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Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi
Evanghelia
Textul de bază: Marcu 16:15-20

Întroducerea
•
•
•
•

Ucenicii au parcurs trei ani de ucenicie cu maistrul lor, cu Isus Cristos
Toate cele învăţate au primit dela El
Isus nu era numai un învăţător sau un lector bun, ci şi un exeplu de viaţă
Faptele Lui se potriveau cu vorbele rostite de El

Isus a ştiut că v-a veni timpul de despărţire
• Pentru aceasta Le-a vorbit în cuvinte precise şi pentru unii foarte dureroase
• Nici unul din ucenicii Săi să nu poată spune că nu a ştiut ce v-a urma
Ioan 6:57-66

După cum Tatăl, care este viu, M-a trimes pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl,
tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine. Astfel este
pânea, care s-a pogorât din cer, nu ca mana, pe care au mâncat-o părinţii
voştri, şi totuş au murit: cine mănâncă pânea aceasta, va trăi în veac.” Isus
a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.
Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ,,Vorbirea
aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” Isus, care ştia în Sine că
ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: ,,Vorbirea aceasta
este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului
suindu-Se unde era mai înainte?... Duhul este acela care dă viaţă, carnea
nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.
Dar sunt unii din voi cari nu cred.” Căci Isus ştia dela început cine erau
ceice nu cred, şi cine era celce avea să-L vândă. Şi a adăogat: ,,Tocmai de
aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de
Tatăl Meu.” Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi, şi nu
mai umblau cu El.
• Printr-o singură frază, Isus descrie şi fixează activitatea principală şi
fundamentală a ucenicilor până la revenirea Lui
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Duceţi-vă ...
• Fără o întălnire personală cu Isus nu poţi fi un mesager binecuvântat
• Apostolul Pavel descrie chemarea lui astfel:
Faptele Apostolilor 26:16-18 (Isus ca Domn către Pavel)

•
•
•
•
•
•
•
•

“Scoală-te, şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi
martor atât al lucrurilor, pe cari le-ai văzut, cât şi al lucrurilor, pe cari Mă
vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din
mijlocul Neamurilor, la cari te trimet, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă
dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să
primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună
cu cei sfinţiţi.”
Isus nu a distrus darurile naturale ale lui Pavel, primite la naşterea lui
Dar Isus L-a întors cu 180 de grade şi I-a dat un nou ţel, un ţel stabilit de Isus
Cristos ca Salvatorul lumii – şi sub conducerea Lui
Cuvântul acesta “duceţi-vă” descrie felul nostru de activitate pentru Domnul
Legat de un scaun sau de un loc preferat – nu te poţi mişca – nu eşti liber
Isus nu pretinde o anunită metode de deplasare în răspândirea Evangheliei
Alegeţi tu metoda, mijlocul de transport şi felu activităţii tale, dar mergi!!
Nu mergeţi de unul singur. Mergeţi împreună – mergeţi ca biserică
Isus pretinde ca să mergem. Cum? Este decizia noastră. Dar să mergem sub
conducerea Harului Său
Luca 10:2-5

Şi (Isus) le-a zis: ,,Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi
dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. Duceţi-vă;
iată, vă trimet ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. Să nu luaţi cu voi nici
pungă, nici traistă, nici încălţăminte, şi să nu întrebaţi pe nimeni de
sănătate pe drum. În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ,,Pacea să fie peste
casa aceasta!”
• Binecuvântarea Domnului este valabilă numai pentru acei care sunt pe drum
• Chemarea este întotdeauna o chemare personală

...în toată lumea ...
• Apostolul Pavel mărturiseşte vedenia cerească: să propovăduiască Evanghelia
în toată regiunea
Faptele Apostolilor 26:19-20

De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.
Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată
Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să
facă fapte vrednice de pocăinţa lor.
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• Isus nu I-a ales locul propovăduirii. Pavel a pris ocazia potrivită evanghelizând
în zona locală
• De multe ori cerem dela Domnul nostru un semn, unde să mergem şi nu ne
dăm seama de uşa deschisă chiar în vecinătatea sau în familia noastră
• Un exemplu: Un tânăr sau o tânără vrea să meargă în misiune în Turcia, dar
pentru vecinul turcesc care locuieşte lângă ei, încă nu a avut timp

... şi propovăduiţi Evanghelia ...
• Un proverb spune: “Ce n-ai nu poţi da maideparte.”
• Pentru a putea propovădui Evanghelia trebuie s-o cunoşti personal
• Numai o legătură de dragoste cu Mântuitorul personal poate să fie baza unei
propovăduiri binecuvântate
• Numai o convorbire reciprocă cu Mântuitorul poate conduce gândurile noastre
Romani 8:26-27

•
•
•
•
•
•

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum
trebuie să ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine
negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului;
pentrucă El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
În loc de “propovăduire” se poate traduce textul şi cu “a spune maideparte”
Deodată devine textul citit mult mai practic, mai uşor de înţeles
Când vorbeşte Biblia de “propovăduire” nu stabileşte felul, nici metoda, nici
mijlocul de comunicare sau locul din-nainte stabilit
Biblia ne lasă o rază foarte mare de acţiune
Să nu uităm că Duhul Sfânt ne îndeamnă să vorbim despre Dragostea lui Isus
Cuvântul “Evanghelia” este întrebuinţat în Biblie numai în legătură cu
Împărăţia lui Dumnezeu în Ceruri
Faptele Apostolilor 8:12

•
•
•
•

Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui
Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Cristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi
femei.
Evanghelia nu înseamnă binecuvâtările noastre sub conducerea Domnului
Sau ascultare rugăciuniilor noastre
Când vorbim de Evanghelia atunci vorbim numai de Tatăl nostru Ceresc şi de
Dragostea şi Sfinţenia Lui
“Evanghelia” este întotdeauna numai Biblia şi conţinutul ei, niciodată
experienţa noastră cu ea

Cine nu acceptă pe Dumnezeu ca Creator şi pe Fiul Său Isus Cristos
ca Mântuitor nu poate să fie un copil de a Lui.
a4ro04d2

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

4

... la orice făptură.
• Firea omenească este obijnuită să facă deosebiri între diferite naţiuni
• Există naţiuni, sau rase omeneşti, care ne sunt mai puţin simpatice
• Chiar în populaţia noastră sunt diferenţe între bănăţeni, olteni, moldoveni sau
alţii de culoare mai închisă.
• Aceste simţuri ne înpiedecă de multe ori în gândirea noastră creştină
• Oare vecinul meu, care are o altă culoare şi o altă educaţie, nu este şi el o
creaţie a lui Dumezeu?
• Oare nu a murit Isus Cristos şi pentru el, aşa cum a murit pentru mine?
Marcu 16:16

Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi
osândit.
• Aici nu este vorbă nici de o rasă sau o specie, sau char de culoarea unui om
• Aici e vorba de o creaţie a lui Dumnezeu, una ca tine şi ca mine
• Pentru care a venit Isus Cristos pe acest pământ, pentru salvarea noastră

Este foarte important ca să ne lăsăm conduşi de Duhul Sfînt când e
vorba de mărturie depre Domnul nostru Isus Cristos
• Avem o singură Evanghelie, este Cuvântul lui Dumnezeu scris pentru noi
Faptele Apostolilor 26:21-23 şi 28-29 (Pavel înaintea lui Agripa)

Iată de ce au pus Iudeii mâna pe mine în Templu, şi au căutat să mă
omoare. Dar, mulţămită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până
în ziua aceasta; şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să
mă depărtez cu nimic dela ce au spus proorocii şi Moise că are să se
întâmple; şi anume, că Cristosul trebuie să pătimească, şi că, după ce va fi
cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi Neamurilor.”
Şi Agripa a zis lui Pavel: ,,Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac
creştin!” ,,Fie curând, fie târziu”, a răspuns Pavel, ,,să dea Dumnezeu ca
nu numai tu, ci toţi ceice mă ascultă astă zi, să fiţi aşa cum sunt eu, afară
de lanţurile acestea.”
• Pavel, ca teolog învăţat a ştiut cum să răspundă unui împărat
• In viaţa noastră nu sunt întotdeauna situaţii aşa de periculoase sau importante
ca la Pavel
• Dar ţelul mărturiei este întotdeauna acelaş: chemare păcătosului la Domnul şi
întoarcerea lui spre Dumnezeu
Romani 1:16a

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.
Amin
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