cel mai important lucru în ziua în care vei 

muri să fie locul în care mergi, şi să fii sigur că familia ta va veni cu tine?” 
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„Nu m-am gândit niciodată la asta,” a replicat. Am avut o conversaţie 

foarte bună, deoarece această întrebare l-a făcut să se gândească la lucrurile 

veşnice. 

FOLOSIŢI ILUSTRAŢII 

Când vorbiţi cu necredincioşii, folosirea ilustraţiilor poate fi utilă pentru ca 

ei să înţeleagă mai bine conceptele spirituale. După ce am vorbit cu cineva despre 

păcat, pocăinţă, şi sângele lui Iisus, adeseori am folosit ilustraţii precum: „Este ca 

şi cum ai avea un dispozitiv de siguranţă pe blugii tăi, şi pleci din magazin. Ce s-ar 

întâmpla?” 

Când persoana răspunde că ar porni alarma, eu spun, „Exact. Imaginează-

ţi Cerul în acelaşi fel. La porţile Cerului, imaginează-ţi că sunt senzori când încerci 

să intri. Care este singurul lucru care va declanşa alarma când vei încerca să intri?” 

Răspunsul obişnuit este, „Păcatul meu.” 

„Corect. Păcatul tău va declanşa alarma; dar dacă ai fi curăţat de toate 

păcatele tale prin sângele lui Iisus Hristos, ai putea trece prin aceste porţi odată ce 

părăseşti pământul?” 

Şi persoana întotdeauna spune „da” – de obicei cu un zâmbet larg! Cei 

mai mulţi indivizi au auzit o alarmă pornită la magazin, şi nici unul n-ar dori să fie 

acuzat că a declanşat-o. Bineînţeles, nici unul dintre noi n-ar dori să se întâmple 

asta în ceea ce priveşte veşnicia. Oamenii pot înţelege uşor acest exemplu simplu. 

În timp ce mărturiseam unui tânăr într-un supermarket, se părea că nu 

înţelegea deloc semnificaţia crucii. Am observat o reclamă în vitrina unui magazin 

ce anunţa că există reduceri de preţuri înăuntru. L-am întrebat, „Dacă magazinul 

tău preferat ar avea astăzi reduceri de 50% la toate hainele, ai cumpăra ceva?” 

A replicat, „Bineînţeles că da.” 

„Dacă ar avea 99% reducere la toate hainele, ai cumpăra ceva? 

„Nu numai că aş cumpăra haine, dar aş lua ceva şi pentru prietenii mei!” 

(Cred şi eu, având în vedere că hainele ar costa 50 cenţi de bucată!) 
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„Dacă ai accepta o reducere de 99% pentru ceva haine,” am spus, „de ce 

nu ai accepta oferta unei reduceri de 100% pentru toate păcatele tale – trecute, 

prezente şi viitoare – spălate de sângele lui Iisus Hristos?” Am văzut că în sfârşit a 

înţeles. 

Literalmente este cea mai bună „afacere” din întregul univers! Prezentaţi-

o oamenilor în felul acesta. Toată lumea adoră o afacere bună. Iisus este cel mai 

bun lucru care s-a întâmplat vreodată în istoria acestui univers. Asiguraţi-vă că 

oamenii ştiu asta! 

Următorul capitol prezintă modalitatea biblică de a prezenta Evanghelia 

astfel încât să aibă sens pentru cei necredincioşi. În timp ce-l citiţi, rugaţi-vă şi 

lăsaţi ca el să vă schimbe modalitatea în care prezentaţi Evanghelia. 
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Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi 
alţi doi, unul deoparte şi altul de alta, iar Iisus la mijloc. 

IOAN 19:18 
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Capitolul 8 
VINOVAT! 

 
“Dumnezeu să fie lăudat când Legea lucrează în aşa fel încât păcătosul să-şi 
piardă toată încrederea în el însuşi! Să-l faci pe lepros să mărturisească că 

boala lui este incurabilă este o cale minunată pentru a-l convinge să meargă 
la acest divin Mântuitor, care este singurul capabil să-l vindece. Acesta este 

întregul sfârşit al Legii în favoarea omului, pe care Dumnezeu îl va salva” 
CHARLES HADDON SPURGEON  

 
 

u pot exprima în cuvinte cât este de important acest capitol atunci când 

vă mărturisiţi credinţa. Informaţiile din acest capitol sunt vitale pentru a-i 

ajuta pe necredincioşi să înţeleagă nevoia lor pentru un Mântuitor.  

 În fiecare conversaţie pe care o aveţi când vă mărturisiţi credinţa sunt trei 

lucruri despre care trebuie să vorbiţi. Acestea sunt păcatul, pocăinţa şi crucea. 

Dacă nu explicaţi păcatul, oamenii nu vor realiza nevoia de un Mântuitor. Dacă 

doar vorbiţi despre Iisus fără a discuta păcatul, atunci El devine doar altă figură 

religioasă ca Mohamed sau Buda – oamenii nu vor ştii de ce Iisus este singurul 

răspuns sau de ce ar avea nevoie de El. 

Când menţionează păcatul, cei mai mulţi credinciaşi citează Romani 3:23, care 

spune, “căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. Pentru ca 

necredincioşii să înţeleagă acest verset, au nevoie de definiţia unuia dintre aceste 

cuvinte. Au nevoie să ştie ce înseamnă “păcat”. Cuvântul grec pentru păcat 

înseamnă “a greşi ţinta” - cu alte cuvinte există un anume standard, şi l-ai încălcat. 

Imaginează-ţi punctul de ochire la tragerea cu arcul. Dacă ai tras o săgeată asupra 

ţintei şi nu ai nimerit punctul ochit, practic ai greşit ţinta, ai ratat-o.  

 Pentru a explica simplu, necredincioşii au nevoie să ştie care este ţinta 

astfel încât ei să ştie dacă au atins-o sau au ratat-o. O abordare bună când încerci 

să înţelegi conceptele biblice este să laşi Biblia să interpreteze Biblia. Răspunsul 

este undeva în Biblie, nu în opinia cuiva. De aceea noi trebuie să cunoaştem 

Cuvântul Dumnezeului Măreţ mai presus de orice altceva. În acest caz, tot ce 

N 
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trebuie să facem este să privim câteva versete mai sus, şi răspunsul este chiar 

acolo. 

 Romani 3:19-20 spune, “Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce 

sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită 

vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea 

Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” 

 Legea trebuie să fie foarte importantă: nu numai că va închide gura 

oamenilor (îi opreşte de la a încerca să se justifice pe ei înşişi), dar le va arăta şi că 

sunt vinovaţi înaintea lui Dumnezeu. Şi Legea este cea care aduce cunoştinţa 

păcatului…aşa că pentru a înţelege ce este păcatul, trebuie să ştim care este 

această Lege. 

Psalmul 19:7 ne spune, “Legea DOMNULUI este desăvârşită şi converteşte 

sufletul” (traducerea literală din Biblia King James). Această Lege este perfectă şi 

converteşte sufletul. Care este această Lege? 

 1 Ioan 3:4 spune, “Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este 

fărădelege.” Păcatul înseamnă încălcarea Legii. Punct. 

 Ultimul indiciu în căutarea noastră este în Romani 7:7, care spune, “Deci 

ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am 

cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi 

spus: "Să nu pofteşti!” 

 Dacă Legea spune, “Să nu pofteşti”, ce înseamnă mai precis Legea? “Să nu 

pofteşti” este a zecea din Cele 10 Porunci. Deci Legea trebuie să se refere la Cele 

Zece Porunci. De aceea, ca să ştii ce este păcatul, trebuie să ştim care sunt Cele 10 

Porunci. 

CELE 10 PORUNCI 

Cele 10 Porunci pot fi găsite atât în Exod 20 cât şi în Deuteronom 5, aşa că 

ar trebui să fie foarte importante dacă sunt date de Dumnezeu de două ori în 

Sfânta Sa Scriptură. Haideţi să vedem care sunt aceste 10 Porunci (din Cartea 

Exod): 

1. „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (versetul 3). 
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Aceasta înseamnă că Dumnezeu ar trebui să fie punctul central al 

afecţiunii noastre. Dumnezeul care-l conducea pe tânărul bogat erau 

banii. Ce anume are parte de afecţiunea ta? La ce meditezi? Când pui 

capul pe perna ta, la ce te gândeşti? 

2. „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus 

în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. 

Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti.” (versetele 4 şi 5). 

Viţelul de aur este probabil exemplul clasic al acestui lucru din Biblie, 

deşi un idol nu este neapărat un lucru tangibil. Oamenii de asemenea 

îşi fac un idol oridecâte ori îşi creează un dumnezeu care să se 

potrivească cu propria lor concepţie despre Dumnezeu. De exemplu, 

recent am vorbit cu o fată care pretindea că este creştină, dar spunea 

că dumnezeul în care crede nu ar creea un iad. Acesta nu este 

Dumnezeul din Biblie; dumnezeul ei nu există. Unii oameni vor un 

dumnezeu fără lege. Acest dumnezeu de asemenea nu există. 

3. „Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul 

nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui” (versetul 

7). 

Nu este uimitor cum Satan a transformat cel mai sfânt nume din 

univers într-un nume pe care noi îl folosim în mod nepotrivit sau chiar 

ca un cuvânt pentru a înjura? 

4. „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti” (versetul 8). 

Indiferent de ceea ce consideri că înseamnă să ţii Sabatul, l-ai încălcat 

– la fel ca oricine altcineva. 

5. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească 

zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (versetul 12). 

Aceasta este o declaraţie necondiţionată. Asta nu înseamnă că trebuie 

să-ţi onorezi părinţii doar dacă ei îţi dau interdicţiile pe care le vrei, 

sau dacă crezi că sunt vrednici de asta, sau orice altceva. Părinţii 
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trebuie ascultaţi doar pentru că sunt părinţi. Această poruncă nu are 

nimic de-a face cu meritele părinţilor, ci doar cu supunerea copiilor. 

6. „Să nu ucizi” (versetul 13). 

Dumnezeu a făcut această poruncă foarte directă şi simplă. Ne putem 

referi la avort ca la o „alegere”, dar tot este crimă. Reprezintă luarea 

unei vieţi inocente. Iisus a stabilit în Predica de pe Munte că chiar şi a 

urî sau a fi mânios pe cineva este acelaşi lucru cu crima (Matei 

5:21,22). El judecă interiorul (inimile noastre) la fel ca şi exteriorul 

(acţiunile noastre). 

7. „Să nu preacurveşti” (versetul 14). 

În Predica de pe Munte, Iisus ne-a făcut cunoscut că şi să priveşti cu 

poftă la cineva este acelaşi lucru cu comiterea adulterului (Matei 

5:27,28). Intenţiile contează pentru Dumnezeu chiar dacă ar putea să 

nu conteze pentru noi.  

8. „Să nu furi” (versetul 15). 

Furtul este furt indiferent de valoare. Indiferent dacă ceea ce este 

furat este ceva mic sau mare, în ochii lui Dumnezeu este furt. Să 

copiezi un răspuns din testul altcuiva şi să furi timp de la un angajator 

de asemenea este hoţie. 

9. „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău” (versetul 16). 

Să minţi este greşit înaintea lui Dumnezeu care spune, „şi veţi 

cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32). Minciuni 

mari, minciuni mici, sau minciuni nevinovate – toate sunt minciuni din 

perspectiva lui Dumnezeu. 

10. „Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui 

tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici 

vreun alt lucru, care este al aproapelui tău” (versetul 17). 

Poftim înainte să furăm. Poftim înainte să comitem adulter. Pofta 

deschide porţile largi ale păcatului. 
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După trecerea prin Cele 10 
Porunci, poate gândim că nu 
suntem chiar aşa de răi dacă 

am încălcat doar câteva 
dintre ele. 

După trecerea prin Cele 10 Porunci, poate gândim că nu suntem chiar aşa 

de răi dacă am încălcat doar câteva dintre ele. Poate că am ratat ţinta, dar gândim 

că ne putem strădui mai mult. Totuşi, Biblia spune, „Căci, cine păzeşte toată 

Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10). 

Chiar dacă am încălcat doar una dintre Cele Zece Porunci este ca şi cum le-am 

încălcat pe toate. Acesta este un standard cam greu de respectat. Conform acestui 

standard, Adolf Hitler, Timothy McVeigh, Osama bin Laden, Billy Graham, Maica 

Teresa, tu, şi eu am fi cu toţii vinovaţi. Acesta ne-ar fi dus într-o lume eternă de 

suferinţă, doar dacă Dumnezeu nu ar fi găsit o cale să înlăture acele păcate pe 

care le-am comis. 

 Numeri 32:23 ne avertizează, „Dar 

dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva 

Domnului, şi să ştiţi că păcatul vostru vă va 

ajunge.” Putem încerca să ascundem 

păcatele noastre cu fapte bune în orice 

moment, dar păcatele noastre ne vor ajunge 

cu siguranţă într-o zi înaintea tronului 

Dumnezeului Măreţ. 

 Cu această realitate îngrozitoare, este vreo cale de ieşire, sau suntem doar 

condamnaţi de către această Lege? Ai face bine să crezi că este speranţă! Şi 

această speranţă este în Fiul lui Dumnezeu şi în sângele Lui.  

TUTORELE NOSTRU 

Galateni 3:24 explică, ”Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, 

ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă”. Acesta este scopul: Legea ne duce 

direct la Iisus. Oamenii încearcă să se justifice prin faptele lor, dar Legea ne 

conduce la Iisus astfel ca să fim justificaţi prin credinţă, nu prin faptele noastre. 

Greaca este o limba foarte descriptivă. Cuvântul grec pentru „tutore” din 

Galateni 3:24 este de altfel tradus ca „învăţător” sau „profesor”. Descrie pe cineva 

care merge sau duce pe un copil la şcoală ca să se asigure că ajunge acolo. Acum 

vedeţi cum lucrează Legea? Literal va conduce pe cineva direct la cruce, acolo 

unde vrem să ajungem în orice conversaţie când mărturisim. 
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În timp ce ascultam o predică de un pastor care obişnuia să lucreze în 

domeniul publicitar, o afirmaţie mi-a captat atenţia. În reclame, explica el, cei care 

fac reclamele niciodată nu prezintă de ce produsele lor sunt mai bune decât cele 

ale concurenţei. În schimb, ei crează ceva atrăgător pentru produsele lor astfel ca 

oamenii să dorească să le cumpere. Ei încearcă să determine o dorinţă în tine 

astfel ca tu să cumperi produsele lor. M-am gândit că aceasta este exact ce Legea 

lui Dumnezeu, Cele 10 Porunci, face pentru un păcătos. Să ajuţi păcătoşii să vadă 

vina lor în faţa unui Dumnezeu sfânt, drept, va determina în ei dorinţa pentru 

orice i-ar putea ajuta să scape de păcatul lor. Acum ei vor avea o dorinţă pentru 

Iisus şi pentru sângele Lui care curăţă de păcat. 

Romani 2:15, 16 spune, „ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile 

lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care 

sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. Şi faptul acesta se va vedea în 

ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, lucrurile 

ascunse ale oamenilor”. Dumnezeu în mod clar statuează că El a scris Legea Sa în 

inimile oamenilor; conştiinţele lor vor mărturisi aceasta. Conştiinţă (con + ştiinţă) 

înseamnă „în cunoaştere”. Necredincioşii îşi vor recunoaşte păcatul. Trecând prin 

Cele 10 Porunci când mărturisim, putem ajuta să aducem această cunoştinţă a 

păcatului în prim plan, şi apoi vor vedea nevoia lor pentru cruce. 

În timp ce eram la un serviciu divin la o şcoală creştină aşteptând să 

vorbesc, ei au vizionat un material video al unui misionar din colegiu care lucra în 

Papua Noua Guinee. Misionarul spunea că oamenii din acea zonă nu aveau o 

limbă scrisă; tot ceea ce era transmis de la o generaţie la alta se făcea prin viu grai 

şi atât. Şi interesant, oamenii aceştia aveau chiar un cod de conduită. Una dintre 

reguli era să nu se atingă de nevasta vecinului. Sună la fel ca în a 7-a Poruncă, de a 

nu comite adulter. O altă regulă era să nu ia lucruri care aparţin altora.  Şi asta 

este tocmai ceea ce spune a 8-a Poruncă, anume să nu furi. Alte reguli erau să nu 

ucidă şi să nu mintă. Chiar dacă oamenii din acea localitate nu comunicau prin 

mijloace scrise, Legea lui Dumnezeu era scrisă în inimile lor astfel încât ei puteau 

deosebi binele de rău. 
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A PUNE LUCRURILE ÎN PRACTICĂ 

Cum folosim deci această modalitatea de a vorbi despre păcat în cadrul 

unei discuţii? De fapt, e foarte simplu. Într-o dimineaţă de duminică, în timp ce 

predicam la o biserică din Hilton Head, Calorina de Sud, am dat tuturor ca temă să 

mărturisească credinţa lor cu cineva înainte de a se întoarce la biserică pentru 

serviciul de seara. Atunci când dau o temă, îmi place să fac şi eu aşa ceva. Pe când 

conduceam maşina înapoi către casa unde stăteam, am observat un tânăr 

jucându-se cu un skateboard. Îmi place mult să vorbesc cu practicanţii de 

skateboard. Rareori ei sunt creştini şi în general sunt deschişi la discuţii. 

Întotdeauna încep prin a le cere să îmi arate cea mai bună schemă. Iar lor le place 

să se dea mari, acest lucru ajutând la construirea unei prietenii înainte de a începe 

conversaţia. 

Acest tânăr era un liceean de 18 ani. După ce am vorbit câteva minute, i-

am spus: „Pot să îţi pun o întrebare interesantă?”. 

„Desigur”, a replicat el. 

L-am întrebat „Dacă ar fi să mori deseară, eşti tu sigur 100% că vei merge 

în Rai?” 

Mi-a răspuns repede: „Da”. 

„Cum ştii că acest lucru este adevărat?” 

„Pentru că sunt un om bun”. 

„Dumnezeu ne-a dat un standard pentru a vedea dacă suntem oameni 

buni”, i-am explicat tânărului, „iar acest standard sunt Cele 10 Porunci. Ai 

auzit de vreuna dintre ele?” 

Mi-a spus că le ştie, aşa că l-am provocat: „Bine, atunci hai să vedem cât 

de bun eşti. Ai spus vreodată o minciună?” 

„Da”. 

„Deci cum eşti dacă ai minţit?”, l-am întrebat. 

„Un mincinos”. 
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Una dintre cele mai mari 
minciuni pe care satan le 

spune celor pierduţi este că ei 
vor fi suficient de buni 

înaintea lui Dumnezeu în 
Ziua Judecăţii. 

„Aşa este. Ai furat vreodată ceva?” 

„Da, am furat”. 

„Cum eşti dacă ai furat?” 

„Un hoţ”, a răspuns el. 

„Ai poftit în inima ta o altă persoană?” 

Tânărul a răspuns „Bineînţeles”. 

„Iisus a spus că acest lucru este egal cu a comite adulter cu fapta. Acum, 

pe baza mărturiei tale, tocmai ai recunoscut 

că eşti un mincinos, un hoţ şi un adulter în 

inimă. Nu eşti nici pe jumătate atât de bun pe 

cât pretindeai acum doar câteva minute”. 

Deodată, capul lui s-a plecat. Când a 

fost confruntat cu adevărul, el a văzut că nu 

era atât de bun după standardul lui 

Dumnezeu. De altfel, nimeni nu este bun. Aşa 

că atunci când am mers cu discuţia despre 

cruce, dintr-o dată totul a căpătat sens pentru el. 

Una dintre cele mai mari minciuni pe care satan le spune celor pierduţi 

este că ei vor fi suficient de buni înaintea lui Dumnezeu în Ziua Judecăţii. Dacă ei 

au ajutat o bătrânică să treacă strada, dacă au donat câţiva dolari la cutia milei sau 

dacă au avut cea mai bine întreţinută grădină din cartier etc., ei vor fi bine-mersi 

în Ziua Judecăţii. Vezi cum lucrează Legea pentru a distruge această minciună? 

Am apucat să văd de curând o parte din filmul Salvaţi Soldatul Ryan. La 

sfârşitul filmului, soldatul Ryan, care a supravieţuit bătăliilor din al doilea război 

mondial, era acum un domn distins. Pentru a se asigura de faptul că îşi împlineşte 

promisiunea faţă de un coleg de pe front care era pe moarte, el a apelat la soţia 

acestuia: „Spune-mi că am trăit o viaţă bună. Spune-mi că sunt o persoană bună”. 

El încerca de fapt să se justifice prin aceea că el credea că fusese un om bun. Dar 

problema era că o întreba pe soţia lui asupra acestui fapt. Nu vom fi judecaţi de 

alţi oameni cu privire la faptul că am fost sau nu persoane bune. 
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Biblia arată doarte clar faptul că atunci când vom muri, vom sta înaintea 

lui Dumnezeu – şi nu în faţa altcuiva (Romani 2:16; 2 Corinteni 5:10; Apocalipsa 

20:11-15). Doar opinia Lui va conta şi prin standardul Lui aflăm că toţi avem o 

mare problemă şi suntem într-o nevoie disperată pentru un Salvator. Nu este 

uimitor să ştim că Dumnezeu ne-a dat un Salvator şi că El este disponibil tuturor 

celor care cu adevărat Îl vor? 

UN JOC 

Într-o zi eram într-un avion zburând către Atlanta din Colorado, unde 

predicasem într-o tabără organizată de Summit Ministries. (Summit este cea mai 

bună tabără creştină pentru lideri din ţară. Dacă vrei să afli cum să aperi punctele 

de vedere creştine şi cum să iei poziţie puternică pentru Hristos oriunde ai fi, ia 

legătura cu Summit Ministries la adresa www.summit.org). 

O femeie stătea la două scaune distanţă de mine şi pe scaunul dintre noi 

erau aşezate câteva lucruri ale dânsei. Mi-am aruncat o privire şi am observat un 

abţibild cu inscripţia DMB şi cu o sumedenie de autografe pe el. DMB înseamnă 

Dave Matthews Band, o formaţie seculară destul de celebră printre tineri liceeni. 

Am întrebat-o ce semnificaţie are acel abţibild şi mi-a explicat că tocmai 

fusese la un concert al formaţiei Dave Matthews cu o seară înainte în Denver. 

Dânsa spunea că fuseseră acolo aproape 70000 fani la acel spectacol. Adică o 

mulţime de oameni. Roagă-te pentru ziua în care 70000 oameni să vină la 

serviciile bisericii şi nu doar atunci când Billy Graham vine în oraş. 

Când am întrebat-o cum a obţinut autografele de la membrii bandei, a 

răspuns, “Lucrez ca DJ la un radio cu muzică rock din Baltimore aşa că mi s-a 

permis să merg pe scenă”. Gestul a fost destul de amabil, şi era evident că ea era 

mândră de asta. 

După ce am discutat pentru o vreme, am spus, “Pot să-ţi pun o întrebare 

interesantă?” 

“Sigur”, a replicat. 

“Când mori, ce crezi că este dincolo?” 



P a g i n a  | 111 

 

“Îmi place întrebarea asta”, a răspuns. “Am crescut în biserica luterană, 

prin urmare cred că este un rai şi un iad, dar am cercetat mai târziu reîncarnarea.” 

Am discutat un pic despre reîncarnare. Până la urmă am spus, “Biblia, 

fiind adevărată, ne spune că este un rai şi un iad. Acestea fiind datele, dacă mori 

astăzi, în ce loc ai merge?” 

A spus, “Oh, cu siguranţă voi merge în rai.” 

“De unde ştii că aşa va fi?” 

Cu un aer de încredere a spus, “Deoarece sunt o persoană bună.” 

Sunt uimit să văd că există atât de mult rău în lume, deoarece toate 

persoanele pe care le-am întâlnit sunt atât de bune! Am răspuns, “Dumnezeu ne-a 

dat un standard al binelui şi răului, şi se numeşte Cele 10 Porunci. Hai să vedem 

cum stai.” 

A acceptat cu entuziasm. Era de parcă ar fi fost un joc, şi dorea să vadă cu 

se descurcă la întrebări! 

“Ai spus vreodată o minciună?” am întrebat eu. 

“Da.” 

“Ce te face asta să fii?” 

Aproape cu aroganţă a replicat, “O păcătoasă”, de parcă era mândră de 

asta. 

Am spus, “Nu – mai specific, ce te face asta să fii?” 

Dintr-o dată şi-a plecat capul; nu voia să se uite la mine. Vedeţi voi, Legea 

lui Dumnezeu este scrisă în inimile noastre. Cu capul plecat a spus, “Nu vreau să 

spun”. 

Am încurajat-o spunându-i, “Este în regulă să spui, deoarece şi eu am 

făcut asta”. 

“O mincinoasă”, a răspuns. 

Am continuat, “Ai furat vreodată ceva?” 
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Dând din cap, a spus da. Din nou, am întrebat-o rapid, “Ce te face asa?” 

“O hoaţă.” 

“Ai privit cu poftă la cineva?” 

A răspuns, “Da”. 

“Iisus a spus că este acelaşi lucru cu a comite adulter. Ai luat vreodată 

Numele Domnului în deşert?” 

“Da.” 

“Aceasta este blasfemie. Ai fost vreodată mânioasă pe cineva?” 

A spus, “Cu siguranţă.” Este un răspuns interesant. 

“Iisus a spus că este acelaşi lucru cu a face crimă.,” i-am explicat eu. 

“Acum, pe baza spuselor tale eşti o mincinoasă, o hoaţă, o adulteră, o 

blasfemiatoare, şi o criminală. În Ziua Judecăţii vei fi vinovată sau nevinovată?” 

Observaţi că nu i-am spus niciodată că este o păcătoasă. Ea singură a 

admis că este vinovată de toate lucrurile alea. De aceea nu trebuie să vă îngrijoraţi 

că veţi ofensa oamenii când folosiţi Cele 10 Porunci în evanghelizare. 

Necredincioşii doar admit verbal ceea ce ştiu deja în inimile lor. 

“Aş fi vinovată,” a răspuns. 

“Aceasta înseamnă că vei merge în Rai sau în iad?” 

A spus, “Iad”. Observaţi că a plecat de la a fi o persoană bună la a-mi 

spune că merge în iad, toate astea în 5 minute! 

Am continuat, “Dacă ai putea să treci de la vinovată la nevinovată în Ziua 

Judecăţii, ar fi asta o veste bună?” La momentul acesta, când oamenii realizează 

păcatul lor, nu pot aştepta să audă vestea bună. 

A spus, “Da!” 

Apoi mi-am luat timp să-i  vorbesc despre pocăinţă, cruce, şi ceea ce 

sângele lui Iisus ar putea face pentru ea. Era foarte interesată să audă despre 

cruce deoarece acum cunoştea nevoia ei pentru cruce. Adeseori când ne 

mărturisim credinţa, vrem să le dăm oamenilor răspunsul (Iisus) – iar ei încă nu 
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ştiu care este întrebarea. Asiguraţi-vă că-L mărturisiţi pe Iisus doar după ce 

oamenii recunosc nevoia lor după El. Atunci sângele Lui vărsat are sens pentru ei. 

Dacă merg spunând, “Patru, patru, patru,” aţi crede că sunt nebun. Dar dacă 

întreb întâi, “Cât fac doi plus doi?” apoi spunând “patru” are sens. Identificaţi întâi 

problema, apoi daţi răspunsul. 

La sfârşitul zborului, mi-a cerut adresa mea poştală şi de email pentru a 

ţine legătura. Când ne-am dat jos din avion în Atlanta, avea nevoie de îndrumări 

pentru următorul ei zbor, aşă că i le-am dat. 

Apoi m-a privit şi m-a întrebat, “Pot să-ţi strâng mâna?” 

Eram acolo, total străini la început. I-am împărtăşit adevărul în dragoste, 

asigurându-mă că am vorbit despre păcat. A apreciat atât de mult că s-a simţit 

îndeajuns de confortabil să dorească o strângere de mână la sfârşitul conversaţiei. 

Păşiţi prin credinţă şi mărturisiţi cu adevărat purtându-vă ca Iisus, şi Dumnezeu vă 

va arăta mult mai multe lucruri decât vă puteţi imagina vreodată! 

MERGE CU ADEVĂRAT 

Îmi place să mărturisesc în zona barurilor din oraşe, în special vara. De 

obicei aceste zone sunt pline cu oameni care pierd vremea sau care se plimbă din 

bar în bar, şi mulţi dintre ei sunt dornici să intre într-o conversaţie. Într-o noapte 

de duminică în Buckhead, zona cu baruri din Atlanta, mi-am folosit metoda cu 

chestionarul pentru a începe o conversaţie cu un cuplu tânăr. 

După ce tânăra femeie mi-a dat un răspuns, tipul mi-a spus, “Există un Rai 

şi un iad. Şi când voi muri voi merge în Rai pentru că ţin Cele 10 porunci.” Nu mi-a 

luat mult să ajung la subiect! 

“În regulă”, am început, “să vedem cum te descurci. Ai spus vreodată o 

minciună?” 

A spus, “Nu.” 

M-am gândit, Cu toţii am spus o minciună. Tocmai m-ai minţit când mi-ai 

dat răspunsul! Aşa că am spus, “Ce vrei să spui cu ‘nu’?” 

“Am spus adevărul mai înainte.” 
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Se gândea că m-a prins, dar l-am întrebat, “cât de mult trebuie întins 

adevărul până devine minciună?” A zâmbit şi a recunoscut, “O.k, am minţit 

înainte.” 

“Ce te face asta să fii?” am întrebat. 

“Un mincinos.” 

“Ai furat vreodată ceva?” 

“Da.” 

“Ce te face asta să fii?” 

“Un hoţ.” 

Am continuat, “Ai poftit în inima ta la o fată înainte?” 

Răspunsul lui a fost, “Nu.” 

Rapid, prietena lui a arătat cu degetul spre el şi a spus, “Ai poftit la mine  

înainte!” Avea probleme acum! Când ea a spus asta, el a răspuns cu o înjurătură – 

şi astfel a luat Numele Domnului în deşert. 

Am spus, “Stai puţin. Încă una pe care ai încălcat-o! Scorul este 0 la 4 şi nu 

am trecut decât prin patru din Cele 10 Porunci! Vei fi vinovat sau nevinovat în Ziua 

Judecăţii?” A spus vinovat, şi ştiţi cum a decurs conversaţia de acum în colo. 

Folosirea Celor 10 porunci este cu adevărat eficientă. 

După ce am predicat la o biserică din Kansas, au venit oameni în faţă la 

sfârşitul serviciului divin să dea mărturii. O femeie a spus că mergea la biserică de 

26 de ani, dar aceasta a fost prima dată când a putut spune că este curăţită de 

păcatele ei şi că este împăcată cu Iisus Hristos. În timpul predicii, am avut timp să 

vorbesc despre evanghelizare şi am vorbit despre cum să foloseşti Cele 10 

Porunci. A spus că ştia despre Iisus, dar nu a înţeles complet de ce are nevoie de 

El. Cele 10 Porunci au făcut-o să realizeze vina ei înaintea lui Dumnezeu, şi au 

condus-o direct la cruce! 

Cu altă ocazie, predicam la Întâlnirea Atleţilor Creştini din cadrul 

Universităţii Clemson. Întotdeauna este un loc interesant să predici deoarece ei 

sunt un grup dinamic de aproximativ 800 de studenţi. Vorbind despre Cele 10 
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Oamenii care sunt gata să se 
pocăiască de păcatele lor şi 
să vină la Iisus chiar nu au 

nevoie să repete o rugăciune 
după tine. 

Porunci, am spus ce înseamnă fiecare poruncă, şi am explicat că fiecare dintre noi 

le-am încălcat pe toate. Apoi am arătat cum să foloseşti Cele 10 Porunci în 

evanghelizare. După aceea, oamenii au venit să pună întrebări. În timp ce 

răspundeam la întrebări, am observat un om care a venit şi stătea la câţiva metri 

depărtare. După felul cum arăta am înţeles că dorea să vorbească cu mine. 

Imediat ce am putut, am mers la el şi l-am întrebat dacă pot să-l ajut cu 

ceva. A spus, “Nu m-am îndreptat cu Dumnezeu.” 

L-am întrebat ce vrea să spună, şi el a 

replicat, “Sunt într-un grup de studenţi aici la 

Clemson. Tot ce fac împreună cu ei este să 

beau – atâta tot. Săptămâna trecută când am 

mers în casa unde ne întâlneam să bem, 

zăceam pe podea, şi m-am uitat în sus către 

Dumnezeu şi am spus, ‘Doamne, nu mi-am 

corectat viaţa înaintea Ta. Dacă aş muri azi, aş 

merge în iad; şi nu vreau să merg acolo.’” 

Acum, câteva zile mai târziu, a venit la această predică – primul eveniment creştin 

la care a fost vreodată! 

L-am întrebat, “Vrei să te împaci cu Dumnezeu?” 

“Da, vreau.” 

“Ai spus vreodată o minciună?” 

Răspunsul lui a fost, “Da, şi ştiu că nu m-am împăcat cu Dumnezeu!” 

Am început să-l trec prin Cele 10 Porunci, cum fac de obicei, uitând 

complet că tocmai am vorbit 50 de minute despre ele! Ştia că este vinovat 

înaintea lui Dumnezeu. Aşa că am vorbit despre scopul crucii, şi l-am întrebat dacă 

vrea să se lase de stilul de viaţă actual, să se pocăiască de păcatele lui, şi să-şi 

predea viaţa lui Iisus Hristos. 

“Da, vreau”, a replicat. 

Când cineva este gata să-şi predea viaţa lui Hristos, lasă-l să se roage. 

Oamenii care sunt gata să se pocăiască de păcatele lor şi să vină la Iisus chiar nu 
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au nevoie să repete o rugăciune după tine. Dumnezeu deja lucrează în inimile lor 

– şi dacă nu lucrează, a repeta nişte cuvinte nu numai că nu îi ajută, ci chiar îi 

răneşte! Doar lăsaţi-i să se roage singuri. 

După ce s-a rugat, am discutat despre siguranţa mântuirii. L-am întrebat 

dacă are o Biblie ca să poată să înceapă să citească. Nu avea, aşa că am chemat pe 

unul dintre membrii din Întâlnirea Atleţilor Creştini să-l ajute să obţină o Biblie şi 

să-l înscrie la un grup de studiu biblic. Am aflat câteva luni mai târziu că acel tânăr 

citise deja întreg Noul Testament! 

Este foarte important ca să ajungi la oamenii necredincioşi înainte să fie 

mântuiţi. Când foloseşti Cele 10 Porunci să-i ajuţi pe oameni să-şi vadă păcatul 

înaintea lui Dumnezeu, se grăbesc să-L ţină pe Iisus şi să nu-I dea drumul! Şi aşa ar 

trebui să fie. 

DEMONSTRAREA CAZULUI  

Când eram în avion zburând înapoi din Minnesota unde am avut un 

angajament să predic, am stat lângă un domn care asculta muzică la un CD player. 

A trebuit să-l închidă când a decolat avionul, aşa că am profitat de ocazie să încep 

o conversaţie. Am aflat că era un om care locuia în Atlanta, dar care a trebuit să 

meargă în Minnesota pentru a-şi vizita partenerul, un profesor la Universitatea din 

Minnesota.  Am fost entuziasmat de şansa de a-i mărturisi acestui om. După ce 

am vorbit o vreme am spus, „Pot să-ţi pun o întrebare interesantă?” 

A spus, „Sigur”. 

„Când mori”, l-am întrebat, „ce crezi că este dincolo? Ce crezi că este 

acolo după ce vom pleca de aici?” 

„Este o întrebare bună”, a replicat. „Nu sunt chiar sigur, dar cred că nu 

este nimic.” 

„De unde ştii că este adevărat?” am întrebat eu. Nu avea nici o dovadă să-

şi susţină poziţia. 

„De unde ai aflat că după ce murim nu este nimic dincolo?” Nu avea o 

carte sau orice altceva pe care să îşi bazeze credinţa. Veţi descoperi că este ceva 

comun. 
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Apoi m-a întrebat el, „Tu ce crezi?” 

Acesta este un punct grozav într-o conversaţie! Dar amintiţi-vă 

întotdeauna, oamenii nu sunt interesaţi doar de ceea ce credeţi voi, ci de ce 

anume credeţi aşa. Cum aţi ajuns voi la concluzia asta? Ce dovezi aţi avut pentru 

această decizie? Aceasta este ceea ce caută ei. 

I-am explicat că eu cred că există un Dumnezeu , un Rai şi un iad, şi că 

aceasta a fost dovada de care am fost interesat. Am vorbit despre dovezi ale 

existenţei lui Dumnezeu şi dovezi ale autenticităţii Bibliei. 

A remarcat, „Trebuia să fii avocat. Îţi susţii cazul foarte, foarte bine!” 

De fapt nu argumentam cu el, dar îmi prezentam cazul bine – şi a apreciat 

asta. Fusese avocat, aşa că i-a plăcut folosirea unor elemente logice care să-l facă 

să se gândească. O dată ce am demonstrat că Biblia este adevărată, i-am spus că 

acolo scrie că există un Rai şi un iad, aşa că l-am întrebat în care loc ar vrea să 

meargă? Bineînţeles, a spus că în Rai. 

l-am întrebat, „Ştii cum se ajunge acolo?” 

„Probabil fiind o persoană bună.” 

„Dumnezeu ne-a dat un standard pentru bunătate”, i-am spus, „aşa că hai 

să vedem cum te descurci. Ai spus vreodată o minciună?” 

A răspuns, „Da”. 

După ce am trecut câteva minute prin Cele 10 Porunci, am spus, „Acum că 

mi-ai mărturisit că eşti un mincinos, hoţ, adulter, blasfemiator, şi criminal, ai fi 

vinovat sau nevinovat în Ziua Judecăţii?” a admis că ar fi vinovat. 

„Asta înseamnă că vei merge în Rai sau în iad?” 

„Presupun că în iad.” 

„Dacă ai putea trece de la vinovat la nevinovat în Ziua Judecăţii,” l-am 

întrebat, „ar fi asta o veste bună?” 

Dintr-o dată a făcut ochii mari şi a spus, „Ştiu exact unde vrei şă ajungi cu 

asta.” 
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„Unde vreau să ajung?” 

A repetat cu ochii făcuţi încă mari, „Ştiu exact unde vrei să ajungi cu asta!” 

L-am întrebat din nou, „Unde vreau să ajung cu asta?” 

A spus, „Are ceva de-a face cu iniţialele I. H.?” 

Am râs un pic şi am spus, „Oh, ţi-e greu să spui numele Iisus?” 

Aceste bărbat crescuse într-o biserică baptistă, aşa că în inima lui ştia 

adevărul din Galateni 3:24 – că Legea ne conduce la Iisus. Acum a realizat de ce 

are nevoie de Iisus ca să scape de toate păcatele. Ştia despre Iisus, dar acum a 

înţeles motivul pentru care El a venit pe pământ acum 2000 de ani. 

La sfârşitul zborului, mi-a spus, „Ai făcut ca timpul să treacă foarte rapid. 

Mulţumesc pentru asta, şi mulţumesc pentru această bună conversaţie.” El işi 

iubeşte prea mult păcatul în acest moment, dar o sămânţă a fost plantată în viaţa 

lui. Mă rog ca să-l văd în Cer într-o zi, sau să-l văd aici într-o zi pentru a uda 

sămânţa. 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU NU SE VA ÎNTOARCE FĂRĂ ROD 

Când am avut oportunitatea să vorbesc la o conferinţă pentru o anumită 

confesiune creştină, am mers, deşi acea comunitate avea reputaţia de a fi liberală 

în interpretarea Scripturii. Într-o sâmbătă am vorbit la 300 de adolescenţi înainte 

de marele eveniment de duminică. Am vorbit la modul general despre Cele 10 

Porunci şi despre cum să fie folosite în evanghelizare. Doar am trecut prin porunci 

când a venit la mine un bărbat şi mi-a cerut să ridic tinerii în picioare. (Stăteau pe 

o podea tare.) Apoi a adăugat, „Ai 5 minute ca să termini.” M-am uitat la ceas şi 

am văzut că era cu 25 de minute mai devreme decât ora la cere mi-au spus să 

termin! Apoi m-a şocat reacţia lor – mă dădeau afară de pe scenă! A fost uluitor să 

văd cum Cele 10 Porunci au lucrat în inimile oamenilor. 

Am aflat mai târziu că o femeie preot i-a spus unui prieten de al meu, 

„Trebuie să vorbeşti cu tipul ăsta. Mâine când va vorbi să nu pomenească cuvântul 

homosexualitate. Sunt copii care care şi-au adus cele două mame lesbiene la acest 

eveniment.” Ce a fost interesant este că nu am folosit cuvântul homosexualitate 

în ceea ce am spus; de abia am menţionat că a pofti în inimă la cineva este acelaşi 
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lucru cu a comite adulter. Dar când cităm standardul sfânt al lui Dumnezeu, Duhul 

Sfânt poate lucra la conştiinţa oamenilor pentru a-i convinge de păcat. 

Nici nu e nevoie să mai spun, că nu a fost cel mai bun week-end din viaţa 

mea. Se părea că discuţiile nu decurg foarte bine. Dar amintiţi-vă întotdeauna că 

„mergem prin credinţă, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7). Ceea ce putem vedea nu 

este tot ce se întâmplă în termeni spirituali. Am primit un e-mail o lună mai târziu 

de la un tânăr păstor care a fost la acel eveniment. Avusese de-a face cu un tânăr 

foarte încăpăţânat pe care nu a fost capabil să-l aducă la Hristos în cei 2 ani de 

când era în acest grup de tineri.  L-a întrebat pe adolescent ce părere a avut 

despre eveniment. 

Adolescentul a replicat, „A fost o experienţă grozavă. O să-mi aduc aminte 

pentru tot restul vieţii.” 

Apoi tânărul păstor l-a întrebat, „Ce zici de acest Mark Cahill?” 

Faţa tânărului bărbat s-a scuturat în timp ce spunea, „Dacă e să-mi 

amintesc de ceva despre acest eveniment, va fi despre predica acestui om. A fost 

cea mai bună predică pe care am auzit-o vreodată.” 

Am fost ca într-o groapă în acel week-end, dar Dumnezeu era la lucru în 

viaţa acelui tânăr şi a fost capabil să-l găsească. Două săptămâni mai târziu, am 

primit o scrisoare de la un alt tânăr care a fost la acel eveniment. El a spus, „L-am 

auzit pe Dumnezeu vorbind de două ori în viaţa mea. O dată când eram în clasa a 

7-a, şi a doua oară în timpul predicii tale de la acel eveniment.” 

Reţineţi, nu mergeţi întotdeauna prin ceea ce vedeţi. Continuaţi să 

mergeţi prin credinţă încrezându-vă în Domnul; fiţi supuşi Lui şi nimănui altcuiva! 

Dacă sunteţi credincioşi în a împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu, El promite că nu se 

va întoarce fără rod. 

CEA MAI URGENTĂ NEVOIE 

Haideţi să vedem ce au spus unii dintre cei mai mari oameni din trecut, 

care au predicat Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, despre folosirea Legii lui 

Dumnezeu (Cele 10 Porunci) în evanghelizare. Dacă era important pentru aceşti 
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scriitorii biblici şi oameni mari ai lui Dumnezeu predicarea Legii, este la fel de 

important şi pentru noi să facem acelaşi lucru. 

 Dr. J. Gresham Machen: „O nouă şi puternică proclamare a Legii este 

probabil cea mai urgentă nevoie a zilelor noastre; oamenii ar avea probleme 

puţine în înţelegerea Evangheliei dacă ar fi învăţat lecţia despre Lege.” 

Charles Finney: „ Este de o mai mare importanţă ca păcătosul să fie făcut 

să se simtă vinovat, şi nu să aibă impresia că nu este norocos. Nu vă temeţi, 

arătaţi-i lărgimea Legii divine şi stricteţea excepţională a învăţăturilor sale. Faceţi-l 

să vadă cum îi condamnă gândurile şi viaţa. Printr-un păcătos condamnat, înţeleg 

unul care se simte condamnat de Legea lui Dumnezeu ca un păcătos vinovat. 

Observ că Legea este regula, şi singura regulă dreaptă prin care vinovăţia 

păcatului poate fi măsurată... Fiecare om trebuie doar să-şi consulte cu sinceritate 

propria conştiinţă şi va vedea că este confirmată în mod egal de către propria 

intuiţie să fie adevărată.” 

D. L.Moody: „Dumnezeu, fiind un Dumnezeu perfect, a trebuit să dea o 

Lege perfectă, şi Legea a fost dată nu ca să mântuiască oamenii, ci ca oamenii să 

aibă cu ce să se compare. Vreau să înţelegeţi asta bine, deoarece cred că sute şi 

mii se poticnesc în acest punct. Ei încearcă să se mântuiască încercând să ţină 

Legea; dar nu le-a fost dat niciodată oamenilor să se mântuiască prin asta. 

„Întrebaţi-l pe Pavel de ce a fost dată (Legea). Aici este răspunsul lui, ‚ca 

orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui 

Dumnezeu’ (Romani 3:19). Legea închide gura tuturor oamenilor. Pot întotdeauna 

să spun despre un om dacă este aproape de Împărăţia lui Dumnezeu; gura lui este 

închisă. Atunci, de aceea ne-a dat Dumnezeu Legea – să ne arate pe noi înşine în 

adevăratele noastre culori.” 

John MacArthur: „Orice fiinţă umană nerăscumpărată, evrei sau neamuri, 

este sub Legea lui Dumnezeu şi sub observaţia lui Dumnezeu. Atunci, verdictul 

final este că omenirea nerăscumpărată nu se poate apăra în nici un fel şi este 

vinovată de toate acuzaţiile. Apărarea trebuie să se odihnească, aşa cum este, 

deoarece Dumnezeul cel omniscient şi a toate înţelept a demonstrat negreşit 

imposibilitatea oricărei posibilităti de achitare. Tăcerea absolută este singurul 

răspuns posibil.” 
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Metoda folosită de 
Dumnezeu pentru a convinge 

păcătoşii este prin Lege, şi 

numai prin Lege. 

John Wesley: “Prima utilizare a Legii, fără îndoială, este de a convinge 

lumea de păcat. Prin aceasta este descoperit păcătosul lui însuşi. Toată 

împodobeala lui este dată la o parte, şi vede că este ‘nenorocit şi sărac şi 

mizerabil, orb şi gol’. Legea stârneşte condamnarea totală. Se simte pe el însuşi ca 

nimic altceva decât un păcătos. Nu are nimic cu care să plătească. ‘Gura’ lui ‘este 

închisă’ şi stă ‘vinovat înaintea lui Dumnezeu’. 

“În primul rând ceea ce rezultă din aplicarea Legii, în mod concret,este 

convingerea omului de păcat; trezirea 

acelora care încă dorm pe marginea 

iadului…Metoda folosită de Dumnezeu 

pentru a convinge păcătoşii este prin Lege, şi 

numai prin Lege. Evanghelia nu este metoda 

folosită de Dumnezeu şi nici de Domnul 

Însuşi pentru acest scop”. 

John Bunyan: “Omul care nu ştie natura Legii nu poate cunoaşte natura 

păcatului.” 

Martyn Lloyd – Jones : “Problema oamenilor care nu caută un Mântuitor, 

şi nu caută mântuirea, este aceea că nu înţeleg natura păcatului. Caracteristica 

specială a Legii este de a aduce o astfel de înţelegere în mintea şi conştiinţa 

omului. De aceea marii predicatori ai Evangheliei acum 300 de ani în timpul 

puritanilor, şi acum 200 de ani în timpul lui Whitefield şi alţii, întotdeauna s-au 

dedicat în ceea ce ei au numit preliminara ‘muncă a Legii’.” 

Voi fi întotdeauna recunoscător lui Ray Comfort de la Editura Living 

Waters pentru că mi-a deschis ochii să văd utilizarea corectă a Celor 10 Porunci. 

Din felul în care mărturiseam îmi lipsea o piesă de care aveam nevoie, şi Domnul l-

a trimis la mine chiar la momentul potrivit. Materialul video al lui Ray Cel mai 

ascuns secret al iadului şi cartea lui Cheia de aur a trezirii sunt resurse excelente. 

Le poţi comanda la 001-800-437-1893 sau la www.livingwaters.com.  

POCĂIŢI-VĂ! 

Un subiect pe care trebuie să-l discutăm atunci când vorbim despre păcat 

este pocăinţa. Este un cuvânt pe care nu-l folosim prea mult în evanghelizare, şi se 
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pare că este un cuvânt pe care unii oameni nu vor să-l folosească deloc. Totuşi 

cuvântul “pocăinţă” şi variatele lui forme sunt folosite de peste 100 de ori în 

Biblie. Atunci, aceasta înseamnă că este un cuvânt important, şi ceva ce noi 

trebuie să înţelegem. 

Ioan Botezătorul a predicat în pustie, “Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor 

este aproape!” (Matei 3:2). 

Iisus a predicat acelaşi mesaj al pocăinţei. Marcu 1:14, 15 a scris că Iisus a 

venit în Galileea spunând, “S-a împlinit vremea şi Împărăţia cerurilor este aproape; 

pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” 

Când Iisus a trimis pe cei 12 ucenici doi câte doi, “Ucenicii au plecat, şi au 

propovăduit pocăinţa” (Marcu 6:12). Dacă Iisus i-a trimis pe ucenici să predice că 

oamenii trebuie să se pocăiască de păcatele lor, noi trebuie să facem la fel. 

Ţinând seama de Comentariul integral la Noul Testament scris de Dr. 

Spiros Zodhiates, cuvântul principal folosit pentru “pocăinţă” în greacă este 

metanoeo. Cuvântul înseamnă “să te pocăieşti cu regret însoţit de o schimbare 

reală în inimă în legătură cu Dumnezeu… Înseamnă o schimbare a minţii 

asemănătoare unei întoarceri la 180 de grade, care arată regret pentru viaţa 

anterioară şi care are ca urmare o înţelegere mai înţeleaptă pentru trecut şi viitor. 

Mai important, este diferit de metamellomai, care înseamnă regret ce vine în 

urma consecinţelor acţiunilor cuiva.” După cum puteţi vedea, pocăinţa nu 

înseamnă să te simţi prost că ai fost prins făcând ceva greşit. Adevărata pocăinţă 

este atunci când ne schimbăm modul de gândire cu privire la păcatul nostru astfel 

încât acţiunile noastre nu vor mai fi aceleaşi. 

Diferenţa este evidenţiată în mod clar de către Pavel în 2 Corinteni 7:10: 

“În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care 

duce la mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea 

lumii aduce moartea.” 

Recent am auzit pe un domn la un spectacol creştin televizat vorbind 

despre strămoşii evrei. El spunea că în limba evreiască cuvântul “pocăinţă” 

însemna literal “arderea unei case până la temelie şi sărarea câmpului.” Când 

sărezi câmpul, nu mai creşte nimic acolo. Aşa că dacă îţi arzi casa şi sărezi câmpul, 
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Dacă Dumnezeu atrage pe 
cineva la El, de asemenea va 
îndepărta acea persoană de 

la păcat. 

mai ai la ce să te întorci? La nimic. Ce ilustraţie bună a pocăinţei. Ar trebui, prin 

puterea lui Dumnezeu, să urâm lucrurile lumeşti aşa de mult ca şi cum ar fi să 

ardem totul lăsându-l în urmă. Apoi, ca o creaţie nouă, ne avântăm într-o nouă 

viaţă servindu-L pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos! 

Când mărturisesc celor necredincioşi, vorbesc despre păcat, pocăinţă, şi 

cruce. Dacă oamenii nu vor să se pocăiască de păcatele lor, vor într-adevăr să-şi 

predea vieţile lui Iisus? Nu spun în nici un caz că cineva poate deveni creştin şi în 

următoarea zi să fie perfect şi să predice ca Billy Graham. Dar spun că, dacă nu 

există o dorinţă de a se întoarce de la păcat, persoana nu face cu adevărat o 

predare din inimă Mântuitorului. În Ioan 6:44 Iisus spune, “Nimeni nu poate veni 

la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl.” Dacă Dumnezeu atrage pe cineva la El, de 

asemenea va îndepărta acea persoană de la păcat. 

Stăteam într-o noapte vorbind cu un 

tânăr pe care-l întâlnisem într-un campus. 

Îmi spunea despre viaţa lui mărturisind că a 

folosit cocaină în ultimele 30 de zile. După 

aproape 45 de minute de când am început 

conversaţia a întrebat, “Am ajuns în punctul 

în care vei începe să vorbeşti despre Iisus?” 

Am spus, “Nu.” 

S-a uitat la mine mai degrabă surprins. “Nu vei face asta?” 

I-am explicat că nu este pregătit să audă despre Iisus şi că nu era ziua în 

care el să fie mântuit. El nu-şi ura păcatul îndeajuns să dorească să se pocăiască şi 

să se îndepărteze de el. Iubea calea lumii prea mult. Ceea ce a fost interesant era 

că nu a argumentat deloc cu mine. Nu dorea să fie mântuit în ziua aceea; voia să 

consume droguri. A mers la un liceu creştin, aşa că ştia toate răspunsurile corecte. 

Dar problema era pocăinţa, şi nu voia să facă asta. 

Nu uitaţi când mărturisiţi să explicaţi oamenilor mântuirea. Este cea mai 

importantă decizie pe care o vor face vreodată, aşa că au nevoie într-adevăr să 

înţeleagă decizia pe care trebuie să o facă. Îţi ia mai mult de două minute să 

cumperi o maşină sau să-ţi alegi un colegiu. Când vorbesc la unele evenimene, nu 
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Să faci o aşa numită predare 
fără o schimbare a vieţii este 
o predare fără a avea viaţa 

veşnică. 

fac chemări de două minute la altar. Dacă nu am avut un mesaj despre mântuire, 

nu fac deloc o chemare la altar. Dacă unele persoane vin şi vor să vorbească cu 

cineva despre mântuire, sunt liberi să facă asta. 

Explic oamenilor că în creştinism nu pot să bea bere, să consume droguri, 

să facă sex, să trişeze la teste, să fie nesupuşi părinţilor şi să fie mântuiţi în acelaşi 

timp; şi apoi în week-end-ul următor să bea bere, să consume droguri, să facă sex, 

să trişeze la teste, şi să nu fie supuşi părinţilor. Nu pot găsi asta în Biblie. Când o 

persoană este născută din nou, viaţa ei se schimbă. Cu siguranţă că nu înseamnă 

că devenim perfecţi când suntem mântuiţi; este cu siguranţă un proces de sfinţire 

în care, pe măsură ce creştem în credinţă, devenim ca Hristos. Dar trebuie să 

existe o dorinţă de schimbare, sau nu va fi nici o schimbare. 

Ann Landry, o soră care se roagă pentru mine, mi-a scris într-un e-mail: 

“Când părăsim crucea şi chemăm oamenii la 

Hristos, predicăm o Evanghelie care nu poate 

curăţa omul de păcat. Dumnezeu ne spune în 

mod constant că oamenii Lui sunt separaţi, 

sfinţi, diferiţi clar de cei din lume. Să faci o 

aşa numită predare fără o schimbare a vieţii 

este o predare fără a avea viaţa veşnică. Când 

Hristos intră în viaţa cuiva, viaţa persoanei 

respective se schimbă. Duhul Sfânt este sfânt şi îndreaptă oamenii spre sfinţenie. 

Te rog, te rog cheamă-i să se pocăiască de păcatele lor.” Viaţa unui păcătos se 

schimbă cu siguranţă când Duhul Sfânt intră în viaţa lui. 

Amicii mei din liceu acum se uită în viaţa mea şi spun, “Cahill, eşti diferit.” 

Se aseamănă un pic cu ceea ce se spune despre tratamentele de slăbire “înainte şi 

după” , dar într-un sens spiritual. Ei îl ştiu pe Mark Cahill cel vechi şi pot să vadă 

schimbări clare în cel nou. 

Vorbeam cu doi adolescenţi într-un bazar. După ce am discutat o vreme, 

am trecut cu ei prin Cele 10 Porunci, şi apoi am trecut să vorbim despre pocăinţă. 

Răspunsul celor doi a fost, “Da, vreau să mă întorc de la această viaţă. Urăsc 

această viaţă pe care eu o conduc.” Aţi fi surprinşi de cât de multe ori veţi auzi 
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Tu nu eşti o versiune nouă şi 
improvizată a fiinţei tale 

vechi, eşti o nouă creaţie în 
Dumnezeu! 

asta de la oameni. Aceşti adolescenţi beau şi consumau droguri, şi la 17 ani deja 

ştiau că stilul lor de viaţă era un drum care ducea la moarte.  

O VIAŢĂ PREDATĂ 

Vă rog să vă amintiţi că oamenii nu devin creştini prin faptul că „Îi cer lui 

Iisus să intre în inima lor” sau prin semnarea vreunei decizii. Iisus a spus că noi 

trebuie să ne naştem din nou (Ioan 3:3). Ioan 3:16 ne spune de asemenea că 

trebuie să credem în Iisus. Dar credinţa este mai mult decât luarea la cunoştinţă a 

faptelor. Înseamnă să fii ferm convins, şi să-ţi pui încrederea ta totală în ceva. Este 

mai mult decât să-ţi foloseşti buzele; înseamnă să-ţi foloseşti inima. 

Romani 10:9 spune, „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, şi 

dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” Noi nu 

mărturisim numai că nu vrem să mergem în 

iad şi să vrem să mergem în Rai; mărturisim 

că Iisus este Domn! Dumnezeu vrea o 

predare totală cu toată fiinţa noastră. Îmi 

place să întreb oamenii dacă vor să-şi predea 

viaţa lui Iisus, şi prin asta vreau să spun să-şi 

predea complet controlul asupra vieţii lor. 

Apropo, ce credeţi despre Iisus? Credeţi în El sau vă încredeţi în El? 

Credinţa este a te încrede cu mintea ta; încrederea este a te încrede cu viaţa ta. 

Iisus vrea orice parte din întreaga noastră fiinţă pentru a-L servi, nu doar partea 

pe care vrem să I-o dăm. Putem spune că avem o relaţie cu Dumnezeu, dar El ştie 

prin realitatea care se vede în viaţa noastră. 

2 Corinteni 5:17 spune, „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură 

nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Tu nu eşti o 

versiune nouă şi improvizată a fiinţei tale vechi, eşti o nouă creaţie în Dumnezeu! 

Dumnezeu nu este un aditiv în viaţa ta; El este transformatorul şi răscumpărătorul 

păcătoşilor. Iisus nu este un fel de tichet care-i va salva pe oameni de iad; El este 

Mântuitorul lumii şi vrea ca noi să ne supunem Lui. El vrea să transforme fiecare 

domeniu din vieţile noastre. Când ne pocăim de păcatele noastre, ne predăm 

viaţa lui Iisus, şi-L facem pe El Domn, vieţile noastre vor fi diferite! Şi ţineţi minte, 

acesta este un lucru bun! Nu mi-aş schimba viaţa pentru nimic altceva. Am trăit 
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atât în păcat total cât şi încercând să trăiesc pentru Dumnezeu. În fiecare zi a 

săptămânii aleg să trăiesc pentru Dumnezeu, şi nu un stil de viaţă păcătos. 

Pocăinţa înseamnă o întoarcere de 180 de grade, şi aceasta este ceea ce vezi într-

o adevărată viaţă creştină. 

Adevăratul creştin va avea o foame pentru lucrurile lui Dumnezeu – 

pentru evanghelizare, rugăciune, şi studiu biblic. Eşti credincios în a-L mărturisi pe 

Iisus oamenilor necredincioşi? Cauţi faţa lui Dumnezeu în fiecare zi în rugăciune? 

Citeşti Cuvântul zilnic? Dwight Moody a spus, „Biblia te va ţine la distanţă de 

păcat, dar păcatul te va ţine departe de Biblie.” Iosua 1:8 ne spune cum să avem 

succes în viaţa creştină: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; 

cugetă asupra ei zi şi noapte, cautând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei 

izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” 

Pentru succes în evanghelizare, întrebările din capitolul următor vă vor 

ajuta atunci când discutaţi cu alţii despre Domnul. 
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După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, 
ca să ştie ce să ia fiecare. 

MARCU 15:24 
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Capitolul 9 
PATRU ÎNTREBĂRI MORTALE 

 
 

“Dacă ar exista doar un om care să nu-L iubească pe Mântuitor, şi dacă acea 
persoană ar trăi în sălbăticia din Siberia, şi dacă ar fi nevoie ca toate 

milioanele de credincioşi de pe faţa pământului să călătorească până acolo, 
şi fiecare dintre ei să insiste pe lângă ea să vină la Iisus ca să fie mântuită, ar 

merita tot zelul, munca şi cheltuiala. Dacă ar trebui să predicăm la mii de 
oameni an după an, şi în tot timpul ăsta să nu fie mântuit decât un suflet, 

acest singur suflet ar fi plin de recunoştinţă pentru munca noastră, pentru că 
un suflet este nepreţuit” 

CHARLES HADDON SPURGEON 
 
 

ând mărturisim cuiva, este foarte important să punem întrebări. Creştinii 

adesea fac greşeala de a se grăbi în prezentarea Evangheliei când ei nu au 

stat încă de vorbă cu persoana respectivă. Pentru o bună evanghelizare 

este esenţial să afli ce gândesc oamenii şi de ce gândesc astfel. Ţineţi minte că 

într-o conversaţie nu trebuie să faceţi toată demostraţia. Cereţi  necredincioşilor 

să încerce să argumenteze poziţia lor vis-à-vis de eternitate şi Dumnezeu. 

La tabăra liderilor creştini organizată de Summit Ministries unde predic, îi 

învăţăm pe studenţi ceva de genul “patru întrebări mortale.” Aceste întrebări sunt 

fantastice. Deşi sunt foarte simple, te provoacă să gândeşti. 

Întrebările sunt făcute pentru a-i ajuta pe oameni să realizeze că nu-şi pot 

apăra punctul de vedere. Apoi noi ne putem apăra punctul de vedere în dragoste. 

Asiguraţi-vă că nu folosiţi aceste întrebări ca pe o armă; ele îi pot face pe oameni 

să se simtă nebuni, aspect care nu îi vor face să fie receptivi la mesaj. Aceste 

întrebări doresc a fi doar mijloace prin care să puteţi obţine mai multe informaţii, 

nu să cauzeze rău. La acest Summit sugerăm ca studenţii să le folosească cu 

profesorii lor în sălile de curs. Când aceste întrebări sunt puse într-un mod blând, 

iubitor, acestea se dovedesc a fi foarte eficiente în a-i ajuta pe studenţi să-şi 

C
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exprime punctul de vedere. Aşa că să aruncăm o privire asupra acestor “patru 

întrebări mortale.” 

1. CE VREI SĂ SPUI CU ASTA? 

Cu această întrebare îi faci pe oameni imediat să explice ceea ce vor să 

spună. Cu cât mai multe informaţii ai despre punctul cuiva de vedere, cu atât mai 

mult poţi direcţiona conversaţia.  

De multe ori o persoană îmi va spune că este creştin. Aşa că întreb, “Ce 

vrei să spui prin ‘creştin’?” Numeroase persoane răspund la această întrebare 

spunând că merg la biserică. Apropo, mersul la biserică te face un creştin? 

Bineînţeles că nu. Mersul la garaj te face să fii o maşină? Mersul la un 

MacDonald’s te face un hamburger? Mersul la biserică este ceva ce un creştin ar 

trebui să facă, dar nu va face pe cineva creştin. 

Vorbeam într-o zi cu un tânăr bărbat la Georgia Tech care îmi spunea că 

este creştin. L-am întrebat ce vrea să spună prin “creştin”, şi a răspuns, “Sunt 

răscumpărat şi salvat prin sângele lui Iisus Hristos!” Am spus, “O.k., uşurel, 

tinere!” Cu siguranţă ştia în ceea ce credea, aşa cum ar trebui cu toţii să ştim. 

Când cineva îmi spune că face parte din mişcarea New Age, întreb, “Ce 

vrei să spui prin ‘New Age’?” New Age poate cuprinde tot felul de lucruri, de la 

reîncarnare, globuri de cristal, la vrăjitorie, etc. Deci această întrebare va ajuta 

persoana respectivă să identifice ceea ce înţelege prin acest termen, New Age. 

Dacă cineva spune că este agnostic, întrebaţi, “Ce înţelegi prin ‘agnostic’?” 

Unii înţeleg “ateu” dar spun “agnostic”, şi viceversa. (Un ateu este cineva care 

contestă că există Dumnezeu; un agnostic nu exclude posibilitatea existenţei lui 

Dumnezeu dar cred că nu se poate cunoaşte existenţa Lui.) Aflaţi ce înseamnă 

ceea ce cred oamenii, ca să puteţi coordona discuţia în consecinţă. 

2.DE UNDE ŞTII CĂ ESTE ADEVĂRAT? 

Când un individ îşi exprimă punctul lui de vedere, una din cele mai 

folositoare întrebări pe care o puteţi pune este cum ştie că ceea ce declară este 

adevărat. Ce dovezi are pentru a-şi susţine punctul de vedere? 
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O persoană mi-a spus că au fost 18 autori ai Evangheliei lui Matei. L-am 

întrebat, „De unde ştii că este adevărat?” Avea vreo dovadă ca să-şi susţină 

punctul de vedere? Absolut nici unul. Bineînţeles, Matei a scris Evanghelia după 

Matei, dar unii profesori ai religiei liberale învaţă neadevăruri despre autoritatea 

Bibliei. 

Când oamenii spun că sunt 100% siguri că vor merge în Cer atunci când 

mor, întrebaţi, „De unde ştii că este adevărat?” Veţi obţine unele răspunsuri 

interesante, de la „Iisus” la „fiind o persoană bună.” Şi dacă menţionează că sunt o 

persoană bună, ştiţi ce trebuie să spuneţi de aici înainte – doar treceţi prin Cele 10 

Porunci. 

O persoană cu care am vorbit susţinea că Iisus nu a înviat din morţi. L-am 

întrebat cum de ştia că este adevărat. Nu avea nici cea mai mică dovadă pentru a-

şi susţine declaraţia. Nu era conştient că toate dovezile pe care i le-am prezentat 

demonstrau că Iisus a înviat din morţi. 

Când apare subiectul evoluţiei, oamenii adesea comentează despre vârsta 

pământului, care ei cred că este de miliarde de ani. Întrebaţi-i cum ştiu asta. Veţi 

afla că de fapt nu au nici o dovadă care să le susţină poziţia. Un prieten de-al meu 

care călătoreşte prin ţară pentru a vorbi despre creaţie versus evoluţie arată în 

prezentările lui că majoritatea metodelor de datare a vârstei pământului indică un 

pământ foarte tânăr. Evoluţioniştii, totuşi, aleg doar metoda de datare care să le 

susţină poziţia, ceea ce nu este o ştiinţă bună. Punând această întrebare îi ajutaţi 

pe oameni să sape mai adânc după adevăr. 

Într-o zi într-un supermarket am observat trei studenţi stând la o masă în 

zona unde se mănâncă. când m-au văzut mergând spre ei, trăgându-mi un scaun, 

şi aşezându-mă, s-au uitat la mine de parcă aş fi fost nebun. Am întrebat, „Nu s-a 

mai aşezat niciodată un străin lângă voi, într-un magazin, mai devreme?” 

„Nu.” 

„Ei bine, acesta este prima dată.” 

Au spus, „O.k,” şi au început să vorbească cu mine! În timpul conversaţiei 

unul dintre studenţi m-a întrebat, „Eşti un creştin, nu-i aşa?” 
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Apoi le-am prezentat 
dovezile că ceea ce credeau ei 

nu era bazat  pe adevăr. În 
schimb, ei mi-au arătat 

instant respect. 

„Da, sunt.” 

A întrebat, „Crezi că Biblia este adevărată, nu-i aşa?” 

„Da,cred.” 

„Nu poţi crede că acea carte este adevărată. În nici un caz nu poate fi 

adevărată!” a spus. „A fost scrisă de King James în 1611. Nu poate fi adevărată.” 

Observaţi ă a spus că Biblia a fost scrisă în 1611. Este acest lucru 

adevărat? Nu este nici măcar aproape de adevăr. King James a tradus Biblia din 

evreieşte şi greacă în limba engleză la acea vreme. Biblia nu a fost scrisă atunci. 

Aşa că am întrebat, „Eşti sigur că vrei să susţii asta?” Apoi le-am prezentat 

dovezile că ceea ce credeau ei nu era bazat  pe adevăr. În schimb, ei mi-au arătat 

instant respect, şi au ascultat la tot ceea ce am spus în timpul conversaţiei. 

3. DE UNDE AI OBŢINUT ACEASTĂ INFORMAŢIE? 

Această informaţie identifică sursa 

informaţiei pe care o persoană o crede. De 

multe ori, veţi afla că nu există o asemenea 

sursă. Viitorul etern al acestei persoane se 

bazează pe ceva ce nu au investigat pe deplin. 

Un tip mi-a spus că el crede în reîncarnare, 

aşa că l-am întrebat, „De unde ai obţinut 

informaţia despre reîncarnare?” 

A replicat, „Cred în inima mea că este adevărat.” 

„Ai crezut ceva în inima ta care s-a dovedit a fi greşit?” 

„Cu siguranţă.” 

„Ai putea să te înşeli în privinţa reîncarnării?” 

„Oh, cu sigurantă că aş putea să mă înşel!” a răspuns. 

Când oamenii spun că sunt îndeajuns de buni ca să meargă în Cer, 

întrebaţi-i de unde au această informaţie. Mulţi oameni pretind că au găsit asta în 

Biblie. Când spun asta, doar întrebaţi-i unde anume în Biblie au găsit această 
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informaţie – şi, bineînţeles, nu vor putea să spună unde anume. Treceţi cu ei prin 

Cele 10 Porunci pentru a le arăta ce spune Biblia cu adevărat despre standardul de 

bunătate al lui Dumnezeu. 

4. ŞI DACĂ TE ÎNŞELI? 

Într-unul din multele mele zboruri, am avut un loc liber lângă mine, iar 

lângă acesta stătea un bărbat. Eram ocupat cu scrisul unei predici, dar ocazional 

îmi aruncam ochii să văd ce face. Îşi lua notiţe dintr-un articol pe care-l citea numit 

„Spiritualitatea din vecinătate”. Eram curios despre ce era vorba; în articol erau 

inserate poze cu statueta lui Buda. Ştiam că atunci când vom sta de vorbă, o să fie 

interesant! 

A tras un pui de somn, dar după ce s-a trezit, am început să vorbim. Mi-a 

spus că era un misionar unitarian universalist şi că în congregaţia lui erau evrei, 

creştini, budişti, atei, etc. Avea câte ceva din fiecare în biserica lui. 

Când l-am întrebat, „Când mori, ce crezi că este dincolo, în cealaltă 

lume?” a replicat, „Chiar nu ştiu.” Trebuie să fi fost un păstor grozav peste turma 

lui dacă nici măcar nu ştioa acest răspuns! 

Spunea că speră în reîncarnare, dar că oamenii pot să creadă ce vor ei. 

Biserica lui era implicată în activităţi sociale făcând lucruri bune pentru alţii, aşa că 

gândeau orice s-ar întâmpla dincolo, va fi în regulă. 

l-am provocat cu această întrebare: „Este posibil ca o persoană să creadă 

că se întâmplă ceva anume după moarte, dar când moare să afle că ceea ce a 

crezut că va găsi să nu fie acolo?” 

A răspuns „Desigur.” 

„Ai dreptate,” am spus. „Dacă o persoană crede că nu este nimic dincolo 

după moarte, dar când moare să constate că este ceva, atunci s-a înşelat 100%. 

Dar nu poţi avea un răspuns greşit decât dacă există ce anume?” 

M-a privit şi a înghiţit în sec; ştia că am câştigat în discuţie. A replicat, „Un 

răspuns corect.” 

„Exact. Trebuie să fie un răspuns corect pentru eternitate, şi tocmai ai 

spus asta. Asta înseamnă că există un adevăr etern. Acestea fiind spuse, atunci 
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Nu putem avea cu toţii 
dreptate când este vorba 

despre eternitate. Dacă poate 
exista un răspuns greşit 
pentru eternitate, atunci 
trebuie să existe şi unul 

corect. 

oamenii din congregatia ta au răspunsuri greşite pentru eternitate. Ce ai să faci în 

sensul asta?” 

Cu o privire nu prea prietenească pe faţă a spus, „Chiar nu-mi place 

terminologia pe care o folosim chiar acum.” 

Aceasta nu era o surpriză! Tocmai fusese forţat să admită că există 

răspunsuri corecte şi greşite, deşi el nu credea în corect şi greşit. Acesta este un 

argument grozav să-l folosiţi cu oamenii. Chiar dacă există ceva după moarte sau 

nu. Nu putem avea cu toţii dreptate când este vorba despre eternitate. Dacă 

poate exista un răspuns greşit pentru eternitate, atunci trebuie să existe şi unul 

corect. Şi trebuie să le spunem oamenilor care este cel corect! 

Aceasta este de asemenea o 

întrebare bună de utilizat la sfârşitul 

conversaţiei pentru a-i face pe oameni să se 

gândească la consecinţele eterne ale 

deciziilor lor. Dar fiţi pregătiţi: vă puteţi 

aştepta ca persoana să vă pună aceeaşi 

întrebare. Cum aţi răspunde dacă cineva v-ar 

întreba dacă totul despre Iisus nu ar fi 

adevărat? V-aţi gândit vreodată la asta? 

Vedeţi, nu toată lumea poate avea dreptate 

în privinţa asta. De exemplu, musulmanii nu 

cred că Iisus a murit pe cruce, nu a înviat din morţi, în timp ce moartea şi învierea 

lui Hristos sunt baza în creştinism. Nu putem avea cu toţii dreptate. Dacă noi ne 

înşelăm? 

Mulţi creştini ar răspunde la întrebare spunând că ar muri pur şi simplu şi 

ar merge în mormânt dacă n-ar fi adevărat, aşa că nu au nimic de pierdut. Dar 

acesta nu poate fi întregul răspuns la întrebare. Un tip mi-a spus, „Tu ai crezut în 

iepuraşul de Paşte şi în Moş Crăciun. Eu cel puţin m-am distrat în viaţă petrecând, 

şi apoi amândoi mergem în mormânt.” 

Avea un punt de vedere bun. Dacă această întreagă poveste cu Iisus nu ar 

fi adevărată, ne-am irosit vieţile noastre. Ne-am rugat cuiva care nu există. Am dat 

speranţă la oameni pentru eternitate când ea nu există. Pavel a spus, „şi dacă n-a 
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înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele 

voastre!... Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci 

suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii” (1 Corinteni 15: 17, 19). Ar trebui să 

fim cei mai nenorocoţi dintre toţi oamenii dacă Iisus ne dă speranţă doar în viaţa 

aceasta şi nu pentru eternitate. Credinţa noastră este în zadar dacă Iisus n-a înviat 

din morţi. 

Răspund la această întrebare spunând oamenilor că, în primul rând, am 

crezut în singura credinţă care avea dovezi să o susţină. Dacă studiezi celelalte 

religii, cu siguranţă că vei descoperi că Biblia este adevărată. În al doilea rând, 

viaţa mea a fost schimbată prin credinţa în Iisus Hristos. Am trăit de ambele părţi 

în viaţă, am trăit înainte în păcat dar acum trăiesc slujindu-L pe Iisus. Şi în al treilea 

rând, dacă credinţa mea este greşită, aş muri şi aş merge în mormântul meu, şi 

asta este tot. 

Acum, întoarce întrebarea în direcţia lor. După ce le dau răspunsul meu îi 

întreb pe oameni, „Dar dacă tu te înşeli, alegi iadul pentru eternitate. Eşti sigur că 

vrei să faci asta?” Evident, răspunsul este întotdeauna nu. 

Este nevoie să-i facem pe oameni să se gândească la consecinţele eterne 

ale acţiunilor şi deciziilor lor pe pământ. Noul Testament vorbeşte de două ori mai 

mult despre iad decât despre Cer, aşa încât nu trebuie să ne fie frică să vorbim cu 

oamenii despre iad. De fapt, un lucru iubitor de făcut este să te asiguri că nici un 

prieten de-al tău, şi nici  un străin cu care te întâlneşti, nu va merge în iad când va 

muri. 

Acum vedeţi de ce aceste „patru întrebări mortale” sunt valoroase. 

Folosiţi-le des când vă mărturisiţi credinţa. 
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Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste 
toată ţara, până la ceasul al nouălea. 

LUCA 23:44 
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Capitolul 10 
BUN RĂSPUNS! 

 
“Ai nevoie de argumente pentru câştigarea de suflete? Priveşte către cer şi 

întreabă-te cum pot ajunge păcătoşii să meargă pe străzile de aur şi să cânte 
acea cântare veşnică, dacă nu le spune cineva despre Iisus, care este atât de 

minunat în a salva oamenii. Dar cel mai bun argument dintre toate se 
găseşte în rănile lui Iisus. Dacă vrei să Îl onorezi pe El, dacă vrei să pui mai 

multe coroane pe capul Lui, atunci cel mai bun mod de a face aceste lucruri 
este să câştigi suflete pentru El. Acestea sunt lucrurile pe care El le doreşte, 

acestea sunt trofeele pentru care El luptă, acestea sunt comorile pe care El le 
doreşte pentru a Se împodobi cu ele” 

CHARLES HADDON SPURGEON 
 
 

oştii mei studenţi foloseau cel mai adesea ca pasaj biblic pentru mărturisire 

Coloseni 4:2-6. Acesta spune: “Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu 

mulţumiri. Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o 

uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc 

în lanţuri: ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtaţi-vă cu 

înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie 

totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”. 

În acest capitol, vom vedea “cum să răspundem fiecăruia” – cum să explicăm cu 

blândeţe şi dragoste celor pierduţi ce credem noi şi de ce credem astfel. 

Un om căruia i-am mărturisit cândva a comentat pe când eu răspundeam 

la întrebările lui: “Tu chiar te-ai gândit la aşa ceva, nu?” 

“Bineînţeles”, am răspuns. “Soarta mea veşnică stă pe credinţa pe care o 

am în Dumnezeu”. 

Ceea ce voia el să spună era că întâlnise o sumedenie de oameni care 

spuneau despre ei înşişi că sunt credincioşi în Dumnezeu, dar care nu deţineau 

informaţii care să justifice credinţa lor. De aceea noi trebuie să fim credincioşi care 

cunosc ceea ce cred. 1 Petru 3:15 ne spune “Fiţi totdeauna gata să răspundeţi 

oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă”. 

F 



P a g i n a  | 137 

 

Trebuie să îi ajutăm pe 
oameni să înceapă să facă 

distincţie între ceea ce cred ei 
şi ceea ce este adevărat. 

Atunci când mărturiseşti, deci, chiar dacă poţi să răspunzi la orice 

întrebare ţi se pune, asta nu înseamnă că persoana cu care vorbeşti va fi mântuită 

chiar în acea zi. Aşa că nu te simţi presat să ai răspunsuri pentru toate întrebările. 

Duhul lui Dumnezeu va atrage la El pe cei pierduţi; noi doar trebuie să plantăm 

seminţele. Cu toate acestea, cu cât ştim mai mult despre credinţa noastră, cu 

atâta putem ajuta pe cei pierduţi în căutarea lor pentru adevăr. Aşa că hai să 

aruncăm o privire la unele dintre cele mai simple întrebări şi obiecţii cu care ne 

putem întâlni în evanghelizare. 

NU EXISTĂ ADEVĂR ABSOLUT 

Trebuie să ţii minte că, prin definiţie, adevărul este ceva foarte îngust, 

foarte strict. Înseamnă un singur răspuns corect şi o mulţime de răspunsuri 

greşite. De pildă, 2+2=4, nu 5, nu 11, nu 67 (deci un singur răspuns corect şi o 

mulţime de răspunsuri greşite). O singură 

persoană este preşedintele Statelor Unite în 

acest moment (un singur răspuns corect, 

multe răspunsuri greşite). Mă aştept ca şi în 

ceea ce priveşte veşnicia să avem de-a face 

cu un singur răspuns corect şi o mulţime de 

răspunsuri greşite. Şi chiar aşa stau lucrurile. 

Există un singur adevăr, şi anume acela care 

se găseşte în Biblie. Trebuie să continuăm să îndreptăm oamenii către adevărul 

veşnic al Cuvântului lui Dumnezeu. 

Iată o afirmaţie extraordinară care merită folosită în discuţii atât cu cei 

mântuiţi cât şi cu cei pierduţi: Nu contează ceea ce crezi, contează ceea ce este 

adevărat. Ideea este să îi facem pe oameni să se gândească la adevăr, nu doar la 

ceea ce cred ei. Aş putea să cred că pământul este plat, dar nu ar fi adevărat. Aş 

putea crede despre cer că are culoarea verde, dar nu ar fi adevărat. Aş putea 

crede că o să-mi oferi 1000 de dolari, dar este foarte probabil să nu fie adevărat. 

Trebuie să îi ajutăm pe oameni să înceapă să facă distincţie între ceea ce cred ei şi 

ceea ce este adevărat.  

Cu prilejul unei reuniuni la colegiul unde predau, am hotărât la un 

moment dat să facem o fotografie de grup. Deoarece înălţimea mea este de 
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1.98m, vă daţi seama că mereu stau pe ultimul rând când se fac fotografii. De data 

asta, nu doar că am fost pus să stau pe ultimul rând, ba chiar m-au rugat să stau 

pe un scaun! Un lucru la care trebuie să fii atent când faci evanghelizare este 

captarea audienţei. Persoana care stătea lângă mine, Jim, a rămas pe loc pentru 

câtva timp imediat după ce am făcut fotografia, aşa că m-am decis să deschid o 

conversaţie cu el. 

El fusese un jucător celebru de fotbal american în colegiu. Părea o 

persoană de succes, judecând după ceasul lui marca Rolex şi după inelul de aur 

uriaş de la mână. L-am întrebat pe Jim ce se petrece în viaţa lui din punct de 

vedere spiritual. 

Explicându-şi credinţa sa, Jim a spus că atâta timp cât el crede în inima lui, 

atunci ceea ce crede este ceva adevărat. Adesea te vei afla în situaţia de a discuta 

cu oamenii despre conceptul de adevăr absolut şi cel de adevăr relativ. Unii 

oameni cred că adevărul este relativ, dependent de o circumstanţă anume. 

Iată unul din argumentele pe care le folosesc: “Adolf Hitler a ucis 6 

milioane de oameni din poporul ales al lui Dumnezeu. Aşa că dacă el a crezut în 

inima lui că era un lucru normal să facă asta, este într-adevăr corect să se 

procedeze astfel, Jim?” 

În acest moment, Jim era destul de constrâns. Am întâlnit doar 3 oameni 

care să-mi fi răspuns “da” la această întrebare. Unii oameni cad prinşi în propriile 

argumente şi refuză să admită că au greşit. 

Jim a răspuns: “Trebuie să existe un adevăr absolut, atunci”. Apoi s-a 

întors şi s-a uitat în altă parte.  

Trebuie să ţii minte să nu termini niciodată o discuţie despre Domnul Iisus 

pe un ton negativ; El este de departe mult mai important pentru asta. Aşa că am 

adăugat: “Jim, dacă vei dori vreodată să găseşti adevărul absolut, îl poţi găsi în 

Biblie”. Am văzut în ochii lui faptul că o sămânţă bună tocmai ce fusese plantată. 

La o seară după ce i-am mărturisit, am ajuns acasă şi priveam la emisiunea 

“Incorect Politic”. Scopul emisiunii este acela de a avea invitaţi care să îşi spună 

opiniile timp de 30 de minute. În seara aceea o femeie foarte conservatoare era 

invitată la emisiune şi a făcut în aşa fel că i-a surclasat pe toţi ceilalţi invitaţi. Una 
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dintre întrebările pe care ea le-a pus a fost: “În ce situaţie este considerat normal 

violul?” Ceilalţi invitaţi au rămas amuţiţi. 

Gândeşte-te la asta. Ai putea să îţi imaginezi măcar o situaţie în care violul 

să fie justificat sau considerat normal? Întrucât acest lucru este considerat greşit 

de către toţi oamenii, în toate locurile şi oricând, atunci a spune că “violul este 

greşit” trebuie să fie un adevăr absolut. Şi dacă acesta este un adevăr absolut, 

atunci nu pot fi două, trei sau mai multe adevăruri. Acesta este un argument 

extraordinar asupra faptului că există un singur adevăr absolut. Apoi eşti pe 

drumul cel bun şi capeţi astfel posibilitatea de a dovedi poziţia ta cu privire la 

adevărul lui Dumnezeu şi la Scriptură. 

POŢI DOVEDI CĂ EXISTĂ DUMNEZEU? 

Oamenii pun foarte des această întrebare, presupunând că noi avem o 

credinţă oarbă şi că toate argumentele sunt de partea lor. Cu alte cuvinte, noi 

credem ca nişte orbi, iar ei au o credinţă calculată. Nu sunt deloc de acord cu 

această modalitate de a evalua lucrurile. Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată să 

avem o credinţă oarbă, şi nici nu o va face vreodată. Credinţa oarbă este aceea 

care îi conduce pe oameni către secte. Pentru cele mai multe dintre deciziile 

noastre, noi utilizăm o credinţă calculată, logică, aşa că ar trebui să facem acelaşi 

lucru şi pentru deciziile care ne afectează veşnicia. 

Nu este chiar atât de dificil să dovedeşti cuiva că Dumnezeu există, mai 

ales că Romani 1:19 ne spune că “Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, 

le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu”. 

Una dintre dovezile elementare că Dumnezeu există şi pe care eu o 

folosesc are 4 puncte: 

1) Creaţia 

2) Designul 

3) Arta 

4) Ordinea 
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Eram la Universitatea de Stat Louisiana din oraşul Baton Rouge şi stăteam 

de vorbă cu un profesor de teatru pe măsură ce el mergea către sala de lecţii. El a 

întrebat: ”Poţi să îmi dovedeşti că există Dumnezeu?”. 

I-am răspuns: “Sigur, pot”. 

A propos, o întrebare care este bună de pus unui ateu sau unui agnostic 

(persoană care nu este sigură dacă există sau nu Dumnezeu) este “Ce dovadă ai tu 

pentru care ai ajuns la convingerea că Dumnezeu nu există?” Ateii nu au nici un 

răspuns la această întrebare, şi majoritatea recunosc că nu au nici o dovadă care 

să probeze “credinţa” lor. Prin urmare, ei au o credinţă oarbă. Ceea ce acuză ei la 

noi că am avea, adică o credinţă oarbă, este de fapt ceea ce ei utilizează ca bază 

pentru destinul lor veşnic. 

Mergând, i-am explicat profesorului “De fiecare dată când vezi un tricou 

[sau poţi identifica un lucru din apropierea ta], ştii că acesta a fost realizat de un 

creator. De câte ori vezi un ceas, ştii că este creat de cineva. De fiecare dată când 

vezi un tablou [arată un lucru artistic din apropiere], ştii că în spatele aceluia stă 

un pictor. La fel când vezi că lucrurile au o ordine anume, cum ar fi faptul că într-

un bax mare de coca-cola sunt întotdeauna 20 de cutii pe un rând, atunci ştii că 

există cineva care a stabilit această ordine. Când priveşti la universul din jurul tău, 

ce vezi? Vezi creaţie, design/scop, artă şi ordine. Dacă orice lucru are un creator, 

un designer/proiectant, un artist sau pe cineva care a stabilit o ordine, atunci de 

ce nu ai crede că în spatele universului stă un Creator, un Designer, un Artist şi 

Cineva care stabileşte o ordine?” 

Profesorul a fost tăcut pentru un minut; nu putea să respingă ceea ce era 

evident. Am continuat să vorbim. La doar 10 minute după aceea, pe când 

ajunsesem în apropierea sălii lui de clasă, profesorul a spus: “Încă mă gândesc la 

creaţie, design, artă şi ordine…” Fusese o explicaţie atât de simplă, şi totuşi i-a 

atins inima. 

Romani 1:20 spune: “În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui 

veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu 

băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi”. 

Oamenii nu vor avea nici o scuză înaintea lui Dumnezeu dacă ei vor încerca să 

pretindă că nu au existat suficiente dovezi pentru existenţa Lui, pentru că însăşi 
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creaţia vorbeşte despre un Creator. Cum ştim că a existat un constructor al unei 

clădiri? Foarte simplu, privim şi vedem că acea clădire este dovada că a existat un 

constructor. Acest univers este dovada că există un Dumnezeu. Punct. 

CUM ŞTII TU CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ? 

Aceasta este probabil cea mai frecventă întrebare cu care te vei întâlni. 

Oamenii vor să ştie, ca şi Pilat, “Ce este adevărul?” (Ioan 18:38). În Ioan 17:17, 

Domnul Iisus spune despre Cuvântul lui Dumnezeu astfel: “Cuvântul Tău este 

adevărul”. Cu siguranţă, toate informaţiile din interiorul Bibliei spun despre aceea 

că Biblia este adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, mulţi oameni 

te vor acuza de raţionament circular atunci când vei aduce argumente chiar din 

interiorul Bibliei. Mulţi creştini spun doar că ei cred că ceea ce scrie în Biblie este 

adevărat. Însă aminteşte-ţi că nu contează ceea ce crezi tu, ci contează ceea ce 

este adevărat. Aşadar, există vreo dovadă externă Bibliei care să probeze că este 

adevărată? Ar fi bine să crezi că există! 

În mod obişnuit discut despre 5 puncte de bază ca să dovedesc că Biblia 

este adevărată. După ce am comunicat aceste informaţii într-o excursie, cei care 

au participat mi-au spus că acelea fuseseră cele mai valoroase lucruri pe care le 

învăţaseră în timpul excursiei. 

1. Biblia este cartea cea mai bine vândută din lume 

 Doar acest lucru nu înseamnă în mod necesar că Biblia este adevărată, dar 

pentru faptul că este cea mai bine vândută carte din toate timpurile, ar trebui să o 

luăm în considerare. Vânzările de Biblii sunt de aproximativ 150 milioane pe an, 

valoarea vânzărilor fiind de aproximativ 4 miliarde de dolari anual! Nici o carte nu 

îndrăzneşte măcar să se apropie de astfel de performanţe. Dacă oamenii îşi petrec 

timpul citind in Shakespeare sau John Grisham, de ce nu ar citi cartea cea mai bine 

vândută din toate timpurile şi din toată lumea? Provoacă-i pe oameni spunându-le 

că există şanse să afle că în Biblie se găsesc cel puţin unele adevăruri; şi că doar 

citind-o poţi ajunge să afli acele adevăruri. 

2. Biblia pretinde că este scrisă de Dumnezeu. 

Acesta este un punct crucial. Cei pierduţi cred că oamenii au scris Biblia, 

însă Biblia spune că Dumnezeu este autorul: 
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“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu…” (2 Timotei 3:16) 

“Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit 

de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). 

Totuşi, este Dumnezeu autorul Bibliei doar pentru că Biblia pretinde 

astfel? De fapt, lucrurile chiar aşa stau. Aş putea să îţi scriu o scrisoare spunând că 

Dumnezeu mi-a poruncit să îmi dai toţi banii tăi şi apoi să o semnez “Cu drag, 

Dumnezeu”. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a scris aşa ceva. Avem nevoie de 

mai multe dovezi decât aceasta. Un predicator a spus că Biblia foloseşte expresia 

“aşa vorbeşte Domnul” şi alte fraze similare de peste 3600 de ori. Biblia pretinde 

că este divină nu umană în ceea ce priveşte autorul ei. 

Aceste prime două aspecte ar putea să atrăgă interesul oamenilor. 

Următoarele 3 reprezintă dovezi grele pentru cei care sunt în căutarea adevărului. 

3. Dovezile istorice susţin Biblia 

Nimeni nu a fost până acum în măsură să găsească măcar o singură 

greşeală istorică oriunde în Biblie. Dacă am considera numai acest lucru şi deja 

este uimitor. Dacă ar fi fost scrisă de un om, cu siguranţă că s-ar fi găsit erori 

istorice după trecerea atâtor ani – dar ele pur şi simplu nu există. Dacă vrei să 

studiezi mai mult pe această temă, la fel ca şi la următoarele două puncte, îţi 

recomand să citeşti oricare din următoarele cărţi: 

• “Noi mărturii supuse dreptei judecăţi” de Josh McDowell (versiunea 

originală publicată la Editura Thomas Nelson) 

• “Pledoarie pentru Hristos” de Lee Strobel (Zondervan Corp.) 

• “Semnătura lui Dumnezeu” de Grant Jeffrey (Word). 

Toate aceste 3 cărţi furnizează dovezi puternice asupra faptului că Biblia 

nu este opera omului ci vine din chiar mâna lui Dumnezeu cel minunat. Deseori 

când întâlnesc oameni cu adevărat interesaţi de acest lucru, le cumpăr una dintre 

aceste cărţi şi le-o ofer cadou.  
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Există 25000 de descoperiri 
arheologice care fac referire la 

oameni, locuri şi evenimente 
relatate în Biblie – şi nici una 
dintre acestea nu a venit în 
contradicţie cu ceea ce este 

scris în Scriptură. 

4. Dovezile arheologice susţin Biblia 

Până azi, arheologii nu au descoperit nici măcar un singur lucru în zona 

Orientului Mijlociu care să probeze că Biblia ar fi greşită. De fapt, fiecare nouă 

descoperire arheologică nu face altceva decât să dovedească o dată în plus că este 

adevărată. Există 25000 de descoperiri arheologice care fac referire la oameni, 

locuri şi evenimente relatate în Biblie – şi nici una dintre acestea nu a venit în 

contradicţie cu ceea ce este scris în Scriptură. Acest lucru este o dovadă 

extraordinară în ceea ce priveşte credibilitatea Bibliei. 

Cele 3 cărţi pe care le-am amintit mai devreme conţin numeroase citate şi 

informaţii excelente în ceea ce priveşte dovezile arheologice, aşa că nu le voi 

repeta aici.  

După ce le citez câteva dintre 

dovezile arheologice în sprijinul Bibliei, 

adesea le spun oamenilor: “Dacă poţi avea 

încredere în dovezile arheologice şi în cele 

istorice în ceea ce priveşte Biblia, de ce nu ai 

avea încredere şi în ceea ce priveşte partea 

spirituală a Bibliei?”. De cele mai multe ori, 

acest lucru îi pune pe oameni pe gânduri. 

5. Profeţiile împlinite validează Biblia 

Dacă nu ai prea mult timp la dispoziţie într-o conversaţie, treci peste 

primele 4 puncte şi începe cu acesta. Profeţiile împlinite nu doar că sunt o dovadă 

că Biblia este adevărată, ci şi că Dumnezeu există. 

Adesea îi întreb pe oameni “Care este singura carte din lume care conţine 

sute de profeţii descrise în detaliu?”. Răspunsul corect este Biblia. Cartea lui 

Mormon nu  face asta, Coranul musulmanilor nu; Gita hinduşilor nu. 

Apoi întreb: “Dacă în textul unei cărţi profetice se găsesc profeţii care nu 

se împlinesc, ce ai spune despre cartea aceea?” 

Oamenii vor răspunde evident că acea carte este falsă. Şi este absolut 

adevărat pentru cărţile cu măcar o profeţie neîmplinită. Un bărbat cu care 
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vorbeam cândva mi-a arătat coşul de gunoi spunând “Acolo merită să meargă o 

astfel de carte”. Omul ştia că dacă o carte prezicea un lucru care nu se împlinea, 

atunci cartea nu putea fi de încredere. 

Le spun apoi oamenilor că atunci când Biblia a fost scrisă, 25% din 

conţinutul ei a constat în prezicerea unor evenimente viitoare. Şi fiecare dintre 

aceste profeţii s-au împlinit în cel mai mărunt detaliu, cu excepţia câtorva profeţii 

care se referă la întoarcerea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Statistic vorbind, 

nu există nici o posibilitate ca un om să prezică viitorul cu 100% precizie. Apoi îi 

întreb pe oameni “Cine credeţi că este capabil de aşa ceva?” 

Odată am pus această întrebare unui ateu, iar răspunsul lui a fost 

“Dumnezeu” – pe când el nici măcar nu credea că există Dumnezeu! Dar a 

recunoscut că numai Dumnezeu ar putea să ştie viitorul. 

Atunci când oamenii recunosc acest lucru, i-ai câştigat. Apoi poţi să le 

explici că – aşa cum spune Biblia, care este deci adevărată – există un Rai şi un Iad, 

şi poţi să îi întrebi în care dintre cele două locuri ar vrea să meargă. Apoi discută 

despre Cele 10 Porunci, despre pocăinţă şi despre cruce pentru a le arăta nevoie 

lor pentru un Mântuitor. 

Uneori persoana căreia îi mărturisesc credinţa va întreba care sunt acele 

profeţii. În mod obişnuit eu le folosesc pe următoarele 3: 

• Mica (5:2) unde se spune că Mesia se va naşte în Betleem, nu în Ierusalim, 

Atlanta sau New York. Şi Iisus S-a născut în Betleem (Luca 2:4-7); 

• Zaharia 11:12-13 spune că Mesia va fi trădat pentru 30 de arginţi. Domnul 

Iisus a fost trădat pentru 30 de arginţi, aşa cum este în Matei 26:15. 

• Psalmul 22 spune că Mesia va avea mâinile şi picioarele străpunse. Această 

profeţie este uimitoare, pentru că a fost scrisă cu 800 de ani înainte de a fi 

folosită crucificarea ca metodă de pedeapsă. Iar Domnului Iisus i-au fost 

străpunse mâinile şi picioarele pe cruce (Matei 27:35). 

La acest punct, mulţi oameni vor spune: “Este suficient. Chiar ştii despre 

ce vorbeşti”. Ştii ceva, creştine? Chiar ar trebui să ştim ceea ce vorbim. Şi atunci 

când facem acest lucru, cei pierduţi apreciază. Ei se uită la aceia care au făcut un 



P a g i n a  | 145 

 

pas logic în credinţa în Domnul Iisus, nu un salt într-o credinţă oarbă. Biblia este 

adevărată. Poţi dovedi acest lucru, aşa că nu e nevoie să îţi fie frică de o astfel de 

întrebare. 

Aminteşte-ţi că a cita din profeţii împlinite sau din profeţii care se 

împlinesc chiar în zilele noastre (cum ar fi Matei 24 sau 2 Timotei 3) nu înseamnă 

deloc că este vorba despre un raţionament circular. Biblia nu este formată dintr-o 

singură carte, ci dintr-un ansamblu de 66 de cărţi scrise de 40 de autori de-a 

lungul a 1500 de ani. Consecvenţa internă şi profeţiile împlinite dovedesc originea 

ei divină. 

NU DOVEDEŞTE TEORIA EVOLUŢIEI CĂ BIBLIA ESTE FALSĂ? 

Vestea bună despre această întrebare este că există o mulţime de 

informaţii din partea comunităţii ştiinţifice care dezmint teoria evoluţiei. Acest 

subiect este foarte important în discuţiile cu numeroase persoane şi este motivul 

pentru care mulţi nu cred în Dumnezeu. Cu cât mai mult cunoşti legat de acest 

subiect, cu atât mai bine. 

Eu folosesc o abordare în 4 paşi pentru a arăta că evoluţia nu poate fi 

adevărată: 

1. Probabilitatea. Hai să zicem că ai o cană cu 20 de zaruri în ea, fiecare etichetat 

cu câte o literă a alfabetului (a, b, c etc.) şi că vrei să amesteci zarurile în cană apoi 

să le arunci şi să vrei ca ele să se aşeze într-o ordine perfect alfabetică. Şansa de a 

se întâmpla acest lucru este de 1 la 2.4x1018 ! Şi asta doar pentru aşezarea în 

ordine a 20 de obiecte. Noi avem în corpul nostru 206 oase; cât timp le-ar lua să 

se aşeze în ordine? Pentru ca 200 de lucruri să se aşeze în ordine din întâmplare, 

probabilitatea este de 1 la 10375. Iar matematicienii spun că orice trece peste 

probabilitatea de 1 la 1050 este absolut imposibil. 

2. Fosilele. Chiar şi Darwin a spus că arhiva fosiliferă ar trebui să conţină milioane 

de forme de tranziţie între specii pentru a demonstra că evoluţia este adevărată. 

În mod interesant, arhiva fosiliferă nu conţine nici măcar o singură formă de 

tranziţie! Conţine doar specii complete, stabile, dar nici o formă fosiliferă 

tranziţională. 
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3. Verigile lipsă. Până în prezent, orice “verigă lipsă” între maimuţă şi om a fost 

demonstrată ca fiind un fals. Aceasta o include şi pe celebra “Lucy”, pe omul de 

Piltdown, pe omul de Peking, pe cel de Neanderthal, pe omul de Nebraska şi aşa 

mai departe. Toate aceste aşa-zise verigi lipsă au derivat mai mult din imaginaţia 

fertilă a biologilor decât din dovezi fosilifere, ele fiind de altfel dovedite a fi ori 

complet maimuţe ori complet oameni. 

4. De ce nu există forme intermediare sau verigi lipsă astăzi? În zilele noastre, nu 

vedem decât forme complete şi stabile de câini, pisici, cai, păsări etc. Nu vedem 

nici o creatură care să fie jumătate vacă şi jumătate balenă, sau jumătate câine şi 

jumătate pisică. Ele pur şi simplu nu există. 

Când mărtusisesc, de regulă discut aceste aspecte folosind mai multe 

detalii. Vorbeam cu unul dintre studenţii mei de la colegiu care pretindea că, 

întrucât evoluţia este adevărată, Dumnezeu nu există. Pe măsură ce am trecut 

prin aceşti 4 paşi cu acel student, nu a mai putut să îşi susţină teoria din punct de 

vedere ştiinţific – şi era student la specializarea antropologie. Deci studia evoluţia, 

dar nu a fost în stare să dezaprobe măcar unul dintre cei 4 paşi. 

Cartea care a avut cel mai mare impact asupra mea în acest domeniu a 

fost “Colapsul Evoluţionismului” de Dr. Scott Huse (Editura Baker Book). Este sursa 

pentru toate argumentele prezentate mai sus. Ţine minte, ştiinţa este de partea 

noastră. 

Aşadar, odată ce ai dovedit că Biblia este adevărată, poţi folosi versete din 

ea pentru a-ţi susţine poziţia împotriva evoluţionismului: 

“Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul 

dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor” (1Corinteni 

15:39) 

“Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor 

şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau 

bune” (Geneza 1:25). 
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CUM POATE FI IISUS SINGURA CALE CĂTRE DUMNEZEU? NU SUNT MAI MULTE 

CĂI CĂTRE RAI? 

Pe măsură ce societatea noastră devine tot mai pluralistă, un număr tot 

mai mare de oameni cred că toate credinţele sunt egale şi că oameni ar trebui pur 

şi simplu să creadă orice doresc. Oprah Winfrey, o celebră realizatoare de 

emisiuni TV, şi-a expus într-o zi credinţa chiar în timpul propriei emisiuni. Ea îl 

vede pe Dumnezeu stând pe vârful unui munte şi crede că există mai multe căi de 

a ajunge acolo. Astfel, după opinia ea, oamenii pot ajunge acolo fie pe calea 

creştină, fie pe cea evreiască, cea musulmană, hindu, pe calea faptelor bune etc. 

Atunci când cineva face o astfel de declaraţie, iată răspunsul meu. Dacă 

sunt mai multe căi de a ajunge la Dumnezeu, era nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să 

moară pe cruce pentru păcatele lumii? Bineînţeles că răspunsul ar fi nu. Dacă 

oamenii şi-ar fi păstrat calea evreiască sau cea a faptelor bune pentru a ajunge la 

Dumnezeu, atunci Domnul Iisus nu ar fi trebuit să îndure o moarte prin crucificare 

ca plată pentru păcatele noastre. De ce a murit El pentru păcatele noastre dacă nu 

era necesar să facă acest lucru? 

Biblia spune că El a făcut acest lucru în mod voluntar. Dacă El a ales să Îşi 

dea viaţa pentru iertarea noastră de păcate devreme ce nu ar fi fost nevoie de 

asta, atunci ceea ce a făcut El ar fi fapta cea mai lipsită de sens şi de logică din 

istoria omenirii. Dar studiază faptele Sale şi vei vedea că Domnul Iisus nu a făcut 

nimic stupid pe parcursul întregii Sale vieţi pe pământ. El a fost fără păcat şi şi 

întotdeauna a făcut toate lucrurile perfect. De ce ar fi trăit El singura viaţă 

perfectă din istoria omenirii, dar apoi să facă cea mai stupidă mişcare a mileniului, 

doar dacă nu cumva, aşa cum chiar El a spus, El este singura cale către cer? 

Când te întreabă cineva de ce eşti aşa de sigur că Domnul Iisus este 

singura cale către cer, ai putea să îi răspunzi astfel: “Ce te face pe tine să crezi că 

nu este aşa?”. Încearcă să le oferi oamenilor ocazia să îşi susţină opiniile. Vei 

descoperi foarte repede că oamenii sunt îngropaţi într-o credinţă oarbă. 

Apoi poţi să le explici că odată ce ne pocăim de păcatele noastre şi ne 

punem credinţa în Iisus, noi suntem “născuţi din nou”. El vine şi locuieşte în noi 

prin Duhul Sfânt, dându-ne siguranţa absolută că avem viaţa veşnică. 
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Conform Bibliei, iadul este un 
loc foarte real. Este nevoie să 

convingem oamenii de 
realitatea iadului şi să îi 
avertizăm să nu se ducă 

acolo. 

Vorbeşte-le despre Cele 10 Porunci, despre pocăinţă, despre cruce şi 

despre ceea ce curgerea sângelui lui Iisus poate face pentru ei. Te poţi ajuta de 

următoarele versete: 

“Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi, toţi cei ce sunteţi la marginile 

pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul” (Isaia 45:22) 

“Iisus i-a zis: ‘Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 

decât prin Mine’” (Ioan 14:6) 

“În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt Nume dat 

oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12) 

“Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu 

şi oameni: Omul Iisus Hristos” (1 Timotei 2:5) 

NU CRED ÎN IAD, NU EXISTĂ AŞA CEVA 

Ţine minte, nu contează ceea ce 

credem noi, ci contează ceea ce este 

adevărat. Necredinţa noastră nu schimbă cu 

nimic realitatea. Am putea crede că otrava nu 

ucide, dar ea chiar ucide. Am putea crede că 

pământul este plat, dar nu este aşa. Continuă 

să le aminteşti oamenilor să caute adevărul 

nu doar ceva în care să creadă. 

Conform cu Biblia, iadul este un loc 

foarte real. Domnul Iisus a vorbit despre iad de 33 de ori, descriind cu multe 

detalii oroarea iadului. Este un loc al chinului veşnic, conştient. Este nevoie să 

convingem oamenii de realitatea iadului şi să îi avertizăm să nu se ducă acolo. 

NU SPUNE BIBLIA CĂ NE REÎNCARNĂM ATUNCI CÂND MURIM? 

Foarte mulţi oameni cred astăzi în reîncarnare doar pentru că pare o idee 

la modă. Cine n-ar vrea să aibă şansa de a o lua de la capăt şi să facă lucrurile din 

nou? Cu toate acestea, în hinduism, de unde provide conceptul de reîncarnare, 

aceasta nu este văzută ca un lucru bun ci este văzută ca un blestem. Astfel, 
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oamenii sunt nevoiţi să se întoarcă pe pământ până când vor reuşi să trăiască o 

viaţă perfectă. 

Acum, în mod sigur Biblia nu susţine nicăieri ideea de reîncarnare. Când a 

spus că trebuie să ne naştem din nou, Iisus se referea la naşterea spirituală, nu la 

cea trupească, fizică. Aceia care îşi pun credinţa în Hristos sunt născuţi spiritual în 

familia lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, atunci când murim, vom merge într-una 

din cele două destinaţii – rai sau iad. Nu ne vom întoarce pe pământ sub o altă 

formă. Biblia ne spune: 

“Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit, şi mă voi duce pe o cărare 

de unde nu mă voi mai întoarce” (Iov 16:22) 

“Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după 

aceea vine judecata” (Evrei 9:27) 

POATE DUMNEZEU SĂ CREEZE O STÂNCĂ ATÂT DE MARE ÎNCÂT SĂ NU O POATĂ 

MIŞCA? 

Poate să creeze Dumnezeu cea mai mare rocă din univers? Da, pentru că 

El a creat totul. Poate Dumnezeu să ridice cea mai mare rocă din univers? Evident, 

pentru că El este atotputernic. Dar oare ce-i şi cu întrebarea aceasta ciudată? Nu e 

nimic deosebit. Este doar una dintre întrebările ciudate pe care necredincioşii le 

pun creştinilor uneori. 

Răspunsul la această întrebare este nu. Poate că unii oameni s-a arăta 

deranjaţi atunci când le spui că Dumnezeu nu poate face orice lucru, însă cu 

adevărat sunt multe lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. El nu poate face 

un cerc pătrat. El nu poate face un pătrat cerc. El nu poate să mintă. El nu poate 

să nu iubească pe cineva. 

Dar faptul că există lucruri pe care El nu poate să le facă asta nu înseamnă 

că El nu este atotputernic. Înseamnă doar că anumite lucruri nu sunt în caracterul 

Său. 

O SĂ MĂ ÎMPAC CU DUMNEZEU CÂND O SĂ FIU MAI BĂTRÂN 

Atunci când oamenii comentează în acest fel, întotdeauna le răspund: 

“Poţi că îmi garantezi că mâine dimineaţă te vei mai trezi în viaţă?” Desigur, 
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răspunsul este nu. Aşa că le spun: “Deci n-ar trebui să îţi aşezi capul deseară pe 

pernă până nu ştii cu siguranţă unde îţi vei petrece veşnicia”. 

Un tânăr pastor a spus cândva: “Ceea ce determină dacă eşti tânăr sau 

bătrân nu este vârsta ta, ci momentul când mori”. Este o frază interesantă. Dacă 

un om de 17 ani urmează să moară la vârsta de 70 de ani, atunci înseamnă că mai 

are încă destul de trăit; vorbind în termeni relativi, avem de-a face cu un om 

foarte tânăr. Dacă însă acea persoană de 17 ani urmează să moară peste o 

săptămână, atunci prin comparaţie cu durata totală de viaţă, este un om foarte 

bătrân. 

Când ne gândim la oamenii “bătrâni”, ne imaginăm oameni care au 

bastoane şi cărucioare, însă nu este în mod neapărat aşa. Ai putea să te întâlneşti 

chiar acum cu oameni “bătrâni” care arată destul de tineri. Totul depinde de 

vârsta la care mor acei oameni. Şi întrucât tu nu ai de unde să ştii cât de “bătrâni” 

sunt ei din punct de vedere spiritual, asigură-te că îţi rezervi timp să le 

mărturiseşti ceea ce vor avea nevoie să ştie înainte de a-şi da ultima suflare. 

Biblia spune:  

“Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: "Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare 

cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, şi vom câştiga!" Şi nu 

ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi 

decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.” (Iacov 4:13-14) 

“Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii!” (2 

Corinteni 6:2) 

“Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este aproape, 

în valea judecăţii” (Ioel 3:14). 

CUM POATE EXISTA DUMNEZEU ATĂTA TIMP CÂT EXISTĂ ATÂTA RĂU ŞI 

SUFERINŢĂ ÎN LUME? 

Existenţa răului nu dovedeşte că nu există Dumnezeu; dovedeşte doar că 

există rău. Unii argumentează că un Dumnezeu iubitor nu ar permite răul, astfel că 

fie nu există Dumnezeu, fie că El nu ar fi atât de iubitor sau atât de puternic încât 

să prevină apariţia răului. 
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Aşa că dacă satan este cel 
care cauzează toate 

păcatele, şi prin urmare şi 
moartea, către cine ar trebui 

să arăţi cu degetul atunci 
când cineva moare? 

Dragostea, prin definiţie, înseamnă o alegere. Putem alege dacă ne iubim 

părinţii. Putem alege să ne iubim soţul sau soţia. Putem alege să ne iubim copiii. În 

mod asemănător, putem alege să Îl iubim pe Dumnezeu, sau putem alege să nu Îl 

iubim. Răul pe care îl vedem în jurul nostru este datorită faptului că oamenii au 

ales să nu Îl iubească pe Dumnezeu şi să nu se supună Lui. Dacă noi am crezut cu 

adevărat că oamenii au fost făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, n-ar 

trebui să facem lucrurile rele pe care le facem altor oameni. 

Fii atent că atunci când o persoană menţionează răul în acest fel, este 

probabil datorită unei experienţe negative avute în viaţă de acea persoană. Şi la 

fel procedează oamenii când sunt mânioşi 

sau supăraţi pe Dumnezeu sau pe biserică. 

Foarte adesea, aceste persoane este posibil 

să fi fost rănite cumva. Încearcă să descoperi 

despre ce este vorba şi dacă persoana 

doreşte să îţi explice, ascult-o şi apoi 

continuă să îi mărturiseşti. Acea persoană 

încearcă să chestioneze dragostea lui 

Dumnezeu, aşa că arată-i-o. 

Cândva, o tânără m-a întrebat: “Ce fel de Dumnezeu este Acela care mi-a 

luat tatăl de lângă mine când aveam doar 19 ani?” Tatăl ei murise în urmă cu 2 

ani. 

I-am răspuns astfel: “Hai să îţi spun ceva la care să te gândeşti. Biblia 

spune că moartea este cauzată de păcat, şi că toate păcatele sunt cauzate de 

satan. Aşa că dacă satan este cel care cauzează toate păcatele, şi prin urmare şi 

moartea, către cine ar trebui să arăţi cu degetul atunci când cineva moare?” 

Ar trebui să ne mâniem pe satan, nu pe Dumnezeu. Până la pătrunderea 

păcatului în grădina Edenului, nu exista nici păcat şi nici moarte. Iar în cer nu va 

exista moarte pentru că nu va exista nici păcat. 

După ce s-a gândit câteva minute la ceea ce îi spusesem, tânăra mi-a spus: 

“Poate că este momentul să Îi dau lui Dumnezeu o nouă posibilitate de a lucra în 

viaţa mea”. Continuă să răspândeşti adevărul lui Dumnezeu în dragoste, şi 

oamenii vor asculta. 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ACEI OAMENI DIN AFRICA, ACEIA CARE NU AU AUZIT 

NICIODATĂ EVANGHELIA? 

Când aud oamenii punându-mi această întrebare, de regulă îi provoc 

astfel: “Dacă eşti atât de preocupat de soarta persoanelor din Africa, de ce nu te 

pocăieşti de păcatele tale şi de ce nu îţi predai viaţa Domnului Iisus, apoi să mergi 

să mărturiseşti Evanghelia acelor persoane din Africa?” Şi aşa afli foarte repede că 

de fapt persoanei cu care stai de vorbă nu îi pasă atât de mult de soarta celor din 

Africa. Doar doreşte să te încurce cu ceva. 

Explică acelei persoane că oamenii nu merg în iad pentru că ei nu au avut 

şansa de a auzi vreodată de Domnul Iisus. Ei vor merge în iad pentru că au 

păcătuit, încălcând astfel Legea Dumnezeului cel minunat (1 Ioan 3:4). 

Tit 2:11 este un verset foarte interesant, spunând: “Căci harul lui 

Dumnezeu, care aduce mântuire, s-a arătat tuturor oamenilor”(TBS). Dumnezeu 

vrea să ajungă la fiecare persoană şi astfel Se face disponibil tuturor. Romani 1:20 

ne spune de asemenea că atributele invizibile ale lui Dumnezeu se văd lămurit, cu 

claritate, astfel încât nici un om nu va putea să se scuze. Astfel că atâta timp cât 

harul Său este arătat tuturor oamenilor, dar sunt unii care vor merge în iad, 

realitatea este că acele persoane Îl resping pe Dumnezeu şi aleg să meargă pe 

drumul lor în viaţă. 

Acestă întrebare este de regulă pusă ca să fie asemenea unei curse pentru 

iepuri. Persoana care îţi pune această întrebare vrea să deturneze discuţia de la 

adevărul pe care vrei să îl prezinţi. Aşadar, după ce răspunzi la această întrebare, 

spune ceva de genul: “Când acea persoană va sta înaintea Domnului Iisus la 

judecată, ar putea să spună că nu a auzit niciodată despre El. Dar când vei sta tu în 

faţa lui Dumnezeu, vei fi în măsură să spui că nu ai auzit niciodată despre Iisus?”. 

Într-o seară am pus această întrebare unui bărbat în faţa unui bar iar el a răspuns: 

“Nu, pentru că tocmai ce mi-ai spus tu despre El în seara asta”. Aminteşte-ti 

întotdeauna să întorci întrebarea împotriva celui care o pune. 
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BISERICA ESTE PLINĂ DE IPOCRIŢI 

Vorbeam la un moment dat cu un tânăr yuppie1 într-un supermagazin, iar 

el îmi spunea că nu crede în Dumnezeu, dar că părinţii lui erau credincioşi dedicaţi 

lui Iisus. El îi blama pe toţi acei ipocriţi cum că ei îl îndepărtau de biserică. L-am 

întrebat: “Dacă aş veni la tine bând dintr-o bere şi fumând şi ţi-aş mărturisi despre 

Iisus, ce ai crede?” 

“Aş zice că eşti doar unul dintre mulţi acei fraieri din lume”. 

“Ai dreptate”, am spus. “Asta m-ar face 100% greşit, dar asta nu înseamnă 

că Dumnezeu a greşit cu ceva”. Eu încercam să îl ajut să facă distincţia între 

faptele credincişilor (sau, mă rog, ale pretinşilor credincioşi) şi caracterul lui 

Dumnezeu. 

Apoi am continuat: “Există destui ipocriţi care mărşăluiesc azi prin acest 

supermagazin, dar asta nu te-a oprit să vii azi aici. La fel, există o mulţime de 

ipocriţi în restaurant deseară şi asta nu te va opri să iei masa cu prietena ta acolo. 

De ce atunci laşi ca ipocriţii să te oprească în a afla despre singurul Dumnezeu 

adevărat care te iubeşte necondiţionat şi care vrea să te ierte de toate păcatele 

tale?” 

I-a plăcut mult răspunsul pe care i l-am dat încât când a sosit şi prietena 

lui i-a spus şi ei acest lucru. 

EXISTĂ ATÂTEA RELIGII, CUM POT ŞTI CARE ESTE CEA ADEVĂRATĂ? 

Atunci când îţi rezervi timp să dovedeşti că Biblia este adevărată, oamenii 

au proba adevărului şi a credinţei creştine. Foloseşte Legea, Cele 10 Porunci, 

pentru a arăta oamenilor păcatul lor, pentru că Legea îi va purta apoi la cruce 

pentru a le arăta că doar Domnul Iisus le poate lua păcatele. În acel moment, îşi 

vor da seama că Mohamed, Buddha, Krishna şi alţii ca ei nu pot să le fie de ajutor. 

De asemenea, nu neglija niciodată să vorbeşti despre învierea lui Iisus – 

evenimentul istoric care Îl separă de orice altă fiinţă umană. Mărturiseam 

Evanghelia cândva către două tinere de aproape 25 de ani pe când participau la 

                                                           
1 Yuppie este o denumire uzuală pentru persoane tinere independente financiar, dar care trăiesc o viaţă dezordonată, în general în 
rebeliune faţă de autoritatea familială şi faţă de societate 
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un festival cultural. Le-am spus că Domnul Iisus a spus că El este singura cale către 

Cer (Ioan 14:6). Una dintre dânsele a replicat: “E chiar arogant să spui aşa ceva!” 

Dacă te uiţi doar la suprafaţă, sigur că poate părea o afirmaţie arogantă, 

cu excepţia situaţiei când există ceva care să o susţină. Aşa că le-am explicat mai 

multe lucruri din viaţa, moartea şi învierea lui Iisus. Atunci când am terminat ce 

am avut de spus, acea tânără a fost de acord spunând: “Dacă acel Om chiar a 

înviat din morţi, atunci poate să facă afirmaţia că El este singura cale către cer”. 

Învierea dă substanţă cuvintelor lui Iisus. Mărturia celor care au văzut cu 

ochii lor învierea este o dovadă foarte convingătoare care trebuie mărturisită 

celor pierduţi. 

Acestea au fost doar câteva dintre întrebările cu care te vei întâlni atunci 

când îţi mărturiseşti credinţa. Sugestiile mele nu sunt răspunsurile perfecte, de 

aceea continuă să studiezi Biblia, şi cere-I Domnului să te ghideze în a oferi 

răspunsurile potrivite. Numai vorbind cu oamenii vei descoperi ceea ce întreabă ei 

în mod obişnuit. Aşa că fii îndrăzneţ, mergi şi vorbeşte cu oamenii! 
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Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului… a cumpărat o pânză 
subţire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in 

MARCU 15:43,46 
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Capitolul 11 
CU BUZUNARUL  
PLIN DE BILETE 

 
“Dacă nu ai avut niciodată nopţi fără somn, dacă nu ai lăcrimat niciodată, 
dacă inima ta niciodată nu a bătut ca şi cum ar fi gata să explodeze, nu ai 

nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă să fii zelos. Nici nu cunoşti 
începutul zelului adevărat, pentru că în inimă se găseşte fundamentul zelului 

creştin. Inima trebuie să-ţi fie îngreunată de durere şi totuşi înălţată de 
adroare sfântă. Inima trebuie să-ţi fie vehementă de dorinţă, vibrând 

continuu pentru gloria lui Dumnezeu, altfel niciodată nu vom ajunge să 
cunoaştem zelul pe care Dumnezeu vrea să-l avem” 

CHARLES HADDON SPURGEON 
 
 
cum că ai instrumentele de care este nevoie ca să mergi să vorbeşti cu 

oricine despre Iisus, dă voie următoarelor istorisiri să continue să pună 

paie pe focul din inima ta, astfel ca focul tău pentru Domnul să nu se 

stingă niciodată. 

ACUM ESTE MOMENTUL 

Dacă ai şti cu siguranţă că vei muri peste 5 ani, ce ai face cu cei cinci ani 

care ţi-au rămas? Mulţi oameni spun că ei s-ar apuca să călătorească, s-ar lăsa de 

şcoală, ar încerca activităţi palpitante etc. Acum să zicem că ai şti cu siguranţă că 

vei muri peste doar 24 de ore. Ce ai face cu aceste ultime ore? Mulţi dintre 

oameni răspund astfel: N-aş dormi, mi-aş îmbrăţişa părinţii, mi-aş rezolva orice 

problemă aş fi avut cu vreo persoană, i-aş spune unei persoane anume cât o 

iubesc, mi-aş mărturisi credinţa etc. 

Acum, iată întrebarea de 100 de puncte: Te afli tu în ultimile tale 24 de 

ore aici pe pământ? Nu ştii dacă da sau nu, nu-i aşa? Ar putea prietenii tăi cărora 

trebuie să le mărturiseşti credinţa să se afle în ultimile lor 24 de ore de viaţă? 

Pariază pe asta dacă poţi. Aşa că dacă ai putea să faci ceva pentru ei în ultimile lor 

A 
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ore de viaţă, fă-o acum. Nu muri ducând cu tine regrete sau lucruri neterminate. 

Trăieşte fiecare zi ca şi cum ar fi ultima, fiindcă într-o bună zi vei fi drept! 

Un credincios mi-a spus cândva: “Trebuie să îmi fac timp pentru 

Dumnezeu…Nu, este greşit să spui aşa. Timpul este al lui Dumnezeu; noi suntem 

cei care împrumută din timpul Lui pentru a face alte lucruri”. Da, este o afirmaţie 

tare asta. Psalmul 90:12 spune: “Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să 

căpătăm o inimă înţeleaptă”. Timpul este preţios, aşa că foloseşte-l înţelept 

pentru Domnul. 

Adesea le spun oamenilor că Dumnezeu nu are nevoie de ei peste un an, 

El are nevoie de ei chiar acum! Noi slujim un Dumnezeu al principiului “chiar 

acum”. Realitatea este că nu Dumnezeu are nevoie de noi, ci noi de El. Dar El vrea 

să ne folosească chiar acum. Se foloseşte El de tine chiar acum pentru înaintarea 

împărăţiei Lui? Dacă nu, cere-I să facă asta. El vrea să folosească pe fiecare 

credincios ca să mărturisească pe Fiul Său întregii lumi. În Marcu 16:15, Domnul 

Iisus ne spune: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

făptură”. “Mergeţi” înseamnă să nu stai pe loc. Înseamnă să pui această carte jos, 

să te ridici şi să duci vestea bună a lui Iisus oricărei persoane pe care o întâlneşti în 

această lume pierdută şi pe moarte. 

Unul dintre motto-urile mele este acesta: Dacă un lucru anume nu 

contează în ziua morţii tale, atunci chiar nu contează deloc. Va conta în ziua morţii 

tale dacă ai avea un milion de dolari sau dacă ai două vile sau dacă ai fost 

preşedintele Statelor Unite? Nu. Va conta dacă în ziua morţii tale vei şti Biblia mai 

bine decât ai şti ce scrie în ziarul de azi? Da. Va conta în ziua morţii tale dacă te-ai 

rugat mai mult decât ai privit la televizor? Da. Va conta în ziua morţii tale dacă ţi-

ai mărturisit credinţa către nişte păcătoşi pierduţi? Ar fi bine să crezi că va conta. 

Noi, ca şi credincioşi, trebuie să ne trăim vieţile astfel încât să acumulăm valori 

eterne, nu valori temporare. 

În Matei 6:19-21, Domnul Iisus ne spune: “Nu vă strângeţi comori pe 

pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci 

strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le 

sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima 
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De ce sunt atâţia creştini 
care sunt în stare să stea de 
vorbă despre aproape orice, 

numai despre lucrurile 
Domnului nu? 

voastră”. Dacă ştim unde este inima noastră, vom şti şi unde se găseşte comoara 

noastră; şi ştiind unde este comoara noastră vom şti unde este inima noastră. 

Iisus ne spune de asemenea în Luca 6:45 “Omul bun scoate lucruri bune 

din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a 

inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura”. Ceea ce vorbim noi este ceea ce 

se găseşte în inima noastră. De ce sunt atâţia oameni care pretind că sunt creştini 

dar nu pot să descrie măcar un moment când şi-au mărturisit credinţa? De ce sunt 

atâţia creştini care sunt în stare să stea de vorbă despre aproape orice, numai 

despre lucrurile Domnului nu? Eu cred că răspunsul este simplu: Iisus nu se 

găseşte ca şi comoară în inima lor. Dacă vrei să fii un evanghelist mai eficient, 

îndrăgosteşte-te de Iisus. El se va afla pe 

vârful limbii tale mai mult decât îţi poţi 

imagina vreodată! 

Cineva a spus odată “Se pare că 

nimeni nu spune nimănui despre Cineva care 

poate să mântuiască pe oricine!” Asigură-te 

că nu eşti un “nimeni”, ci că eşti o persoană 

care spune acestei lumi pierdute despre Iisus, 

Singurul care poate să îi mântuiască. 

BILETE PENTRU RAI 

Dacă aş da o petrecere de ziua ta la care fiecare oaspete ar primi 100000 

dolari în bani gheaţă şi un Mercedes decapotabil, şi ţi-aş da 50 de bilete pentru 

petrecerea ta, cât de mulţi oameni ar veni la ea? Fără îndoială ai avea 50 de 

oameni. De fapt, dacă în drum spre petrecere ai realiza că mai ai un bilet rămas în 

buzunar, şi vezi un om fără adăpost, i-ai da lui biletul în plus. Nu este similar cu 

ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? El ne-a dat un buzunar plin de bilete, şi 

este treaba noastră să dăm bilet după bilet cu destinaţia Rai. Te rog nu uita ceea 

ce urmează să spun; când vorbesc despre asta la diferite evenimente în jurul ţării, 

oamenii au mi-au reamintit asta ani mai târziu. 

Realizezi cât de mulţi creştini vor muri şi vor sta înaintea lui Dumnezeu cu 

un buzunar plin de bilete pentru Rai? Ai avut toate acele bilete spre Rai. Ai fi putut 

să le dai oricui ai fi vrut, dar ai murit având buzunarul plin cu bilete spre Rai. 



P a g i n a  | 159 

 

Scopul meu este că dacă sunt pe cale să mor, vreau să întind ultimul bilet unui 

poliţist sau unui şofer de ambulanţă sau unui doctor din camera de urgenţă. Şi 

apoi mi-aş da ultima suflare, aş muri, şi aş sta în faţa tronului lui Dumnezeu fără 

bilete spre Rai rămase în buzunar nefolosite. 

În Apocalipsa 2:10 Domnul Iisus ne spune, “Fii credincios până la moarte, 

şi-ţi voi da cununa vieţii”. Vei fi credincios până la moarte, până la ultima ta 

suflare, înmânând fiecare bilet pe care îl ai pentru un loc numit Rai? Te rog fă asta 

datorită iubirii pe care o ai pentru Iisus. 

O asociaţie de studenţi de la Universitatea Auburn au dat o petrecere 

interesantă. Fiecărui membru îi era oferit un bilet pentru o tombilă. Biletele erau 

extrase de-a lungul serii, şi ultimul bilet era extras la miezul nopţii. Oricine avea 

acest ultim bilet câştiga o excursie pentru două persoane în Bahamas! Era o 

petrecere grozavă. Cu cât se apropia miezul nopţii, tensiunea creştea, şi unii 

oameni cumpărau bilete de la alţii pentru a avea mai multe şanse de câştig. 

Problema era că ultimul bilet era tras doar cu 30 de minute înainte de decolarea 

avionului la 12:30 a.m.! (Aeroportul din Auburn e suficient de aproape) Toţi vin va 

petrecere cu valize şi rucsacuri, şi le aşează de-a lungul peretelui. Aşa că dacă 

biletul lor este tras, trebuie să se grăbească şi să ia bagajul potrivit, şi să facă o 

cursă nebunească până la aeroport. 

Amos 4:12 spune, “Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău”. Eşti 

pregătit să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău? Este valiza ta pregătită pentru călătoria 

în eternitate? Creştinii au un bilet să ajungă în Rai, dar uităm că de asemenea 

există o zi a răsplăţii în Rai pentru credincioşi. Aşa de mulţi creştini nu trăiesc o 

viaţă radicală dedicată lui Iisus, şi nu vor primi toate răsplăţile veşnice pe care ar fi 

trebuit să le primească. Dar ştii ce? Ai prieteni care ştii că au o valiză goală cu care 

va merge în eternitate. Dacă nu ai lăsa pe unul dintre prietenii tăi să meargă în 

Bahamas cu o valiză goală, de ce ai lăsa pe unul dintre ei să plece în eternitate fără 

singurul lucru care le trebuie: Iisus? 

Odată l-am întrebat pe un individ, “Dacă o fată ar merge pe o bordură 

alături de tine, şi ar începe să meargă pe stradă când ar trece maşini, ce ai face?” 

A spus, “Aş prinde-o şi aş trage-o înapoi, aşa încât să nu fie lovită de vreo 

maşină.” 



P a g i n a  | 160 

 

Iuda 23 ne spune “căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc”. Dacă 

am salva pe cineva dintr-un pericol într-un sens pământesc, nu ar trebui să-i 

salvăm pe oameni de la iad într-un sens etern? 

Romani 13:11, 12 spune, “Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce 

împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum 

mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape 

a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, şi să ne 

îmbrăcăm cu armele luminii.” Timpul este foarte preţios. În fiecare zi, 600 000 de 

suflete mor şi merg în eternitate. Trebuie să ne folosim timpul cu înţelepciune. 

John Wesley a declarat, “Nu ai altceva de făcut decât să salvezi suflete. De 

aceea petrece timp şi fii util în această lucrare.” Solomon, cel mai înţelept om care 

a trăit vreodată, a spus că “cel înţelept câştigă suflete” (Proverbe 11:30). Cei care 

câştigă suflete sunt oameni înţelepţi. Biblia ne învaţă să ne rugăm pentru 

înţelepciune, şi Dumnezeu ne promite să ne dea înţelepciune să găsim pe cei 

pierduţi pentru El. Fii înţelept! 

URMEAZĂ-L PE IISUS 

În cartea sa Terminând în Putere, Steve Farrar îl citează pe James Crook 

spunând: “Un om care vrea să conducă orchestra trebuie să întoarcă spatele 

mulţimii.” Liderii întorc spatele mulţimii şi urmează misiunea pe care o au 

indiferent de ceea ce crede mulţimea. Cum îţi trăieşti viaţa pentru Iisus? Întoarce 

spatele de la a încerca să mulţumeşti mulţimea; stai în faţa lui Iisus, şi fi-I Lui pe 

plac cu fiecare fibră a fiinţei tale. Aceasta este ceea ce au făcut aceşti martori, şi 

numele lor vor fi scrise în anuarele istoriei: 

“Acum am renunţat la orice altceva. Am descopoerit că asta era singura 

cale de a-L cunoaşte într-adevăr pe Hristos şi de a experimenta puterea 

măreaţă care L-a adus pe El din nou la viaţă, şi de a afla ce însemnă să 

suferi şi să mori cu El. Aşa că, oricât m-ar costa voi fi una dintre cei care 

trăiesc în prospeţimea unei noi vieţi ca şi cum aş fi una cu acei care sunt 

înviaţi din morţi.” – Cassie Bernall, 17, martir în Columbia 

“Nu mai am prieteni la şcoală. Dar ştiţi ce? Nu am de gând să mă scuz 

atunci când pomenesc numele lui Iisus. Nu am de gând să-mi justific 
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Când Iisus şi-a trimis 
discipolii doi câte doi, nu a 
spus că este ceva opţional 

pentru ca ei să-şi 
mărturisească credinţa. 

credinţa în faţa lor, şi nu am de gând să ascund lumina pe care Dumnezeu 

a pus-o în mine. Dacă este nevoie să sacrific totul, voi sacrifica. O voi face. 

Dacă prietenii îmi devin duşmani pentru ca eu să fiu cu cel mai bun 

prieten al meu, Iisus, atunci este în regulă cu mine.” – Rachel Scott, 17, 

martir în Columbia 

“Tată, ia viaţa mea, da, sângele meu dacă este voia Ta, foloseşte-L în focul 

Tău. Nu l-aş păstra, pentru că nu stă în puterea mea să îl păstrez. Ia-l Tu, 

Doamne, ia-l în întregime. Toarnă viaţa mea ca o jertfă pentru lume. 

Sângele care curge înaintea altarului Tău este singura valoare.” – Jim 

Elliot, martir (la vârsta de 21 de ani) 

În timp ce citeam de curând Evanghelia după Matei, am observat ceva 

nou. În Matei 4:19, Iisus a spus, “Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de 

oameni.” Primul lucru pe care Iisus l-a spus 

celor care Îl urmau a fost acela că vom putea 

ajunge la cei pierduţi  cu cea mai bună veste 

auzită vreodată! El nu a spus că vom putea 

face o mulţime de bani sau că vom avea o 

biserică uriaşă, dar că vom câştiga suflete 

pentru împărăţie. Am împărtăşit acest gând 

cu un prieten, şi mi-a spus ceva ce auzise: 

“Ţine minte că dacă nu pescuim, nu Îl 

urmăm.” Ce declaraţie! Câţi dintre noi nu pretindem că suntem urmaşi ai lui Iisus, 

dar nu facem nimic să-i găsim pe cei pieduţi pentru Domnul? 

Dacă citeşti Matei 10, vei descoperi că atunci când Iisus şi-a trimis 

discipolii doi câte doi, nu a spus că este ceva opţional pentru ca ei să-şi 

mărturisească credinţa. Toţi erau chemaţi să mărturisească despre Domnul. În 

creştinismul de astăzi, se pare că mulţi oameni consideră mărturisirea o parte 

opţională a credinţei lor. Şi asta nu este de loc biblic. Unul din adevărurile de bază 

în creştinism este să aduci Vestea Bună a lui Iisus celor pierduţi. 

1 Regi 18:21 spune, “Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul, şi a zis: "Până 

când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, 

mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!" Poporul nu i-a răspuns 
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nimic.” Pe cine vei urma, Iisus sau Satan? Iisus vrea ca tu să te lepezi de tot şi să-L 

urmezi. Nu face ceea ce au făcut oamenii – nu au răspuns nici un cuvânt; nu au 

spus nimic. Totuşi, indecizia este un răspuns. Înseamnă că tu nu vei fi un urmaş al 

Domnului. Te rog, fii un urmaş al lui Iisus, şi adu-ţi aminte că urmaşii pescuiesc 

oameni. 

DORINŢA INIMII TALE 

În 1 Corinteni 9:16 Pavel a spus, “Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru 

mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc 

Evanghelia!” Pavel a văzut minunile Dumnezeului Măreţ. Şi-a predat viaţa Lui. El 

ştia că Iisus este singurul răspuns pentru viaţa asta şi cea următoare. Vai de el 

dacă nu răspândea Vestea Bună cu alţii. Vai de fiecare dintre noi, dacă ştim că 

Iisus este singurul răspuns pentru prietenii noştri şi pentru străini, şi totuşi nu le 

predicăm Evanghelia. 

În timp ce predam la o şcoală creştină, am încercat să le arăt elevilor cât 

este de important să trăieşti o viaţă radicală pentru Iisus şi în afara campusului. 

Într-o zi în timp ce soseau elevii, în faţa şcolii erau deţinuţi care curăţau 

buruienile. În prima parte a cursurilor, adică la cursurile biblice pentru elevii de 

clasa a 9-a, ei au întrebat dacă vom merge să mărturisim deţinuţilor. 

“Bineînţeles că mergem!” am replicat. “Pentru ce altceva i-ar fi adus 

Dumnezeu aici?” 

Am mers afară să vorbesc cu ofiţerul care era responsabil, să fim siguri că 

era în regulă dacă ieşeam afară. Era o zi foarte călduroasă, aşa că împreună cu 

elevii am strâns suficienţi bani pentru a cumpăra fiecăruia câte o Coca-Cola. Am 

spus elevilor că, după ce voi termina de vorbit cu ofiţerul, să dea fiecărui deţinut 

câte o broşură şi o Coca-Cola. De asemenea le-am cerut să aibă o atitudine 

pozitivă prin a scutura bărbaţilor mâna sau să-i bată pe spate. 

A mers foarte bine. Deţinuţii au fost foarte mişcaţi, ca şi cel care-i păzea. 

Când am intrat înăuntru am spus elevilor, “Acum, dacă vă puteţi mărturisi 

credinţa cu un deţinut, nu vă puteţi mărturisi credinţa şi cu cel mai bun prieten din 

echipa de fotbal?” 



P a g i n a  | 163 

 

Unul dintre elevi a ridicat mâna şi a spus, “Domnule Cahill, este mult mai 

uşor să mărturiseşti unui străin decât să mărturiseşti celui mai bun prieten.” 

Am replicat, “Dacă Dumnezeu pune doi oameni în faţa ta – unul dintre ei 

este cel mai bun prieten al tău care nu-L cunoaşte pe Iisus şi celălalt este un străin 

– şi îţi spune că poţi să îl iei doar pe unul dintre ei în Rai cu tine, pe care dintre ei l-

ai lua?” Normal, a spus că pe cel mai bun prieten. 

I-am spus, “Du-te şi fă ceva în privinţa asta.” Dumnezeu ne dă prieteni 

necredincioşi cu un scop – să îi ajutăm să ajungă la Mântuitor. Nu presupune că 

este mai uşor să vorbeşti cu o persoană decât alta. Pur şi simplu nu este adevărat. 

2 Petru 3:9 spune, “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum 

cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, 

ci toţi să vină la pocăinţă.” Dumnezeu nu vrea ca vreun suflet să moară şi să 

meargă în iad. Tu gândeşti la fel? Cere-I Domnului să-ţi dea o inimă care să bată 

pentru toţi oamenii necredincioşi de pe planeta asta. 

Apostolul Pavel a spus în Romani 10:1, “Fraţilor, dorinţa inimii mele şi 

rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi.” Te rog ca 

dorinţa inimii tale să fie ca prietenii tăi şi oamenii din ţara ta să fie mântuiţi. 

În Romani 9:1-5 Pavel vorbeşte despre “o mare întristare şi durere 

necurmată în inimă” pentru cei necredincioşi. Uită-te la ce ar fi dat Pavel ca să-I 

vadă pe prietenii lui mântuiţi: “Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, 

despărţit de Hristos, pentru fraţii mei…” (versetul 3). Realizezi ce spune el aici? 

Pavel ar fi renunţat literal la relaţia cu Iisus Hristos, dacă ar fi putut, astfel ca 

prietenii lui evrei să-L poate cunoaşte pe Iisus. 

Aceasta este o declaraţie uimitoare! După convertirea lui Pavel (Fapte 9), 

trăia doar pentru un singur lucru: Iisus. Cum de i-a trecut prin minte să renunţe la 

relaţia cu Domnul lui? Pavel şi-a iubit prietenii aşa de mult că ar fi dat orice să-i 

vadă pe ei trăind pentru Hristos şi să meargă cu el în Rai. 

Îi iubeşti pe prietenii tăi aşa de mult că ai face orice ca să-i vezi mântuiţi? 

Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai face să ajuţi pe cineva să fie mântuit? 

Ai sta de vorbă cu necredincioşii? Te-ai da peste cap de 10 ori? Ai da 10 $ pe 

săptămână? Ai goli contul tău din bancă? 
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“Asigură-te că atunci când 
vei muri nu vei sta în 

genunghi adânc în cenuşă.” 
Cu alte cuvinte, asigură-te că 

lucrările tale durează o 

veşnicie. 

În Luca 14:33 Iisus a spus, “oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce 

are, nu poate fi ucenicul Meu.” Sacrifici tu totul pentru Iisus? Ce te ţine înapoi şi 

care ai nevoie să-I dai Lui? 

PE CINE IUBEŞTI? 

În Matei 7:20 Iisus spune, “Aşa că, după roadele lor îi veţi recunoaşte.” 

Lucrările voastre vor arăta dacă Îl cunoaşteţi pe Iisus. Tit 1:16 spune, “Ei se laudă 

că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi, 

şi netrebnici pentru orice faptă bună.” Va fi evident dacă Îl iubeşti pe Iisus sau îl 

iubeşti pe satan după modul în care îţi petreci timpul şi foloseşti resursele. Arată 

serile de vineri şi sâmbătă că Îl iubeşti pe Iisus sau arată că-l iubeşti pe satan? Pe 

cine arată lucrările tale că iubeşti? 

De ce cheltuie oamenii bani cu copiii lor? Simplu, pentru că-i iubesc. 

Cheltui tu o bună parte din bani pe lucrurile 

lui Dumnezeu? Dacă da, aceasta se întâmplă 

probabil pentru că-L iubeşti aşa mult. Dacă 

nu, probabil că nu-L iubeşti decât pe 

jumătate după cum crezi că-L iubeşti. Uită-

te la veniturile tale. Este o modalitate 

simplă de a afla pe cine sau ce iubeşti cel 

mai mult. Aminteşte-ţi că Dumnezeu 

doreşte primele noastre roade, nu ultimele. 

1 Corinteni 3:11-15 ne informează că toate lucrările noastre vor fi testate 

prin foc. Orice aur, argint, sau pietre preţioase vor fi curăţite prin foc devenind 

mai preţioase. Orice lemn, fân, sau paie vor fi arse, transformându-se în cenuşă. 

Leonard Ravenhill l-a sfătuit pe un evanghelist, “Asigură-te că atunci când vei muri 

nu vei sta în genunghi adânc în cenuşă.” Cu alte cuvinte, asigură-te că lucrările tale 

durează o veşnicie. Sunt astăzi acţiunile tale valoroase într-un sens temporar sau 

într-un sens veşnic? Asigură-te că faci pentru Domnul lucrări care au valoare 

pentru veşnicie. 

În cartea sa Terminând în Putere, Steve Farrar a scris: 

Viziunea îţi permite să-ţi păstrezi zilnic concentrarea. 
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Viziunea îţi permite să fii credincios în fiecare zi. 

Viziunea îţi permite să-ţi fixezi ochii asupra lui Iisus. 

Dacă ai putea să te întorci în timp cu o maşină a timpului, acum 2000 de 

ani, în vremurile Noului Testament, este posibil ca acest lucru să-ţi dea anumite 

perspective. 

Ai fi putut căpăta ceva înţelegere adevărată dacă te-ai fi instalat în piaţa 

ocupată de lângă templu în Ierusalim. Opreşte-te şi gândeşte-te cum ar fi fost să 

intervievezi la întâmplare pe cetăţenii din Ierusalim care veneau pentru treburile 

zilnice în timpurile bisericii primare. 

Ar fi fost nevoie să pui doar câteva întrebări. 

“De cine crezi că-şi vor aduce oamenii aminte peste 2000 de ani dintre cei 

din generaţia ta?” 

Presupunerea mea este, mulţi dintre acei cetăţeni ai Imperiului Roman ar 

răspunde, “Cezar.” Alţii ar răspunde, “Nero”. 

“Dar ce crezi despre acest grup de oameni cunoscuţi ca creştini? Nu crezi 

că-şi va aduce aminte cineva de ei sau de liderii lor?” 

“Glumeşti? Acest grup de nimeni? Ei nu au nici o influenţă. Ei nu sunt 

importanţi.” 

“Vrei să spui că nu ai auzit de Pavel sau de Petru? Nu crezi că-şi vor aduce 

oamenii aminte de ei? Sau ce spui despre Maria sau Marta? Nu au fost fraţii lor 

implicaţi în unele miracole?” 

“Îţi spun, aceşti oameni sunt insignifianţi. Singurul lucru pe acre l-am auzit 

despre liderii lor este că sunt mereu băgaţi la închisoare. Ai încredere în mine, 

peste 2000 de ani, nimeni nu se va gândi la ei.” 

Aşa că aici suntem, 2000 de ani mai târziu. Şi nu este interesant că ne 

numim copiii Petru şi Pavel, Maria şi Marta? 

Şi câinilor noştri le punem numele Cezar şi Nero. 

Facem ceva care este foarte important, prietene. 
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Şi El vede asta. 

Nu este de mirare că vei termina în putere. 

Când mărturiseşti, faci ceva care va avea valoare veşnică. Tatăl tău din Cer 

vede asta. Nu te opri până când Îl vei vedea faţă în faţă! 
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În locul unde fusese răstignit Iisus, era o grădină; 
şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai 

fusese pus nimeni…au pus acolo pe Iisus. 

IOAN 19:41,42 
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Capitolul 12 
AVEM VREUN MOTIV? 

 
“Odată ce un om experimentează dragostea pentru păcătoşii care pier şi 
pentru Stăpânul lui binecuvântat, atunci salvarea sufletelor acestora va 
deveni o pasiune arzătoare pentru el. Şi această pasiune îl va mâna mai 
departe, până acolo unde aproape că va uita de sine, ci va fi pasionat de 

salvarea celorlalţi. El va fi ca bravul pompier, căruia nu îi pasă de fierbinţeala 
flăcării, astfel încât să poată să salveze sărmana creatură asupra căreia 

umanitatea i-a cuprins inima” 

CHARLES HADDON SPURGEON 
 
 
Regele Solomon s-a rugat “ca [Dumnezeu] să facă dreptate robului Său şi 

poporului Său Israel…” (1 Regi 8:59). Care era motivul? “…ca toate popoarele 

pământului să poată cunoaşte că Domnul singur este Dumnezeu şi nimeni altul în 

afară de El” (versetul 60). Ce motiv măreţ! Că veni vorba, este vreun motiv ca să 

îţi dai toată viaţa pentru el? Predându-ţi viaţa întreagă lui Iisus îţi va aduce o 

pasiune pentru El şi pentru cei pierduţi care nu se poate descrie în cuvinte. 

Este acesta un motiv pentru care merită să mori? Ar trebui să fie. 

Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni  15:31 “În fiecare zi eu sunt în primejdie de 

moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de 

ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru”. Apostolul Pavel a fi murit 

faţă de el (şi faţă de dorinţele sale egoiste) în fiecare zi şi L-a fi lăsat pe Hristos să 

trăiască prin el. În acest fel a putut fi el gata să moară pentru Iisus. Fă şi tu acelaşi 

lucru. Dacă nu merită să trăim pentru un motiv, atunci nu merită nici să murim 

pentru el. Şi dacă nu merită să murim pentru el, este clar că nu merită nici să 

trăim pentru aşa ceva! 

John Wesley a spus cândva “Primeşte fiecare problemă dinlăuntru şi din 

afară, fiecare dezamăgire, durere, greutate, ispită, întuneric şi dezolare cu ambele 

mâini, şi primeşte-o ca pe o oportunitate adevărată şi ca o ocazie binecuvântată 

de a muri faţă de tine însuţi, intrând astfel într-o relaţie mai apropiată cu 

Mântuitorul tău care a murit faţă de El Însuşi”. 
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O tragedie adevărată este 
atunci când un om moare şi 
va merge în iad pentru toată 
eternitatea, iar nouă nu ne 

pasă suficient de mult pentru 
a face ceva în legătură cu 

acest lucru. 

CONSTRÂNS PRIN DRAGOSTE 

Ce îţi trece prin minte atunci când te gândeşti la cuvântul “tragedie”: 

cutremur, accident de maşină, război, 11 Septembrie? Acum, o tragedie adevărată 

este atunci când un om moare şi va merge în iad pentru toată eternitatea, iar 

nouă nu ne pasă suficient de mult pentru a face ceva în legătură cu acest lucru.  

Într-o zi, pe când conduceam maşina, am observat o femeie traversând 

strada în faţa mea. Prietenii ei de pe partea cealaltă a străzii o strigaseră să vină 

repede pentru a prinde un autobuz. Pe măsură ce a alergat traversând strada, o 

maşină a lovit-o. Mi-am oprit maşina repede pentru a merge să văd cu ce pot fi de 

ajutor. Deja erau alte persoane adunate în jurul acelei femei pentru a o ajuta. Mi-

am pus mâinile pe ea şi m-am rugat ca ea să nu moară dacă nu Îl cunoştea pe 

Iisus. Cineva a sunat la 911 (serviciul de urgenţe) şi imediat a sosit o ambulanţă. 

Conducând mai departe, m-a lovit un gând. Când acea femeie a fost 

lovită, bărbaţi, femei, albi şi negri, toţi au 

fugit către locul accidentului pentru a ajuta. 

Nimic altceva nu mai conta în acele clipe; 

cineva se rănise şi putea să moară, aşa că 

toată lumea a alergat într-acolo pentru a 

vedea cum poate fi de ajutor. Tu ştii că sunt 

oameni care vor muri şi care vor merge în 

flăcările veşnice, condamnaţi pentru 

eternitate. Nu ar trebui să alergi la ei pentru 

a vedea dacă i-ai putea ajuta cu ceva pentru 

a nu merge în iad? Tu ştii că oamenii vor 

muri; doar că nu îi cunoşti personal. Aleargă către ei şi vorbeşte cu ei – acum! 

2 Corinteni 5:14-15 spune “Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă 

socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit 

pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel 

ce a murit şi a înviat pentru ei”. Te constrânge pe tine dragostea lui Hristos să 

trăieşti o viaţă sfântă? Te constrânge dragostea lui Hristos să mărturiseşti credinţa 

ta cu tărie? Ce te constrânge dragostea lui Hristos să faci pentru El? 

Profetul Ieremia a pus pe hârtie lupta sa pentru a vorbi pentru Dumnezeu: 
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“Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: "Silnicie şi apăsare!" Aşa 

încât cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură toată ziua. 

Dacă zic: "Nu voi mai pomeni de El, şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!" iată 

că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l 

opresc, dar nu pot.” (Ieremia 20:8-9). 

Arde dragostea ta pentru Iisus atât de tare în inima ta încât nu poţi să te 

abţii să vorbeşti cuiva despre El astăzi ? 

John Wesley a pledat pentru astfel de mărturisitori curajoşi: “Daţi-mi o 

sută de propovăduitori ai Evangheliei cărora nu le este frică de nimic decât de 

păcat şi care nu doresc nimic decât pe Dumnezeu, şi vă spun că nu îmi pasă dacă 

sunt slujitori în biserică sau oameni simpli, iar doar aceştia vor zdruncina porţile 

iadului şi vor clădi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ”. 

Wesley le spunea ucenicilor lui evanghelişti că atunci când propovăduiesc 

Evanghelia, oamenii ar trebui fie să fie convertiţi, fie să devină mânioşi. Mesajul 

lor nu era unul de genul “Iisus te iubeşte”, ci era un mesaj biblic despre păcat, 

neprihănire, Lege, judecată şi iad. El ştia că predicarea acelui mesaj îi aducea pe 

oameni la cruce şi la Mântuitorul. 

În acest sens, când închei de vorbit oamenilor, spun ei cumva “ce 

propovăduitor extraordinar” sau spun “ce Mântuitor extraordinar”? 

PRIN MULTE NECAZURI 

În Faptele Apostolilor 14:21-22, Luca scrie “După ce au propovăduit 

Evanghelia în cetatea aceasta, şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la 

Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în 

credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe 

necazuri”. Încercările şi necazurile îi urmăresc pe credincioşii care slujesc cu tărie 

pentru Iisus. 

Cândva mi s-a ordonat să părăsesc un supermarket pentru că vorbeam cu 

oamenii despre Iisus. Asta nu sună prea americăneşte, nu? Aşa că am căutat o 

firmă creştină de avocaţi să mă ajute pentru a-mi apăra drepturile în cazul în care 

situaţia ne ducea la tribunal. Cealaltă parte deja cheltuise peste 100000 dolari 
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pentru a-i ţine pe creştini departe de acel supermarket. Este uimitor faptul că 

supermarketurile vor banii noştri, dar nu şi pe Iisus al nostru! 

Unii dintre studenţii mei care au mers în evanghelizare cu mine au fost 

nevoiţi să depună mărturie pentru acest caz la tribunal. După o săptămână, a fost 

rândul meu să depun mărturie. În timpul unei pauze, am început să îi spun 

Evanghelia grefierului care nota absolut tot ceea ce se spunea în decursul 

audierilor. Dânsa era o persoană foarte credincioasă şi era bucuroasă că eu mă 

dusesem să îi mărturisesc Evanghelia. Ea mi-a spus că nu îi venea să creadă că 

studenţii mei au avut atâta curaj şi dragoste. Unul dintre ei chiar a făcut o 

mărturisire cu avocatul acuzării ca un fel de reconstituire. Grefiera a spus că 

avocatul acuzării încerca să intimideze oamenii, dar că stilul tineresc al studentului 

l-a împiedicat pe avocat să îl atragă într-o conversaţie de luptă a argumentelor. Ea 

chiar s-a folosit de exemplul tinerilor mei la lecţia ei de şcoală duminicală din 

duminica acelei săptămâni! 

Acel proces la tribunal nu m-a costat nimic. Firma de avocatură pe care 

am utilizat-o este susţinută din donaţii. Ei se intitulează misionari legali, care vor 

să păstreze uşile deschise pentru creştini în vederea mărturisirii Evangheliei 

pentru oamenii pierduţi. Dacă ai orice întrebări despre ce poţi şi ce nu poţi face în 

mărturisirea Evangheliei în şcoli, la evenimente sportive, în supermarketuri, pe 

străzi etc, sună la această organizaţie. Le-ar place să te ajute: Christian Law 

Association, telefon 001-727-399-8300, internet www.christianlaw.org. 

2 Timotei 3:12 ne asigură de următorul lucru: “De altfel, toţi cei ce voiesc 

să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniţi”. Te confrunţi tu cu persecuţie 

pentru slujirea ta pentru Iisus Hristos? Dacă nu, de ce nu? Este posibil ca tu să nu 

trăieşti sfânt şi curajos pentru Domnul Iisus? Persecuţia vine atunci când noi 

suntem activi pentru Hristos. Trebuie să ştii şi că Domnul Iisus te va veghea atunci 

când treci prin perioade de persecuţii. De exemplu, Domnul i-a vorbit apostolului 

Pavel într-o viziune, spunându-i “Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt 

cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am 

mult norod în această cetate” (Faptele Apostolilor 18:9-10). Meditează asupra 

Psalmului 91 pentru a-ţi reaminti că Dumnezeul acestui univers te va proteja 

mereu, şi în special când mărturiseşti Evanghelia. 
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Un tânăr pastor din Atlanta m-a întrebat într-o zi “Mark, de ce atunci când 

suntem în biserică şi avem un timp de închinare bun, Dumnezeu este atât de mare 

iar satan atât de mic, dar când mergem în evanghelizare satan este atât de mare şi 

Dumnezeu pare atât de mic?” 

Nu aveam un răspuns pentru întrebarea lui. 

El m-a mai întrebat “Dumnezeu se schimbă?” 

“Bineînţeles că nu”. 

“Aşa este”, a spus el. “Dumnezeu nu S-a schimbat, ci doar percepţia 

noastră despre El”. 

Acesta este un adevăr incredibil. Dumnezeu este mare oriunde ai merge. 

Fie că mărturiseşti într-o zonă cu baruri din oraşul tău, fie la un festival de muzică, 

fie într-o pauză de serviciu, nu uita niciodată cât de mare este Dumnezeul tău! 

Tatăl nostru ceresc ne promite “Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, 

cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi 

părăsi” (Iosua 1:5). În versetul 9, El spune “Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: 

,Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, 

Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face”. Încrede-te în Domnul.  Atunci când 

mărturiseşti Evanghelia şi iei poziţie pentru El, el va fi cu tine în feluri în care nici 

nu îţi poţi imagina. 

Isaia 30:20-21 spune “Domnul vă va da pâine în necaz, şi apă în 

strâmtorare. Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe 

învăţătorii tăi. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ,Iată drumul, 

mergeţi pe el!' Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga”. Roagă-te 

atunci când mărturiseşti Evanghelia ca Domnul să te conducă la stânga sau la 

dreapta. El te va ghida acolo unde El doreşte ca tu să fii astfel încât să nu te 

intereseze inamicul pentru că Dumnezeu este în control. Generalul Douglas 

MacArthur a spus cândva “Inamicul este înaintea noastră. Inamicul este înapoia 

noastră. Inamicul este la dreapta şi la stânga noastră. Şi nu poate fugi prea 

departe de data aceasta!”. Fii sigur că ai o astfel de gândire. 
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Deci tu ai o însărcinare 
divină pentru a o împlini în 

această viaţă, iar Dumnezeu 
îţi va da modalităţi divine 

pentru a o realiza! 

Tot aşa, Steve Farrar a scris în cartea sa Terminând în Putere “Nimeni nu 

este lipsit de o însărcinare divină, iar divin înseamnă să fie ceva care este făcut 

până la capăt”. Deci tu ai o însărcinare divină pentru a o împlini în această viaţă, 

iar Dumnezeu îţi va da modalităţi divine pentru a o realiza! 

ILUMINAREA CELOR PIERDUŢI 

De multe ori când mărturisesc Evanghelia, oamenii îmi spun că  au avut 

anterior şi alte discuţii despre Iisus, însă că discuţia cu mine a fost cea mai 

interesantă şi mai intelectuală pe care au avut-o vreodată cu referire la acest 

subiect. Oamenii caută conversaţii solide, bune în ceea ce priveşte adevărul etern. 

Fă cumva să vorbeşti astfel cu cineva astăzi. 

Am avut cândva la Universitatea Emory o discuţie evanghelistică cu o 

studentă pentru aproape 30 de minute, după care ea m-a întrebat cât este ceasul. 

I-am răspuns, apoi am întrebat-o “Sper că nu ai întârziat la cursuri, nu?” 

Atunci când mi-a răspuns că de fapt 

întârziase, mi-am cerut scuze, însă ea a 

răspuns “Este în regulă; discuţia cu tine a 

făcut mai mult decât să mă ilumineze!”. 

Adevărul veşnic, mărturisit în dragoste, este 

foarte iluminator pentru cei pierduţi. 

Asigură-te că petreci timp iluminând 

oamenii pierduţi. 

Pe când mărturiseam către doi bărbaţi la un mare festival rock, unul 

dintre ei s-a uitat la ceas şi şi-a dat seama că pierduseră deja 25 de minute de la 

începutul concertului formaţiei lor favorite. Unul dintre ei a spus: “Nu ştii cât de 

mult îmi place această formaţie; am venit aici special pentru ei. Dar ceea ce 

vorbim noi acum este mult mai important decât formaţia de pe scenă!”. Apoi a 

mai spus că întâlnirea dintre noi trebuie să fi fost aranjată divin. 

După care a spus “Tu mă priveşti în ochi atunci când vorbeşti cu mine. Îmi 

place acest lucru. Asta arată că tu chiar crezi ceea ce îmi spui”. Atunci când 

mărturiseşti Evanghelia, priveşte oamenii în ochi. Vei învăţa multe lucruri despre 
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ei privindu-i în ochi, dar şi ei, privindu-te în ochi, îşi vor da seama dacă tu crezi cu 

adevărat ceea ce le spui. 

Câdva mărturiseam şi un tip tot îmi dădea răspunsurile corecte, însă ceva 

nu părea să fie în regulă. Aşa că am vorbit mai la obiect despre păcat şi apoi 

despre încălcarea Poruncilor lui Dumnezeu. Dintr-o dată el a recunoscut să recent 

fusese arestat pentru cea mai mare captură de droguri din istoria ţării! Atunci 

când mărturiseşti, priveşte oamenii cu care stai de vorbă. Expresia lor facială, 

ochii, şi limbajul corpului pot să îţi spună o sumedenie de lucruri despre 

persoanele respective. Pe măsură ce am continuat conversaţia, a devenit aparent 

amândorura că el ar fi putut să îmi dea răspunsurile corecte doar pentru că acel 

om copilărise în biserică, însă el trebuia să îşi predea complet viaţa lui Iisus. 

Păstrează în minte faptul că atunci când mărturiseşti, în mod ocazional 

poţi vorbi cu un creştin. Iar asta nu este un lucru rău. Unii oameni sunt frustraţi de 

faptul că ei vor să vorbească doar cu oameni pierduţi. Dar trebuie să ne amintim 

faptul că probabil este un motiv bun pentru care Dumnezeu te-a trimis acolo. 

Treci prin Cele 10 Porunci cu acea persoană. Am întâlnit multe persoane care 

pretindeau că sunt creştini, apoi admiteau că sunt mincinoşi, hoţi, blasfemiatori, 

adulteri şi ucigaşi. Atunci când întreb dacă ei se văd vinovaţi sau nevinovaţi în Ziua 

Judecăţii, mulţi spun că vor fi vinovaţi. Apoi îi întreb dacă vor merge în rai sau în 

iad, pe baza a aceea ce au recunoscut mai devreme. Foarte mulţi spun că în iad. La 

acest punct îţi poţi da seama că nu vorbeşti cu un creştin. Acestea sunt lucruri de 

bază cu privire la mântuire şi iată că ei nici măcar nu le cunosc. 

Dacă oameni spun că ei ştiu că sunt mântuiţi prin sângele lui Iisus, 

continuă cu doar câteva întrebări suplimentare. Întreabă-i “Trăieşti cu conform cu 

credinţa pe care o ai?” Mulţi îţi vor spune că nu; află cu ce probleme se luptă şi 

ajută-i.  

Apoi întreabă “Îţi mărturiseşti credinţa?” După ce l-am întrebat astfel pe 

un om la telefon, a urmat o tăcere de 5 secunde înainte de a răspunde. Nu a vrut 

să răspundă. 

Întreabă oamenii dacă au prieteni care vor muri şi care vor merge în iad. 

Întotdeauna ei vor spune da. Apoi întreabă “Ce faci tu în această privinţă?” Mergi 

la inima lor. Obişnuiesc să îi plictisesc pe unii oameni care au prieteni care vor 
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muri şi vor merge în iad, şi care nu sunt motivaţi să facă oricât de puţin pentru 

prietenii lor. 

De multe ori pun întrebarea “Ce aş putea face pentru a te încuraja să îţi 

mărturiseşti credinţa?” Adesea credincioşii vor răspunde “Chiar prezenţa ta aici 

m-a încurajat foarte mult”. Curajul tău îi va provoca pe alţii să fie la rândul lor 

curajoşi. Oamenii îţi pot cere să te rogi pentru ca ei să fie mărturisitori mai buni; 

roagă-te chiar acolo, în acele momente! Asta contează foarte mult pentru ei. M-

am rugat cu creştini pentru tărie în mărturisire chiar în toiul festivalurilor de 

muzică, şi am privit ochii lor deschizându-se larg! 

M-am întâlnit odată cu unul dintre studenţii mei în decursul unui mare 

festival de muzică lumească. El aştepta acolo de două ore să se întâlnească cu 

nişte prieteni de care se pierduse. Mi-a zis “Domnule Cahill, nu am nici un motiv 

să fiu aici”. Locul acela era un fel de oraş al păcatului. 

“Luca”, i-am spus, “ai dreptate. Tu, ca şi credincios în Iisus Hristos, nu 

aparţii acestui loc. Nimic din ce se petrece aici nu Îl glorifică. Dar, Luca, tu ai putea 

fi legat de acest loc pentru un singur motiv”. 

S-a uitat la mine şi a zis “ca să mă ridic aici şi să mărturisesc credinţa mea 

în Iisus Hristos”. 

“Exact”, am răspuns. De ce ai petrece timp în locuri în care Domnul nu 

este glorificat? Du-te în acele locuri cu un singur scop: să mărturiseşti credinţa ta 

acolo. 

ÎNTÂLNIRI DIVINE 

Târgurile statale sunt locuri grozave pentru a mărturisi Evanghelia. Într-o 

seară vorbeam cu un tânăr care îmi spunea că încercase să se sinucidă cu o seară 

înainte. Îşi dăduse întâlnire cu o fată şi el i-a spus că urmează să se sinucidă. Ea i-a 

spus că nu îl crede, aşa că au continuat să vorbească pentru o vreme. Puţin după 

aceea, el şi-a pus la tâmplă un revolver încărcat 357 Magnum şi a apăsat pe 

trăgaci. Doar că pistolul n-a funcţionat. El s-a enervat. Deodată, fata a venit 

alergând în casa lui şi i-a luat pistolul din mână. 
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Tot vorbind, el mi-a spus toată povestea. Trecea printr-un moment mai 

greu în viaţa lui. M-a întrebat “Ce a făcut Dumnezeu vreodată pentru mine?” 

Am spus foarte entuziasmat “Ce a făcut vreodată Dumnezeu pentru tine? 

Cum ar fi să îţi aminteşti doar ce s-a întâmplat aseară, când El nu a permis ca 

pistolul să funcţioneze şi apoi după doar 24 de ore să ne aducă împreună ca tu să 

afli exact ce te aşteaptă când vei muri? Iată ceea ce a făcut El pentru tine!” 

Tânărul chiar s-a gândit la asta. 

Dumnezeu lucrează din greu în vieţile multor oameni, dar atât de des ei 

nu Îl văd la lucru în vieţile lor. Cred că El este cel care ne trimite pe noi la anumite 

momente din viaţa oamenilor pentru a le arăta mâna Lui lucrând în vieţile lor. 

Pe când mărturiseam Evanghelia la un festival de muzică, vorbeam cu un 

grup de tinere. Explicând ceea ce Domnul Iisus a făcut la cruce pentru ele, am spus 

că sângele lui Iisus le poate spăla într-atât încât să le facă pure şi albe ca zăpada 

(Psalmul 51:7). Am spus apoi că în rai, oamenii vor purta robe albe şi frumoase ale 

neprihănirii având semnificaţia purităţii pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru ele 

(Apocalipsa 6:11). Am putut vedea cum ochii uneia dintre tinere s-au luminat. 

Ea a explicat apoi că “acum o noapte am avut un vis, şi am văzut oameni 

în Rai. Toţi mergeau îmbrăcaţi în robe frumoase”. 

“Ce culoare erau robele?”, am întrebat-o. 

Ea a zâmbit şi a spus, pe când lacrimile începuseră să îi inunde ochii: 

“Albe!” 

Ea avusese acel vis, dar nu înţelesese semnificaţia robelor albe. La doar 

câteva zile, a căpătat răspunsul în mijlocul unui festival de muzică. Dumnezeu 

lucrează chiar acum în atât de multe inimi. Adesea, El va folosi vocea ta sau o 

broşură evanghelistică pe care ai oferit-o cuiva, ca o confirmare a lucrării pe care 

El o făcea deja în acea persoană. 

Eram odată în Atlanta la un supermarket care nu era foarte aglomerat, aşa 

că am început o discuţie cu un vânzător de telefoane mobile de la un chioşc. După 

ce am vorbit aproape 40 de minute, m-a întrebat ce studii în vânzări am. I-am spus 

că nici unul. 
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“Nu, pe bune”, a replicat el, “ce studii în vânzări ai urmat?” 

“Nu am urmat nici un fel de astfel de studii”. 

Surprins, a spus “Ai folosit orice tehnică de vânzări pe care eu o folosesc 

pentru a vinde telefoane mobile. De fapt, dacă cineva vine aici cu un cât de mic 

interes pentru a cumpăra un telefon mobil, reuşesc să îl conving până la urmă să 

cumpere”. 

Tot ce făcusem era să îi prezint adevărul veşnic despre păcat şi 

Evanghelia. Am adăugat eu “O, a propos, tu ai putea să vinzi un telefon mobil, dar 

“produsul” meu este mult mai bun decât orice ai putea tu să ai!”. El a zâmbit 

atunci. 

Tânărul voia mai multe informaţii despre adevărul Bibliei, aşa că am mers 

cu maşina până acasă, am luat o carte, m-am întors la supermarket şi i-am oferit-

o. Mergi o milă în plus pentru oameni. Astfel ei vor răspunde văzând dedicarea ta 

totală pentru Dumnezeu. 

Doi ani mai târziu, la un alt supermarket, vorbeam cu cineva pe când 

magazinul era pe cale să se închidă. M-am uitat de-a lungul holului şi am văzut un 

tip uitându-se ţintă la mine. După 15 minute mi-am terminat conversaţia şi, 

văzând că acea persoană era tot acolo, m-am dus să îi vorbesc. El mi-a spus “Îţi 

mai aminteşti de mine?” Era tipul de la magazinul de telefoane mobile de acum 

doi ani! Am putut astfel să ne continuăm discuţia, şi încă am avut o discuţie bună. 

Domnul îţi va da cele mai speciale întâlniri divine. Roagă-te pentru ele! 

Acum că tehnologia modernă uşurează lucrurile atât de mult, m-am decis 

să fac o cumpărătură prin internet. Desigur, n-am reuşit să fac totul corect, aşa că 

a trebuit să sun la un număr de telefon care era indicat pe pagina de internet. (Nu 

puteam să fac oare asta de la bun început?) După ce persoana de la 

departamentul de vânzări m-a ajutat, am spus “Pot să îţi pun o întrebare 

interesantă?” 

Ea mi-a spus “Sigur”. 

“Când vei muri, ce crezi că se află de cealaltă parte?” 
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Ea mi-a spus că a fost crescută catolică, dar că în prezent nu prea mai avea 

nici o credinţă. Prietenul său era budist, unele dintre prietenele sale muriseră de 

curând, şi aşa mai departe. Am vorbit cu Erica aproape 45 de minute. 

La finele discuţiei noastre, ea a spus “Au mai fost oameni care mi-au 

mărturisit credinţa lor înainte. Ei mi-au spus că dacă nu Îl accept pe Iisus, voi muri 

şi voi merge în iad. Dar tu mi-ai explicat de ce am nevoie de El. Şi asta a fost cea 

mai interesantă şi mai bine informată conversaţie pe care am avut-o vreodată pe 

această temă”. 

Nu am putut să închei cererea de cumpărare pe internet chiar atunci 

pentru că aveam o întâlnire fixată ca să îmi scot o măsea de minte. După aceasta, 

am revenit pe internet ca să termin ce aveam de cumpărat pentru a ajuta astfel şi 

economia să prospere. După cum poate ghiceşti, evident că n-am reuşit nici de 

data asta. (Mă gândeam că poate era doar că nu mă pricepeam eu, dar am aflat 

mai târziu că erau ceva probleme cu pagina respectivă de internet). M-am uitat la 

numărul de telefon de pe monitor din nou. Mi-am zis “Doamne, Tu vrei ca eu să 

sun din nou, nu-i aşa?” 

Mă durea măseaua atât de tare încât nu aveam chef să vorbesc cu nimeni. 

Dar pentru că voiam să închei acea cumpărătură, am sunat din nou. De data asta a 

răspuns o altă persoană de la vânzări. Am întrebat-o acelaşi lucru “Când vei muri, 

ce crezi că se găseşte pe lumea cealaltă?” 

Ea a spus “Este foarte interesant că m-ai întrebat asta. Eu sunt catolică, 

dar colega mea de cameră este baptistă. Am fost în vizită la biserica ei, iar ieri am 

simţit o presiune în inima mea pentru a merge mai departe şi pentru a-mi preda 

viaţa lui Iisus. Tu ce crezi, ar trebui să fac asta?” 

Uneori, Dumnezeu este de departe mult prea bun cu noi!  În timp de 

încheiam discuţia cu acea persoană, ea mi-a spus “Crezi că este posibil ca 

Dumnezeu să te fi pus să suni în această seară tocmai ca noi să avem această 

discuţie?” Care crezi tu că a fost răspunsul meu? Noi slujim unui Dumnezeu mare. 

Continuă să Îl slujeşti! 

Vecina părinţilor mei s-a apucat la un moment dat să taie câţiva dintre 

copacii din grădina ei. M-am dus în grădina vecinei şi am început o discuţie cu 
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Noi te invităm să mergi în 
rai. Depinde de tine ceea ce 

vei face cu această invitaţie. 

nişte muncitori. Unul dintre ei, în vârstă de aproape 17 ani, a spus “Anul trecut 

eram în vacanţă în Florida împreună cu prietena mea. N-am avut o viaţă foarte 

uşoară, aşa că am început să mă rog. Am zis “Doamne, dacă eşti real, arată-mi-

Te!” Şi apoi am ieşit pe uşa hotelului să găsesc prima biserică”. Apoi tânărul mi-a 

spus că doi misionari mormoni i-au ieşit în cale pe biciclete, şi cum el a crezut că 

aceştia erau un semn de la Dumnezeu. Mergând, el a zis “Tot ceea ce caut este 

adevărul.” Am avut discuţii excelente timp de două zile cât el a lucrat la grădina 

vecinei. Oamenii din jurul nostru caută adevărul. De ce nu ai fi curajos să le 

împărtăşeşti adevărul? 

Pe când eram cu un prieten la un restaurant, vorbeam împreună cu o 

chelneriţă care ne spunea o mulţime de 

lucruri despre ea. Crescuse într-o familie cu 

probleme din New York. Tatăl ei crescuse 

catolic, dar devenise creştin cu câţiva ani în 

urmă. Am întrebat-o apoi despre relaţia ei 

actuală cu tatăl ei care acum era creştin. Jill a 

zâmbit şi a spus “E ca şi cum ai cunoaşte o cu 

totul altă persoană!”. Tatăl ei era un om complet schimbat, iar ea putea acum să îl 

iubească. Apoi i-am mărturisit despre păcat, pocăinţă şi Iisus. 

Apoi am întrebat-o pe Jill câţi creştini i-au mărturisit despre Domnul în cei 

3 ani de când lucra chelneriţă. Care crezi că a fost răspunsul ei? Trist, ea a spus 

“nici unul”.  E chiar deprimant acest lucru, dacă ne gândim câţi creştini or fi luat 

masa în acel restaurant de-a lungul acelor ani. 

Dar asta este ceea ce se întâmplă destul de des în viaţă. Noi 

compartimentăm creştinismul nostru lăsându-l să se vadă în vieţile noastre doar 

rareori, în loc să îl lăsăm să inunde fiecare moment din fiecare zi. 

I-am explicat apoi tinerei “Noi te invităm să mergi în rai. Depinde de tine 

ceea ce vei face cu această invitaţie. O poţi lua şi o poţi arunca la gunoi; sau o poţi 

lua şi o poţi valorifica, şi astfel poţi veni într-un loc numit rai”. I-am dat câţiva bani 

pentru a-şi cumpăra o carte pe care i-am recomandat-o, apoi i-am plătit nota de 

plată şi un mic bacşis şi am plecat. În timp ce vorbeam cu prietenul meu în 

parcare, uşa din faţă a restaurantului s-a deschis şi şi-a făcut apariţia Jill.  
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Zâmbind, ea a spus “Mark, am de gând să primesc acea invitaţie şi să o 

folosesc. Într-o zi ne vom întâlni în rai!”. Apoi s-a întors la lucru în restaurant. 

Peste tot ai parte de întâlniri divine. Doar păşeşte prin credinţă şi priveşte cum 

Dumnezeu ţi le arată! 

Eram odată la un festival de muzică, şi am vorbit cu un cuplu despre păcat 

şi Evanghelie, şi amândoi şi-au predat vieţile lui Iisus. Ei deja aveau Biblii, şi locuiau 

chiar lângă o biserică la care putea să înceapă să meargă. Tânărul mi-a spus 

“Acum câteva zile m-am rugat şi I-am cerut lui Dumnezeu ca, dacă totul despre El 

este real, să trimită la mine pe cineva ca să îmi facă cunoscut aceste lucruri”. Apoi 

a îndreptat degetul arătător către mine şi a spus "După două zile, Dumnezeu te-a 

trimis pe tine în viaţa mea!” Atunci când păşeşti prin credinţă şi mărturiseşti 

Evanghelia, poţi fi chiar tu răspunsul la rugăciunea unei persoane. 

Iisus a spus ucenicilor Săi în Matei 9:37-38, “Mare este secerişul, dar puţini 

sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul 

Lui!” Ţine minte că este vorba despre secerişul Lui. Te rogi tu pentru ca alţii să fie 

implicaţi în seceriş? Îţi dai seama că poate cineva se roagă pentru tine ca să mergi 

să mărturiseşti Evanghelia ca parte a aceluiaşi seceriş? 

A.W. Pink a spus, “Este adevărat că [mulţi] se roagă pentru trezire 

mondială. Dar ar fi mult mai eficient ca timp şi mai scripturistic să ne rugăm 

Domnului secerişului ca El să scoată lucrători care să predice fără frică şi cu 

credincioşie acele adevăruri care sunt în măsură să aducă o trezire”. 

UN POSIBIL PAVEL 

Zona cu baruri a oricărui oraş atrage întotdeauna oameni interesanţi. Într-

o seară eram într-om astfel de zonă din oraşul Denver şi am mers către 3 

persoane ca să încep o discuţie. Unul dintre ei voia să îi însoţesc într-un magazin 

de lichioruri să le cumpăr astfel de băutură. Cum nu se putea întâmpla aşa ceva, el 

şi prietena lui au plecat să caute pe cineva să îi ajute. Însă un tip a rămas pentru că 

voia să vorbim. În cursul conversaţiei, l-am întrebat dacă a păcătuit vreodată. A 

răspuns afirmativ, dar a întrebat apoi, “Ce înţelegi tu prin păcat?” 

I-am spus, “Uite, cum ar fi încălcarea Celor 10 Porunci”. 

“Oo, le-am încălcat pe toate”. 
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“Ai omorât pe cineva?”, l-am întrebat. 

Mi-a răspuns cu nonşalanţă, “Da”. 

“Zece oameni?” 

El a replicat, “Nu îmi aduc aminte câţi”. 

Apoi el mi-a povestit că el crescuse într-o gaşcă în Long Beach, California şi 

chiar părea că nu ştie câte persoane a omorât. Pe când avea vârsta de 14 ani şi 

când obişnuia să se joace trăgând cu pistolul în mingi, nişte membri ai găştii i-au 

împuşcat prietena. “Era persoana cu care ştiam că aveam să mă căsătoresc”, a 

spus el. “Ştiam că ea era persoana cu care voi avea copii, dar ea a murit în braţele 

mele”. Poţi să îţi imaginezi cum ar fi să treci prin astfel de evenimente la vârsta de 

14 ani? 

Tot vorbind noi, i-am spus câte ceva dovedindu-i că există Dumnezeu şi că 

Biblia este adevărată. M-am uitat tot acest timp în ochii lui şi se părea că nimic nu 

se lega de el. Aşa că i-am recomandat să citească o carte şi i-am dat chiar bani să o 

cumpere. 

El a spus, “mi-ai dat o sumedenie de lucruri la care să mă gândesc în seara 

asta”. Ceea ce a spus el m-a surprins, pentru că nu mă gândisem la faptul că el mă 

ascultare foarte mult. Apoi el a adăugat, “O să mă duc să cumpăr cartea asta pe 

care mi-ai recomandat-o. Şi dacă sunt atâtea dovezi pe cât spui tu, o să îmi dau 

viaţa lui Iisus. Şi apoi când voi face asta, cred că o să îmi placă să fac ceea ce tu 

faci. O să merg peste tot şi o să spun oamenilor despre asta!” 

Tu nu ştii planul lui Dumnezeu pentru persoana cu care stai de vorbă. 

Chiar tu ai putea sta de vorbă cu un Saul pe care Dumnezeu are de gând să îl 

transforme într-ul Pavel. Du-te să te întâlneşti cu un posibil Pavel chiar azi! 

Câţiva tineri din Dallas voiau să meargă să evanghelizeze, aşa că am mers 

împreună la supermarketul Galleria. Ei au stat cu mine pentru aproape o oră, 

privind cum mărturiseam eu Evanghelia, apoi le-am spus că sunt gata să meargă ei 

înşişi să facă acelaşi lucru. Le-am dat broşuri evanghelistice şi câteva instrumente 

de scris, şi i-am trimis. Apoi ne-am întâlnit după câteva ore pentru a lua împreună 

cina. Mâncând, am aflat că Robby, un tânăr de 17 ani, a condus un studiu Biblic la 
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Când a fost ultima dată când 
ai vorbit cu o persoană 
pierdută? Atunci afli cu 
adevărat ceea ce ai tu în 

Iisus. 

liceul public unde mergea el şi unde era senior. Acest tânăr uimitor studiase de 

asemenea limba greacă ca să cunoască mai bine Noul Testament, aşa cum fusese 

el scris în limba originală! El a spus, “Poţi să conduci orice studii biblice doreşti. 

Poţi să studiezi greaca oricât vrei. Dar când îţi mărturiseşti credinţa către o 

persoană pierdută, atunci este momentul adevărului. În acele momente îţi dai 

seama cu adevărat ceea ce ai în Iisus Hristos”. 

Hai să te întreb ceva: Când a fost ultima dată când ai experimentat acest 

moment al adevărului? Când a fost ultima dată când ai vorbit cu o persoană 

pierdută? Atunci afli cu adevărat ceea ce ai tu în Iisus. Asigură-te că ai ai plasat în 

drumul tău marcaje pe unde ai fost, astfel încât să experimentezi de cât mai multe 

ori momentul acesta al adevărului înainte de a intra în cer, într-o zi, pe străzile de 

aur! 

Şi fiindcă veni vorba, ce avem noi în 

Iisus? Psalmul 31:19 spune, “O, cât de mare 

este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru 

cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor 

ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” 

Psalmistul pune o întrebare bună: “Cum voi 

răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă 

de mine?” (Psalmul 116:12). Ce ar trebui ca fiecare dintre noi să dăm Domnului 

pentru toate lucrurile măreţe pe care El le-a făcut pentru noi? De ce nu am fi noi 

ascultători faţă de El? Ascultarea te va duce în lumea celor pierduţi pentru a le 

oferi singurul lucru pe care ei îl caută: Iisus. Dacă doreşti cu adevărat să înveţi cum 

să iubeşti oamenii pierduţi, tot ceea ce trebuie să faci este să petreci timp cu ei. 

Cu cât faci mai mult acest lucru, cu atât vei vedea de ce a murit Iisus pentru ei. 

CE VEZI? 

Phipps Plaza este un supermarket foarte select din Atlanta. Totul este atât 

de scump aici încât cu greu aş cumpăra până şi o gumă de mestecat din acest 

magazin! Îmi place totuşi să merg aici să mărturisesc Evanghelia pentru că aici 

sunt mulţi oameni care fac din bani dumnezeul lor. Într-o zi, stăteam pe o 

banchetă lângă un tânăr de 24 de ani care tocmai terminase facultatea la 
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Universitatea din Georgia. Pe când vorbeam eu cu Colby, părinţii lui au ieşit dintr-

un magazin şi au venit în apropierea lui. 

Mi-am zis în sinea mea, “Acum ce se va întâmpla?” El nu era un credincios 

în Iisus, dar tocmai eram la un punct bun în discuţia noastră. Aşa că am decis să 

continui discuţia cu el. 

Pe măsură ce părinţii lui ascultau, mi-au făcut un semn de încurajare. Ei 

erau creştini evanghelici şi erau entuziasmaţi că era cineva care mărturisea fiului 

lor! 

Colby a spus, “mă uit în jurul meu în magazin şi văd atâtea persoane care 

fac cumpărături şi se pregătesc pentru sărbători” (întâmplarea se petrecea chiar 

înainte de Crăciun). 

I-am răspuns, “Colby, când mă uit în jurul meu în acest magazin, tot ceea 

ce văd sunt oameni pe moarte şi care vor merge fie în Rai fie în iad. Şi până nu îţi 

vei preda viaţa lui Hristos şi până când El nu va ridica vălul de pe ochii tăi, nu vei 

putea vedea oamenii din altă perspectivă decât îi poţi vedea acum”. 

În timp ce mergeam alături de cei trei la festival, m-au întrebat: “Cum îi 

vezi tu pe toţi aceşti oameni?” 

Le-am spus, “Văd oameni după care Dumnezeu tânjeşte, doar că ei nu ştiu 

acest lucru deocamdată”. 

Aş putea spune că acea frază a însemnat ceva pentru ei. Oamenii au 

uneori impresia că Dumnezeu îi urăşte. Dumnezeu vrea ca toţi oameni să se 

pocăiască de păcatele lor şi să se încreadă în Iisus, însă El îi iubeşte indiferent ce ar 

fi. 

Dar tu, cum vezi tu oamenii? Orice persoană din jurul tău va muri şi va 

merge fie în Rai, fie în iad. Acesta este un adevăr biblic. Ce vrei tu să faci pentru 

aceşti oameni? Vrei să poţi influenţa destinaţia eternă a sufletului unei persoane? 

Dumnezeu speră că vei face acest lucru, pentru că El vrea să te folosească pentru 

câştigarea fiecărui suflet de pe această planetă. 

Dacă ai fi câştigat 15 milioane de dolari la loterie, ai spune cuiva? Atunci 

când eu le pun oamenilor această întrebare, întotdeauna ei îmi răspund că ar 
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spune tuturor prietenilor, poate chiar ar alerga pe stradă ţipând de bucurie. Ştii 

ce? Eu am câştigat la loterie. Şi am un bilet pentru iad anulat de sângele Domnului 

Iisus Hristos. Am câştigat la “loterie”! Eu merit iadul mai mult decât oricare dintre 

cititorii acestei cărţi, dar nu voi ajunge în acel loc datorită a ceea ce Iisus a făcut 

pentru mine. Ai câştigat şi tu la loteria veşnică? Dacă da, atunci asigură-te că strigi 

de pe fiecare acoperiş al casei în ţara aceasta! 
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Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis 
femeilor: "Nu vă temeţi; căci ştiu că 

voi căutaţi pe Iisus, care a fost 
răstignit. Nu este aici; a înviat, după 

cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde 
zăcea Domnul”. 

MATEI 28:5,6 
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Capitolul 13 
LISTA DE ŢINTE 

 
“Nu poţi să opreşti moartea lor, dar, oh, fie ca Dumnezeu să te ajute să îi 
opreşti ca ei să fie condamnaţi. Nu poţi să opreşti respiraţia să iasă din 

trupurile lor, dar, oh, dacă Evanghelia le-ar opri sufletele de la drumul lor 
către distrugere” 

CHARLES HADDON SPURGEON 
 
 
cest capitol conţine perle de adevăr care m-au străpuns în inimă. Sunt 

perle ale înţelepciunii – poeme, povestiri, şi versete – care te stimulează 

să gândeşti şi apoi să acţionezi. Sper să te bucuri de ele şi să fii provocat 

prin ele. 

UN MARTOR CREDINCIOS 

Psalmul 89:37 declară, “ca luna, va dăinui pe vecie, şi ca martorul 

credincios din cer”. Mă gândeam într-o zi la acest verset. Luna este un martor 

credincios pe cer. Ce face luna? Deşi influenţează mareele de pe planetă, pentru 

cei mai mulţi oameni nu este decât o bucată de rocă reflectând lumina soarelui. 

Atâta tot. În unele zile este ca o felie subţire din lună, jumătate de lună sau lună 

plină, dar ea a fost creată să reflecte lumina soarelui. Existenţa lunii arată că 

trebuie să existe un Mare Creator. 

Psalmistul numeşte luna un martor credincios – deşi nu poate nici măcar 

să vorbească! Cum se poate asta? Cum se poate întâmpla ca luna să fie un martor 

mai mare pentru Dumnezeu decât sunt eu, şi eu pot să proclam Numele Lui cel 

minunat! Apoi am realizat că trebuie să fiu ca luna, să fac un singur lucru cu viaţa 

mea şi cu vocea mea: trebuie să reflect lumina Fiului. Gândeşte-te doar – dacă noi 

toţi creştinii ne petrecem timpul reflectând lumina Fiului lui Dumnezeu, cât de 

luminoasă ar fi lumea aceasta? Nu vrem să fim ca o felie subţire de lună, ci una 

plină, strălucitoare care să radieze în lumea întunecată în care trăim. Aceasta 

înseamnă că trebuie să fim ancoraţi în mod corect în Fiul. 

A 
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Efeseni 5:16 ne încurajează: “răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele”. 

Timpul este foarte preţios şi trece repede pe lângă noi. Deoarece zilele devin şi 

mai rele, trebuie să lăsăm ca lumina noastră – neprihănirea lui Hristos – să 

strălucească foarte tare acum. Să zicem că ai aprins lumina la miezul nopţii. Cât de 

strălucitoare ar fi lumina atunci? Mult mai strălucitoare. Acum să zicem că iei 

sursa luminoasă şi o pui adânc în pământ, într-o mină, acolo unde lumina nu 

poate pătrunde. Cât de strălucitoare ar fi lumina ta? Într-adevăr, ar fi foarte 

strălucitoare. De fapt, cu cât este mai mult întuneric, cu atât lumina ta va fi mai 

strălucitoare. Lumina ta poate străluci la biserică, dar va străluci mai puternic la 

muncă sau la şcoală, la cumpărături, la plajă, sau în zonele cu baruri din oraş. De 

ce ? Deoarece aceste locuri sunt foarte întunecoase din punc de vedere spiritual. 

Iisus a spus, “Eu sunt Lumina lumii, cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în 

întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). Răspândeşte lumina pe care ţi-a 

dat-o Iisus la cât de mult întuneric poţi, şi luminează acest întuneric cu lumina 

puternică a Dumnezeului Măreţ. 

Un loc foarte întunecos unde poţi lumina este în închisoare. Lucrarea din 

închisoare este plină de experienţe interesante; ar trebui să încerci şi tu! Prima 

dată când am mers într-o închisoare cu Misiunea din Închisori a lui Bill Glass, am 

fost aşa de emoţionat că am crezut că inima mea va exploda. Dar după 30 de 

minute, Dumnezeu mi-a arătat lucruri uimitoare. Odată într-o închisoare din 

Houston, trei dintre noi am mers într-o zonă izolată. Aici deţinuţii erau puşi în 

celule separate pentru 23 de ore pe zi, şi le era permis să iasă doar o oră pe zi 

pentru a face duş şi a se recreea. Aceşti deţinuţi erau ca şi animalele închise în 

cuşti. Această zonă izolată găzduia pe cei mai răi dintre cei răi: criminali, violatori, 

gangsteri etc. 

Am început o conversaţie cu un deţinut care spunea că a fost în mafia 

mexicană (unul dintre cele mai dure bande de răufăcători de stradă). Totuşi, există 

un preţ de plătit când un membru încearcă să plece dintr-o bandă de stradă aşa 

de mare – şi acest preţ este moartea. Ei ucid pe cei care încearcă să plece din 

banda lor. Se afla în această zonă izolată deoarece viaţa lui era ameninţată. Aşa că 

l-am întrebat, “Doreşte cineva de aici să te omoare?” 
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A spus că da, şi a arătat câteva celule unde erau deţinuţi care voiau să-l 

omoare. Apoi şi-a pus degetul la gură şi a scos un sunet ca să facem linişte. A 

arătat către celula învecinată şi a şoptit, “Tipul din celula următoare vrea să mă 

omoare”. 

Am şoptit cu glas răguşit “Tipul din celula aceea vrea să te omoare?” 

A răspuns afirmativ. Mă întrebam oare în ce m-am băgat! Deoarece era 

evident că acest om avea nevoie de Iisus, şi cum era probabil să moară curând, am 

început să-i mărturisesc Evanghelia. Uimitor, acest deţinut de 20 de ani, tatuat de 

la gât până la glezne, avea toate răspunsurile corecte. Probabil a crescut în 

biserică, dar în mod sigur a urmat o cale greşită în viaţă. 

Să nu te gândeşti cumva că tinerii din biserica ta se vor întoarce automat 

către Domnul când vor fi adulţi. Satan le va face necazuri îngrozitoare. Te rog, 

investeşte cât mai mult timp şi rugăciune în aceşti tineri. În mod sigur merită 

investiţia. 

După ce am vorbit cu acest tip, am vrut să-l întâlnesc pe ucigaşul din 

celula următoare. Nu mai întâlnisem până atunci un ucigaş, aşa că m-am gândit că 

o să fie interesant! În acea celulă era Juan, un tânăr de 21 de ani cu părul blond, 

care arăta ca un student obişnuit de la orice colegiu din America. L-am întrebat, 

“Juan, care este cel mai groaznic lucru pe care l-ai făcut în viaţa ta ? Nu trebuie să-

mi spui dacă nu vrei”. Spun asta de la început deoarece unii oameni ar putea 

crede că au făcut ceva atât de rău că Dumnezeu nu-i poate ierta. Acest lucru nu 

este niciodată adevărat – este o minciună venită direct din iad, de la însuşi tatăl 

minciunii. 

Juan a întrebat, “Nu trebuie să-ţi spun?” 

“Nu, nu trebuie dacă nu vrei”. 

A replicat, “De fapt mă gândesc să fac ceva mai rău decât am făcut 

vreodată până acum”. Probabil se referea la dorinţa de a-l ucide pe tipul din celula 

învecinată! 

Pentru a spune Evanghelia prizonierilor am folosit un poster evanghelistic. 

(Dacă foloseşti broşuri sau alte unelte evanghelistice, ia-ţi timp să explici păcatul 
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trecând prin Cele 10 Porunci. Asigura-te că oamenii înţeleg într-adevăr starea lor 

depravată în faţa Dumnezeului cel sfânt, atotştiutor al acestui univers) Când am 

ajuns la sfârşitul posterului şi l-am întrebat pe Juan dacă voia să-şi predea viaţa lui 

Iisus Hristos, a spus că a făcut asta. 

Uneori încerc să discut cu cineva până face o decizie pentru Iisus. Ştiu că 

poate suna ciudat, dar încerc să fiu sigur că nu am convins eu pe cineva să facă 

asta, ci Duhul Sfânt a fost Cel care l-a condus să ia această decizie. Cu Juan, nu 

eram sigur că vrea într-adevăr să facă acest angajament. Aşa că am împăturit 

posterul şi am spus, “Juan, nu sunt sigur că eşti gata să-ţi predai întreaga viaţă lui 

Iisus Hristos şi să-L urmezi”. 

“Lasă-mă să-ţi spun ceva”, a răspuns. “M-am săturat şi sunt obosit de 

viaţa mea; viaţa mea nu merge nicăieri. Şi singurul lucru care îmi poate schimba 

viaţa este Iisus Hristos, şi vreau să-L accept chiar acum”. Aşa că mi-am desfăcut 

posterul, dându-mi seama că dacă un ucigaş vrea să-L accepte pe Hristos, trebuie 

să îl las să-L accepte! Ne-am rugat ca Juan să-şi predea viaţa lui Domnului Iisus. 

După ce Juan a început să vorbească, l-am întrerupt spunând, “Juan, stai 

puţin – asta este Romani capitolul 8”. Cum continua să vorbească, am spus, “Juan, 

acesta este Iacov capitolul 2. Cum de ştii toate aceste versete?” 

“Nu ştiu”, a replicat. “Ele continuă să-mi vină în minte”. A fost una dintre 

cele mai ciudate experienţe pe care le-am avut. 

Juan a spus apoi, “Nu ai crede dacă ţi-aş spune ce am în celulă. Am o listă 

cu următoarele ţinte”. 

Am întrebat, “Ce vrei să spui cu lista aceasta?” 

“Este o listă cu oamenii pe care mafia mexicană îi va ucide”. 

“Juan, acum eşti un credincios născut din nou în Iisus Hristos. De acum nu 

mai ai nevoie de această listă, aşa că de ce nu mi-o dai mie?” 

Mi-a înmânat o listă cu mai mult de 70 de nume şi adrese ale oamenilor 

pe care mafia mexicană plănuia să-i omoare. Cineva mi-a dat o idee şi am trimis 

broşuri evanghelistice la toţi de pe listă; ei pot fi în curând morţi, astfel încât 
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aveau nevoie destul de repede de Evanghelie! Având în vedere că nu mi-a scris 

nimeni înapoi, nu sunt sigur de ceea ce s-a întâmplat cu oricare din acei oameni. 

Câteva zile mai târziu, când mă rugam, Dumnezeu a vorbit inimii mele. 

Foarte simplu părea că mă întreabă în duhul meu, “Mark, eşti tu pe lista cu ţinte a 

lui Satan? Este viaţa ta trăită radical pentru Fiul Meu, sunt rugăciunile tale 

înflăcărate, şi mărturisirea ta aşa de puternică încât să fii pe lista cu ţinte a lui 

Satan?” Ce întrebare care condamnă! 

Am aceeaşi întrebare pentru tine. Eşti tu pe lista ţintelor a lui Satan? Este 

viaţa ta trăită radical pentru Iisus încât Satan abia aşteaptă să te scoată de pe 

planeta asta? Este grupul tău de tineri pe lista cu ţinte a lui Satan? Sau este un 

grup de tineri dintre acelea care sunt mai preocupate de pizza, jocuri şi alte 

distracţii decât să Îl servească pe Iisus? Este biserica ta pe lista ţintă a lui Satan? 

Sau este una dintre acele biserici care sunt mai preocupate de cum arată clădirea 

şi de programul care urmează decât de a găsi pe cei pierduţi din oraş şi de a-i 

aduce să-L cunoască pe Iisus? 

Am făcut din asta scopul meu, şi sper că şi tu vei face din asta scopul tău, 

să ajungi pe lista ţintă a lui Satan. Îţi garantez că dacă vei face scopul tău din asta, 

vei avea parte de o cursă nebunească prin viaţa asta, dar vei avea parte de o 

intrare uimitoare în Cer când vei muri. Un tânăr mi-a scris următoarele cuvinte, 

“Nu numai că voi ajunge pe lista ţintă a lui Satan, dar va şi sublinia numele meu!” 

Acest tânăr vrea să fie atât de radical pentru Iisus, şi să-i cauzeze lui Satan atât de 

multe pierderi, încât acesta va trebui să-i sublinieze numele! Asigură-te că trăieşti 

astfel încât Satan să urască faptul că te scoli astăzi datorită faptului că vei lua 

oameni din echipa lui şi îi vei pune în echipa lui Dumnezeu pentru eternitate! 

Într-o zi mă uitam la o emisiune de sporturi extreme. Prezenta o varietate 

de evenimente din skateboard, curse cu biciclete prin noroi etc. Am observat la 

unul dintre evenimente că atunci când participanţii ajungeau la timpul limită de 

60 de secunde, le mai erau date 15 secunde. Ce era interesant era că acele 15 

secunde erau numite “timpul de glorie”. Se presupunea că participanţii să facă 

cele mai bune scheme deoarece timpul zbura. Vreau să te încurajez ca, într-un 

sens etern, să valorifici “timpul de glorie” pentru tine ca şi creştinii. Timpul zboară, 

şi este timpul ca noi să ne dăm toata silinţa pentru Mântuitorul nostru. El va veni 
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curând, şi noi trebuie să fim gata – şi trebuie să ne asigurăm că şi restul lumii este 

gata. 

Mărturisirea: Dumnezeu o iubeşte; Satan o urăşte. Aşa că te gândeşti că ar 

trebui să faci asta? 

PLANTÂND SEMINŢE 

Dacă pui ceva praf şi îngrăşământ într-un ghiveci de flori, adaugi apă şi 

expui ghiveciul la lumină, apoi te rogi să crească o plantă de floarea soarelui, s-ar 

întâmpla aşa ceva? Nu, evident că nu va creşte aşa ceva. De ce? Pentru că nu ai 

pus şi o sămânţă. Odată ce pui şi o sămânţă de floarea soarelui, poate creşte o 

plantă de floarea-soarelui. Chiar dacă Dumnezeu poate face un miracol şi poate să 

facă să crească o plantă şi fără o sămânţă, El a fost Cel care a stabilit că este un 

timp potrivit pentru semănat şi un timp potrivit pentru recoltat. În 1 Corinteni 3:6-

7, apostolul Pavel ne aminteşte cât de importante sunt seminţele. Cineva trebuie 

să le planteze înainte ca Dumnezeu să le facă să crească. Dumnezeu aude 

rugăciunile noastre atunci când ne rugăm ca un prieten al nostru să Îl cunoască pe 

Domnul Iisus Hristos, dar cred că de multe ori El vrea ca noi să mergem să plantăm 

o sămânţă în viaţa acelei persoane. Dacă doar am vorbi cu acel prieten despre 

Iisus şi apoi ne-am ruga pentru el, Dumnezeu ar avea o sămânţă pe care I-ar place 

să o facă să crească. 

AUZIND MULŢUMIRI 

Îţi dai seama că va veni o zi când fiecare persoană căreia i-ai mărturisit 

Evanghelia îti va mulţumi pentru aceasta? Gândeşte-te la asta. Dacă oamenii 

cărora le-ai mărturisit Evanghelia nu Îl acceptă pe Iisus şi astfel merg în iad, îţi vor 

mulţumi ei? Nu cred că vei auzi vreodată acest lucru din partea lor, ci cred că ei îşi 

vor aminti de tine. Odată ce vor ajunge în iad şi vor realiza că vor sta acolo pentru 

toată veşnicia, cred că îşi vor spune, “cel puţin acelei persoane care a vorbit cu 

mine la supermarket sau la şcoală în ziua aceea, i-a păsat suficient de destinaţia 

mea veşnică încât a venit să îmi spună cum să evit acest loc. Mi-aş fi dorit să îi pot 

mulţumi pentru faptul că m-a avertizat”. Şi, bineînţeles, îşi vor dori să te fi 

ascultat. 
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Acum gândeşte-te la oameni care vor ajunge în rai. Imaginează-ţi pe 

cineva care vine la tine în rai spunându-ţi, “Îţi aminteşti de mine? Mergeam la 

muncă (sau la şcoală) cu tine şi mi-ai mărturisit Evanghelia într-o zi. Ştiu că la 

vremea aceea nu prea păream să dau atenţie la ceea ce îmi spuneai, dar te-am 

ascultat. După 3 ani, mi-am predat viaţa lui Iisus şi am trăit pentru El. Şi acum aş 

vrea să îţi mulţumesc pentru timpul pe care l-ai folosit pentru a-mi împărtăşi 

despre Domnul Iisus”. 

Dacă ar veni o persoană în rai şi ţi-ar vorbi astfel, cum crezi că te vei simţi 

atunci? O, va fi un sentiment incredibil! 

Nu-ţi irosi viaţa alergând după distracţii ieftine, cum ar fi să faci tumbe în 

maşinăriile din parcul de distracţii cu mâinile ridicate, ori făcând galerie la un meci 

de fotbal. În locul acestora, caută emoţia eternă a oamenilor care îţi vor mulţumi 

pentru ceea ce ai făcut pentru ca ei să intre pe porţile raiului pentru toată 

veşnicia. Asigură-te că vei primi cât mai multe expresii “mulţumesc” în rai datorită 

faptului că ai proclamat curajos Numele lui Iisus aici pe pământ. 

CEL MAI MARE PĂCAT 

Într-o seară mă pregăteam să merg să mărturisesc Evanghelia, citind Biblia 

şi rugându-mă. Pe când mă gândeam eu la acest lucru, mi-a venit în minte ideea 

că toţi oamenii pierduţi au nevoie de Iisus, şi totuşi uneori eu nu vreau să vorbesc 

cu ei despre El. Mi-am dat seama că a nu mărturisi credinţa este de-a dreptul 

egoism. Apoi m-a lovit gândul că în Biblie sunt două tipuri de păcate: păcatul prin 

comitere şi păcatul prin omisiune. Există păcate pe care noi le facem prin fapte ale 

noastre, dar există şi lucruri bune pe care noi ar trebui să le facem dar nu le 

facem, şi astfel păcătuim. Iacov 4:17 spune, “Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, 

săvârşeşte un păcat!”. 

Apoi ceva mi-a mişcat duhul. Dacă tot păcatul vine de la egoism (a avea o 

atitudine de genul “eu sunt primul care contează” în loc de a pune pe Dumnezeu 

pe primul loc) şi dacă faptul că nu mărturisesc credinţa este un act de egoism, ce 

păcat mai mare va putea vreodată să facă un credincios decât să nu vorbească cu 

cei pierduţi despre Iisus? Noi credem că a comite adulter sau crimă sunt cele mai 

grave păcate – şi din perspectiva lumească lipsită de sfinţenia lui Dumnezeu, 

acestea chair sunt păcate grave. Dar eu cred că unul dintre păcatele cele mai 



P a g i n a  | 193 

 

Eu cred că unul dintre 
păcatele cele mai grave pe 

care le pot săvârşi 
credincioşii este acela de a 

nu le spune celor nemântuiţi 
despre singurul lucru care îi 

poate salva. 

grave pe care le pot săvârşi credincioşii este acela de a nu le spune celor 

nemântuiţi despre singurul lucru care îi poate salva. Iisus a spus femeii prinse în 

adulter, “Du-te, şi să nu mai păcătuieşti!” (Ioan 8:11). Ca şi credincios, tu ştii cât 

de mult urăşte Dumnezeu păcatul, aşa că mergi şi nu mai păcătui; asigură-te că 

spui oricărei persoane cu care te întâlneşti despre Iisus. 

FĂ ASTA AZI 

Vizitam cândva nişte prieteni de la Universitatea Auburn şi am mers într-o 

vineri seara la un supermarket pentru a mărturisi Evanghelia, apoi m-am întors şi 

m-am dus la culcare. Pe la miezul nopţii, m-

am trezit cu gândul că nu mărturisisem 

suficient în acea zi, astfel că m-am îmbrăcat 

şi am mers în zona de baruri din oraş ca să 

vorbesc cu oamenii. Am văzut un bărbat 

stând lângă un zid de cărămidă şi m-am 

aşezat şi eu lângă el. Am avut o discuţie 

extraordinară. Mi-a povestit că părinţii lui 

erau membri în Navigatorii, un grup creştin 

foarte puternic, dar a spus despre el însuşi că 

nu avea nici un fel de credinţă în Dumnezeu. 

Acest student în anii terminali a avut întrebări serioase să îmi pună, dar au existat 

răspunsuri pentru toate întrebările lui. 

După ce am vorbit aproape o oră, el a spus, “Eu aparţin de organizaţia 

Farmhouse de aici din Auburn. Sunt membru de aproape 4 ani. Există în această 

organizaţie creştini evanghelici care nu au petrecut niciodată timp cu mine 

precum ai făcut tu pentru a mi-L prezenta pe Domnul Iisus. Ştii ce? Asta nu prea 

miroase a bine, nu?” 

Am fost nevoit să recunosc că avea dreptate. 

Gândeşte-te la acest lucru. Poate că ai persoane pierdute chiar acum în 

apropierea ta care se întreabă de ce nu le-ai mărturisit adevărul până acum. Nu-I 

lasă să se mai întrebe acest lucru. Fă cumva să discuţi chiar azi cu ei. 
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Oamenii care sunt în mod 
continuu în flăcări pentru 
Iisus sunt aceia care fac 
lucrarea Domnului fără 

oprire. 

PUNE ÎNCĂ UN LEMN PE FOC 

Ai fost vreodată la o tabără creştină şi te-ai molipsit de la acel sentiment 

de “tabără” când parcă ai luat foc pentru Dumnezeu, dar după o lună sau două ai 

revenit la normal sau înapoi în groapă? Mă întreb de ce acest lucru pare să se 

petreacă atât de des. Gândindu-mă şi rugându-mă într-o zi în legătură cu acest 

aspect, mi-a venit în minte o imagine despre care cred că este de la Domnul. Era 

doar o simplă imagine a unui foc de tabără. Dacă te opreşti din a pune lemne pe 

focul de tabără, ce se întâmplă cu el? Se stinge. Dar dacă continui să pui lemne pe 

foc, şi focul continuă să ardă. Iacov ne instruieşte în acest sens astfel, “Fiţi 

împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri” (Iacov 1:22). 

Apoi el ne spune, “credinţa fără fapte este zadarnică” (Iacov 2:20). 

Oamenii pe care îi întâlnesc şi care sunt în mod continuu în flăcări pentru 

Iisus sunt aceia care fac lucrarea Domnului 

fără oprire. Ei sunt activi în credinţa lor: ei 

lucrează la adăposturi pentru cei fără case, ei 

mărturisesc Evanghelia celor pierduţi, ei scriu 

cărţi din perspectiva creştină, vizitează 

prizonieri şi puşcăriaşi etc. Ei pun în mod 

continuu lemne pe focul lor. Şi dacă faci şi tu 

acest lucru în mod continuu, nu numai că 

focul nu se va stinge, ci va deveni tot mai 

mare. Dumnezeu nu vrea să rămânem la stadiul de focuri de tabără, ci el vrea să 

fim focuri mari în aer liber, dezlănţuiţi pentru El. Continuă să faci lucrurile lui 

Dumnezeu şi pasiunea ta pentru El va rămâne puternică pentru tot restul vieţii 

tale. 

Steve Farrar spunea astfel, “Dacă nu creşti în continuu în Hristos, creşti în 

vârstă în Hristos”. 

Filimon 6 spune, “Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate 

prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos”. Dacă vrei 

o înţelegere deplină a tot ceea ce ai în Iisus, asigură-te că eşti activ în mărturisirea 

credinţei tale. 
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“Suntem aici pentru două 
motive: să Îl facem pe El bine 

cunoscut, şi să Îl facem să 

arate bine” 

FĂ-L SĂ ARATE BINE 

Am auzit un predicator spunând ceva ce nu voi uita niciodată: “Suntem 

aici pentru două motive: să Îl facem pe El bine cunoscut, şi să Îl facem să arate 

bine”. Asta însumează tot ce înseamnă creştinism, nu-i aşa? Suntem aici pentru a 

le spune celorlalţi despre Iisus, pentru a-L face cunoscut în toată lumea, şi suntem 

aici pentru a trăi la fel cum a trăit El, pentru a-L reprezenta bine lumii. Crezi că 

aceste lucruri vor conta în Ziua Judecăţii? Ai face bine să crezi că vor conta. 

Petrece-ţi viaţa făcându-L bine cunoscut lumii şi reprezentându-L bine, şi astfel vei 

avea o viaţă deplină, împlinită. 

Într-o seară am mers să mărturisesc Evanghelia pe plaja Myrtle din 

Carolina de Sud şi vorbeam cu doi soldaţi de 

la marină. Unul dintre ei chiar voia să vorbim, 

dar celălalt tot dorea să plece. După aproape 

10 minute, cel care nu era interesat de 

discuţie voia să plece şi să meargă împreună 

cu colegul lui la o ţigară. Dar acesta i-a 

răspuns, “Mi-ar place să vorbesc cu el, aşa că 

te rog, hai să mai stăm”. 

Întrucât ei doar voiau să meargă către camera lor, m-am oferit să îi 

însoţesc pe drum. Şi pe când mergeam noi, cel care voia să meargă la o ţigară l-a 

avertizat pe celălalt că aş putea fi un poliţist. 

Colegul i-a răspuns, “Tipul ăsta nu e poliţist. El le spune oamenilor despre 

Iisus!”. Era chiar amuzant. 

Apoi când am mers în camera lor, bărbatul care era mai prietenos a spus 

“Prietenul meu vrea să te percheziţioneze să fie sigur că nu ne înregistrezi sau 

altceva”. Aşa că i-am lăsat să mă controleze să se convingă că nu îi înregistram şi 

nici nu aveam vreo armă la mine. 

Am glumit către ei spunându-le, “Hei, băieţi, voi vă uitaţi prea mult timp la 

televizor!” 

Am intrat în camera lor, unde am descoperit că aveau bere Heineken pusă 

la gheaţă, iar unul dintre ei a început să tragă dintr-o ţigară. Pe măsură ce am 
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continuat să vorbesc cu celălalt tip, mi-a spus că îi plăcuse la mine faptul că eram 

îmbrăcat la fel ca şi ei. În seara aceea purtam blugi negri şi un tricou.  

L-am întrebat, “dacă veneam la voi îmbrăcat într-un costum la patru ace, 

având cu mine o Biblie uriaşă, ce-ai fi făcut?” 

Mi-a răspuns “Nu aş fi avut nimic de discutat cu tine!” 

Atunci când mărturiseşti Evanghelia, nu trebuie să te îmbraci într-un mod 

păcătos sau neadecvat, dar este bine să te îmbraci astfel încât să se potrivească cu 

locul unde mergi. Purtarea şi dragostea ta pentru Iisus şi pentru cei pierduţi ar 

trebui să atragă oamenii către tine, nicidecum îmbrăcămintea pe care o porţi. De 

asemenea, caută să nu porţi tricouri creştine sau bijuterii. Acestea pot să facă 

astfel ca oamenii să nu vrea să vorbească cu tine pentru că pot identifica foarte 

uşor de unde vii şi ce intenţii ai. Iisus nu S-a îmbrăcat deloc special atunci când a 

predicat Evanghelia. Aşa nici noi nu ar trebui să purtăm îmbrăcăminte care să îi 

descurajeze pe oameni să vorbească cu noi sau ar putea să discrediteze lucrarea 

noastră pentru Domnul Iisus Hristos. 

Am auzit apoi pe tipul care nu era implicat în discuţie sunându-şi prietena 

şi spunându-i, “N-am avut o zi bună. Dimineaţă chiar a fost oribil; apoi la prânz nu 

s-a întâmplat nimic special, iar acum pe seară, Îl am pe Iisus în camera de hotel!” 

M-am uitat la el şi i-am replicat “Nu, nu. Nu pe Iisus”. Dar apoi m-am 

gândit: dacă oamenii nu Îl pot vedea pe Iisus în tine şi în mine, în cine atunci Îl vor 

vedea vreodată pe Iisus? Trebuie să Îl facem pe Iisus bine cunoscut şi trebuie să Îl 

reprezentăm bine oriunde mergem. Le-am dat celor doi soldaţi broşuri 

evanghelistice şi unul dintre ei voia să îi las numărul meu de telefon ca să 

rămânem în legătură! Slujim unui Dumnezeu măreţ. Continuă să Îl slujeşti! 

PORNEŞTE O REVOLUŢIE 

Cuvântul “revoluţie” are semnificaţia unei schimbări rapide, radicale sau 

complete; îndepărtarea sau abdicarea unui guvern sau a unui conducător; sau 

înlocuirea unui conducător de către cei care sunt conduşi. Nu mă refer aici la 

administraţia de la Washington, dar nu crezi că ar fi timpul pentru răsturnarea 

acestei guvernări? Ioan 12:31 spune, “acum stăpânitorul lumii acesteia va fi 

aruncat afară”. Stăpânitorul lumii, satan, trebuie să fie răsturnat. Şi aceasta este 
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posibil prin rugăciune şi prin a apăra adevărul etern în mod curajos oriunde 

mergem. 

Cu toate acestea, pentru a avea o revoluţie, trebuie să ai un lucru: un 

revoluţionar, cineva care să fie gata să apere adevărul indiferent care ar fi 

costurile. Sinonimul pentru revoluţionar este radical – cineva care este dispus să 

dea tot ce are, care să Îi fie plăcut lui Dumnezeu înainte de oricine altcineva, 

cineva care trăieşte doar pentru Dumnezeu. Înainte de a se petrece orice revoluţie 

în această lume, trebuie să aibă loc o revoluţie în tine. Te-ai angaja să începi o 

revoluţie în lumea aceasta? Mulţi oameni lasă ca dragostea lor pentru Iisus să 

nască o revoluţie în ei şi astfel să înceapă să genereze o revoluţie în jurul lor. Fii un 

revoluţionar – un radical pentru Iisus. 

ÎNCHEIE ÎN PUTERE 

În 2 Timotei 4:7, apostolul Pavel spune, “M-am luptat lupta cea bună, mi-

am isprăvit alergarea, am păzit credinţa”. Cum îţi vei încheia cursa vieţii? Chiar nu 

contează cum începi; ceea ce contează este cum îţi vei încheia cursa. 

Carl Lewis, celebrul atlet care a câştigat 9 medalii de aur, a fost un tip 

uimitor mai ales în cursa lui de 100 m viteză. Când se dădea startul, întotdeauna îl 

găseai pe Carl în spatele concurenţilor. El nu lua startuil formidabil de bine. Dar pe 

la semnul de 50m, Carl era deja la jumătatea plutonului de atleţi, Iar la finalul 

cursei, întotdeauna el era pe primul loc. Alţi alergători spuneau despre Carl Lewis 

că avea un “schimbător de viteză” pe care nici un alt alergător îl avea. Ei spuneau 

că era ca şi cum o rachetă ar fi fost implantată în Carl, permiţându-i astfel să îi 

depăşească pe toţi ceilalţi. Ideea este că nu câştigi medaliile de aur la pornirea în 

cursă, ci la finalul lor. 

Că veni vorba, tu cum îţi vei încheia cursa vieţii pentru Dumnezeu cel 

minunat? Întotdeauna le spun oamenilor, “Fie vei sfârşi în putere, fie vei sfârşi în 

greşeală”. Exact despre asta vorbea apostolul Pavel în acel verset. El şi-a păstrat 

credinţa pe tot parcursul până la finele cursei vieţii lui. Fă şi tu acelaşi lucru. 

Cândva, într-un supermarket, stăteam lângă un domn în vârstă şi am 

început o discuţie cu dânsul. Mi-a spus după câteva minute că fusese cândva ca 

mine, dar acum nu mai era la fel. Fusese un pastor la “Ucenici pentru Hristos” 
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timp de 9 ani. Mi-a spus, “Credeam ceea ce făceam, dar apoi am făcut nişte şcoli”. 

Apoi mi-a povestit despre cele 5 diplome obţinute de la diferite colegii şi că 

tocmai terminase de scris un articol pentru revista “Ateul American”. 

Acest om îşi încheie cursa vieţii foarte greşit. Fii sigur că atunci când Îl vei 

întâlni pe Iisus, când vei trage linie vieţii tale şi când vei intra în rai, îţi vei termina 

cursa în putere, în foarte multă putere! 

SUSPENDAT ÎN VÂRFUL DEGETELOR 

Eram la un festival de muzică din Nashville, Tennessee, şi purtam o 

discuţie cu un muncitor de 19 ani din Detroit. Călătorise cu trenul până în 

Nashville pentru a-şi întâlni prietena. Sosise târziu cu o seară înainte, aşa că l-am 

întrebat unde şi-a petrecut noaptea. Mi-a răspuns, “pe acoperişul acelei clădiri”, 

arătând cu degetul asupra unui zgârie-nori. Se odihnise pe acoperişul unei clădiri! 

Apoi am întrebat, “Cu ce te distrezi?” 

“Sunt un săritor de pe clădiri”, a replicat el. L-am întrebat ce vrea să spună 

cu asta. 

“Ştii, e ca la televizor, când vezi pe unii sărind de pe o clădire pe alta. Este 

o chestiune de viteză”. 

Pun pariu că este! Dar pentru că îmi place să le pun oamenilor întrebări, l-

am chestionat mai departe, “Ai ratat vreodată un salt?” 

“Da, o dată”, a spus el. “După ce am sărit de pe acoperişul unei clădiri, pe 

când eram în aer, mi-am dat seama că nu voi ajunge la cealaltă clădire. Tot ceea 

ce am reuşit au fost vârfurile degetelor agăţate de acoperiş, apoi corpul mi s-a 

izbit de peretele clădirii. Eram pur şi simplu suspendat acolo. Am avut doar atâta 

energie cât să mă împing pe acoperiş”. 

“Te-ai speriat?” 

“Foarte tare”, a răspuns tânărul. 

Îţi dai seama că azi ai putea sta de vorbă cu oameni care stau agâţaţi doar 

de vârful degetelor lor înainte de a cădea în veşnicie? Atât de aproape ar putea fi 

ei. Dacă ei ar şti ce i-ar aştepta fără Iisus, şi ei ar fi tot atât de speriaţi. În 1 Samuel 
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20:3, David spune, “Dar viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că nu este decât 

un pas între mine şi moarte”. Fiecare persoană ajunge la un punct unde se află la 

doar un pas, la doar o suflare de veşnicie. Şi noi toţi ajungem la un punct unde 

puterea noastră nu ne mai poate scoate din situaţia în care suntem. Spune-le 

oamenilor, pe când ei se ţin suspendaţi firav de vârfurile degetelor deasupra 

veşniciei, că există o mână străpunsă de piron care este gata să îi tragă în rai. 

SUNĂ ALARMA 

Ezechiel 33:1-11 înregistrează cuvintele Domnului adresate profetului 

Ezechiel astfel: 

“Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: "Fiul omului, vorbeşte copiilor 

poporului tău, şi spune-le: ,Când voi aduce sabia peste vreo ţară, şi 

poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om oare care, şi-l va pune ca 

străjer, - dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna din 

trâmbiţă, şi va da de ştire poporului, şi dacă cel ce va auzi sunetul 

trâmbiţei nu se va feri, şi va veni sabia şi-l va prinde, sângele lui să cadă 

asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiţei, şi nu s-a ferit, de 

aceea sângele lui să cadă asupra lui; dar dacă se va feri, îşi va scăpa viaţa. 

Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi 

dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, 

omul acela va pieri din pricina nelegiuiri lui, dar voi cere sângele lui din 

mâna străjerului.'  

Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să 

asculţi Cuvântul care iese din gura Mea, şi să-i înştiinţezi din partea Mea. 

Când zic celui rău: ,Răule, vei muri negreşit!' şi tu nu-i spui, ca să-l întorci 

de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui 

îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă 

de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi 

vei mântui sufletul. Spune dar, fiul omului, casei lui Israel: ,Voi cu drept 

cuvânt ziceţi: ,Fărădelegile şi păcatele noastre sunt asupra noastră, şi din 

pricina lor tânjim; cum am putea să trăim?' Spune-le: ,Pe viaţa Mea, zice 

Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de 
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Dacă noi ştim că ei vor muri 
şi vor merge în iad şi dacă nu 
îi avertizăm, sângele lor este 

pe mâinile noastre. 

la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră 

cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?'” 

În vremurile străvechi, străjerii stăteau pe zidul care înconjura un oraş şi 

vegheau. Slujba lor era aceea de a identifica orice armate care veneau către oraş. 

Atunci când vedeau un inamic apropiindu-se, ei trebuiau să sune din trompetă 

pentru a avertiza locuitorii oraşului. Nu era slujba lor să îi pregătească pe fiecare 

dintre locuitori, pentru că fiecare era responsabil să se pregătească. Slujba 

străjerului era doar să sune alarma. 

Dumnezeu i-a lăsat pe credincioşi pe pământ pentru a suna alarma către 

ceilalţi, pentru a-i avertiza pe cei răi asupra faptului că dacă nu se pocăiesc (nu se 

întorc) de la căile lor şi dacă nu vin la Iisus, ei vor regreta atât în această lume cât 

şi în veşnicie. Dacă noi ştim că ei vor muri şi 

vor merge în iad şi dacă nu îi avertizăm, 

sângele lor este pe mâinile noastre. Am avut 

destul sânge pe mâinile mele cât timp am 

fost şi eu pierdut; nu mai vreau în plus. 

Trebuie să le spunem celor pierduţi despre 

Iisus. Dumnezeu nu găseşte nici o plăcere în 

moartea celor păcătoşi, şi nici noi nu ar 

trebui să găsim. Roagă-te pentru ei şi mărturiseşte-le Evanghelia pentru ca şi ei să 

fie în rai într-o zi alături de noi. 

Ceva mai devreme, Ezechiel spune, “Du-te la prinşii de război, la copiii 

poporului tău: vorbeşte-le, şi, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: 

,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu!” (Ezechiel 3:11). Ţine minte, este 

responsabilitatea noastră să spunem adevărul, indiferent dacă cei care ne aud 

primesc sau refuză mesajul. 

SCHIMBĂ LUMEA! 

Evreii din Tesalonic s-au plâns de Paul şi Sila, spunând, “Oamenii aceştia, 

care au răscolit lumea, au venit şi aici” (Faptele Apostolilor 17:6). N-ar fi plăcut să 

ai o astfel de reputaţie, a unuia care a răsturnat lumea? Noi toţi avem o reputaţie. 

Care este reputaţia ta? Întreabă pe oamenii pe care îi cunoşti care cred ei că este 

reputaţia ta, în ce anume excelezi. Întreabă-i care cred ei că este cel mai 
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important lucru din viaţa ta. Este interesant să întrebi oamenii acest lucru, pentru 

că indiferent de ceea ce este mai important în viaţa ta, ei vor şti despre ce este 

vorba. Dacă este Iisus, ceilalţi vor şti acest lucru. Dumnezeu caută oameni pe care 

El să îi folosească pentru a răsturna această lume pentru Fiul Său, dar pentru asta 

Fiul Său trebuie să fie cel mai important lucru în viaţa ta, dacă vrei să ai reputaţia 

unuia care schimbă lumea. 

Citeşte în Evrei 11, capitolul Bibliei care prezintă galeria eroilor credinţei, 

să vezi ce spune în versetele 37-40: 

“au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi 

de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de 

toate, prigoniţi, munciţi, - ei, de care lumea nu era vrednică - au rătăcit 

prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului. Toţi 

aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce 

le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun 

pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi”. 

Am o întrebare simplă pentru tine: Este lumea aceasta vrednică de tine? 

Asigură-te că trăieşti o viaţă atât de sfântă pentru Domnul tău şi că mărturiseşti 

Evanghelia celor pierduţi, încât această lume nu va fi niciodată vrednică de tine! 

Unul dintre cele mai puternice pasaje din Scriptură este Matei 10:28-39. 

Citeşte cu toată inima ceea ce Domnul Iisus spune, apoi pune în aplicare. 

“Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci 

temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în 

gheenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, nici una din ele nu 

cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din 

cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ 

decât multe vrăbii. De aceea, pe orişicine 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.  

Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc 

pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de 
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mama sa, şi pe noră de soacra sa. Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei 

din casa lui. Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, 

nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât 

pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după 

Mine, nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine 

îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga”. 

PĂRTĂŞIA CELOR CARE NU SE RUŞINEAZĂ 

Fac parte din “Părtăşia celor care nu se ruşinează”. Zarurile au fost 

aruncate. Am trecut linia de demarcaţie. Decizia a fost luată. Sunt un ucenic al 

Domnului Iisus Hristos. Nu voi privi înapoi, nu voi abandona, nu voi încetini, nu mă 

voi întoarce, şi nici nu voi sta liniştit. Trecutul meu este răscumpărat, prezentul 

meu are logică iar viitorul meu este asigurat. 

Am terminat cu traiul mediocru, am încheiat cu mersul atât cât pot vedea, 

cu planificarea pe termen scurt, cu genunchii moi, cu visele fără culori, cu viziunile 

monotone, cu vorbirea lumească, am terminat cu dărnicia ieftină şi cu ţelurile 

mărunte. 

Drumul meu este stabilit, mersul meu este rapid, ţelul meu este Raiul, 

cărarea mea este îngustă, calea mea este aspră, însoţitorii puţini, dar Ghidul meu 

este de încredere iar misiunea mea clară. 

Nu voi ceda, nu mă voi răsturna, nu voi încetini, şi nici nu voi conteni să 

vorbesc până când nu voi termina de predicat, de rugat, de plătit, de acumulat şi 

de apărat cauza lui Hristos. Trebuie să alerg până la întoarcerea Sa, să dăruiesc 

până la ultima picătură, să predic până toţi vor afla şi să lucrez până El va veni. 

Şi când El va veni pentru a-i lua pe ai Lui, nu va avea nici o problemă să mă 

recunoască. Culorile mele Îi vor fi clare. 

“Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos…” (Romani 1:16) 

- Ultimile cuvinte ale unui martir creştin din Africa 

Fii parte din părtăşia celor care nu se ruşinează. Este singura modalitate 

de a trăi viaţa. Ţine minte asta: Nu trebuie să traversezi oceanul ca să fii misionar, 

trebuie doar să vezi crucea.  
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Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut 
la dreapta lui Dumnezeu. 

MARCU 16:19 
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Capitolul 14 
DRAGĂ DUMNEZEU  

sau  
DRAGĂ SATAN 

 
“Noi suntem pierduţi prin voinţă şi dorinţă; pierduţi în încăpăţânare şi pe 

deplin; dar totuşi pierduţi cu acordul nostru total, care este cel mai rău mod 
de a fi pierdut. Noi suntem pierduţi de Dumnezeu, care a pierdut dragostea 
inimii noastre, confidenţa şi obedienţa noastră; pierduţi de biserică, pe care 

nu o mai slujim; pierduţi de adevăr, pe care nu îl mai vedem; pierduţi de 
dreptate, a cărei cauză nu o mai susţinem; pierduţi de cer, în ale cărui curţi 

nu am putut niciodată ajunge; pierduţi, atât de pierduţi încât dacă nu ar 
interveni mila divină, ar trebui să fim aruncaţi în groapa fără fund pentru a 
ne scufunda pentru veşnicie. Pierduţi! Pierduţi! Pierduţi! Mai bine o lume 

întreagă în flăcări decât un singur suflet pierdut! Mai bine să se stingă 
fiecare stea de pe cer şi să se prăbuşească văzduhul decât să se piardă 

măcar un suflet!” 

CHARLES HADDON SPURGEON 
 
 

per că ai găsit această carte ca pe o încurajare dar şi o provocare. Dar 

recunosc că este posibil să fi citit cartea chiar până aici şi să nu fii mântuit. 

Trebuie să îţi dai seama că există doar două tipuri de oameni pe pământ: cei 

care sunt pierduţi şi cei care sunt salvaţi, mântuiţi. Iar tu eşti în mod sigur într-una 

din aceste două categorii. Fiecare persoană pe care o vezi – la televizor, la meciul 

de fotbal, în familia ta, la locul tău de muncă etc. – fiecare persoană este într-una 

din aceste două categorii. Dar tu, tu în ce categorie eşti? Eşti tu pierdut sau eşti 

mântuit? 

Când toate lucrurile se vor sfârşi, singurul lucru care va conta în veşnicie 

este dacă ai acceptat sau ai respins mântuirea pe care Dumnezeu o oferă în 

Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu va forţa pe nimeni să Îl accepte. El te poate 

S
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îndrepta către El, dar la un anume punct trebuie să te decizi, să decizi dacă îţi vei 

preda viaţa Lui. 

După cum ai citit în această carte, Legea Dumnezeului atotputernic, Cele 

10 Porunci, îţi arată că eşti vinovat înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este 

vinovat pentru că am încălcat această Lege. Întrebarea este aceasta: Eşti tu gata 

să te pocăieşti şi să te întorci de la păcatele tale şi să îţi predai viaţa lui Iisus? 

Citeşte următoarele două exemple de rugăciuni şi hotărăşte-te care dintre 

ele te reprezintă. Chiar dacă nu te rogi conştient vreuna dintre ele, în realitate 

chiar te rogi una dintre ele, pentru că atunci când vei pune jos această carte, vei 

sluji unuia anume. Întrebarea este: căruia vei sluji? 

“Dragă Dumnezeu,  

Am păcătuit împotriva Ta prin încălcarea Poruncilor Tale. În ciuda 

conştiinţei pe care Mi-ai dat-o, am privit cu poftă şi deci am comis adulter 

în inima mea. Am minţit, am furat, am eşuat în a Te iubi, am eşuat în a 

iubi pe aproapele meu ca pe mine însumi şi n-am respectat porunca de a 

sfinţi Sabatul. Am fost lacom şi am poftit la ce nu era al meu, am urât în 

inima mea şi deci sunt vinovat de crimă înaintea Ta. Am folosit Numele 

Tău în deşert, mi-am făcut un dumnezeu care să se potrivească cu 

păcătoşenia mea şi, datorită naturii mele păcătoase, mi-am dezonorat 

părinţii. Dacă voi sta înaintea Ta, înaintea sfinţeniei Tale în Ziua Judecăţii, 

dacă fiecare păcat săvârşit în secret şi fiecare cuvânt pe care l-am vorbit 

vor sta drept dovezi ale crimelor mele împotriva Ta, voi fi complet vinovat 

şi pe drept voi merita iadul. Dar nu am cuvinte să exprim mulţumirea că 

Iisus a luat locul meu suferind şi murind pe cruce. El a fost zdrobit pentru 

fărădelegile mele. El a plătit pedeapsa mea astfel ca eu să pot părăsi 

judecata fără să fiu pedepsit. El a arătat cât de mult mă iubeşti Tu. Cred că 

El a înviat apoi dintre cei morţi, după cum spun Scripturile. Mărturisesc 

acum şi părăsesc păcatele mele şi mă predau total Lui ca să îmi fie Domn 

şi Mântuitor. Nu voi mai trăi de acum înainte pentru mine. Îmi prezint 

trupul, sufletul şi spiritul Ţie ca o jertfă vie, pentru a-Ţi sluji pentru 

răspândirea împărăţiei Tale. Voi citi Cuvântul Tău, Biblia, în fiecare zi şi mă 



P a g i n a  | 206 

 

voi supune la ceea ce voi citi. Şi voi trăi veşnic doar datorită crucii 

Calvarului. Sunt al Tău pentru eternitate. Mă rog în Numele lui Iisus.  

Amin” 

∞ 
“Dragă Satan,  

Biblia îmi spune că tu eşti dumnezeul acestei lumi. Tu eşti tatăl 

minciunilor. Tu înşeli popoarele şi întuneci minţile celor care nu cred. 

Dumnezeu avertizează că nu pot intra în împărăţia Lui pentru că am 

minţit, am furat, am privit cu poftă şi deci am săvârşit adulter în inima 

mea. Am urât în inima mea, despre care Biblia spune că este acelaşi lucru 

ca şi crima. Am blasfemiat, am refuzat să Îl pun pe Dumnezeu pe primul 

loc în viaţa mea, am încălcat Sabatul, am tânjit la ceea ce aveau alţii, am 

dezonorat părinţii şi sunt vinovat de păcatul idolatriei, făcându-mi un 

dumnezeu în mintea mea cu care să mă simt confortabil în păcatul meu. 

Am făcut toate acestea în ciuda prezenţei conştiinţei mele. Ştiu că 

Dumnezeu este Cel care mi-a dat viaţă. Am văzut un răsărit de soare. Am 

auzit sunetele naturii. M-am bucurat de nenumăratele motive de plăcere, 

pe care le-am avut din mâna Sa generoasă. Îmi dau seama că dacă voi 

muri în păcatele mele, nu voi mai cunoaşte bucuria niciodată. Ştiu că Iisus 

Hristos a vărsat sângele Său pentru păcatele mele şi că a înviat pentru a 

distruge puterea morţii, dar azi refuz să îmi mărturisesc păcatele şi să mă 

întorc de la păcatele mele. În Ziua Judecăţii, când o să fiu aruncat în Iazul 

de Foc, nu voi putea învinovăţi pe nimeni decât pe mine. Nu este voia lui 

Dumnezeu ca eu să pier. El a arătat dragoste faţă de mine prin moartea 

Fiului Său, care a venit pe pământ ca eu să am şansa de a trăi veşnic. Tu ai 

fost acela care ai venit să ucizi, să furi şi să distrugi. Tu eşti tatăl meu 

spiritual. Eu aleg să continui să te slujesc şi să fac voia ta. Fac asta pentru 

că iubesc întunericul şi urăsc lumina.  

Dacă nu o să îmi vină mintea la cap, voi fi al tău pentru totdeauna”. 
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Iisus ne spune, “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe 

unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt” (Matei 

6:24) Nici unul dintre noi nu poate sluji la doi stăpâni. Care este stăpânul pe care 

vrei să îl slujeşti tot restul vieţii tale şi pentru toată veşnicia? 

Iosua 24:15 spune, “Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi 

astăzi cui vreţi să slujiţi….Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului” Cui 

alegi să slujeşti? Eu sper şi mă rog că vei alege să Îl slujeşti pe Dumnezeul acestui 

univers cu fiecare celulă din fiinţa ta. Şi chiar sper să ne întâlnim în Rai într-o bună 

zi! 

Dacă eşti un credincios în Iisus Hristos, sper că te-ai bucurat de această 

carte; dar mai important decât atât, sper că atunci când o vei pune jos, vei vorbi 

cu persoanele pierdute despre Iisus, chiar azi. Dacă eşti un credincios născut din 

nou, te voi vedea într-o zi în Rai. Şi atunci, fii sigur că nu vii singur, ci aduci cu tine 

o mulţime de oameni! Să ai un timp binecuvântat mărturisind credinţa ta în 

Domnul Iisus Hristos! 
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“Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă 

ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”  

(Luca 21:28) 

Mark Cahill a absolvit Universitatea Auburn, facultatea de 

managementul afacerilor, unde a obţinut şi un premiu al 

academiilor americane în basket. După ce a fost implicat 

câţiva ani în lumea afacerilor, el şi-a predat inima Domnului 

Iisus Hristos şi I-a cerut lui Dumnezeu să îl folosească astfel 

încât să atingă cât mai multe vieţi posibil. Pe parcursul unui 

an, el a fost profesor de şcoală. Deşi Mark îşi planificase să 

rămână profesor pentru tot restul vieţii lui, Dumnezeu l-a 

mutat de la a fi profesor într-un liceu creştin către a fi devotat unui an de 

evanghelizare dedicându-şi tot timpul acestui scop. Apoi s-a implicat într-o 

carieră de predicator. În fiecare an, Mark predică itinerant la peste 25000 oameni 

în biserici, cu ocazia taberelor, conferinţelor etc., instruind şi provocând 

persoanele mântuite să meargă în căutarea celor pierduţi. După cum spunea un 

fost elev al său, el continuă să înveţe oamenii, dar acum se adresează unei clase 

cu mult mai numeroase. 

Vocaţia adevărată a lui Mark este cea a evanghelizării în tot felul de zone, fie că 

este vorba de supermarketuri, festivaluri de muzică sau artă, pe plaje, la 

evenimente sportive, în zonele cu baruri ale oraşelor, cu alte cuvinte, oriunde pot 

fi găsiţi oameni nemântuiţi. Mark locuieşte în localitatea Stone Mountain, 

Georgia, Statele Unite ale Americii. 

Dacă doriţi să îl invitaţi pe Mark să predice, vă rugăm să îl contactaţi prin 

intermediul Ambassador Agency, sunând la numărul de telefon gratuit (SUA) 001-

877-425-4700 sau vizitând pe internet la www.ambassadoragency.com 

Pentru a comanda alte cărţi şi resurse, sau pentru a primi un buletin periodic 

gratuit pe email, în limba engleză, vizitaţi www.markcahill.org 

 
Contactaţi Misiunea Mark Cahill la adresa: 

Mark Cahill Ministries 
POBox 439, Bartlesville, OK 74005 
001-800-NETS158 (800-638-7158) 

mark@markcahill.org 


