
  Noi suntem moaşele lui Dumnezeu: 2 Cor.6.1-10  !    
 

Cel născut din nou vesteşte Evanghelia:  
 
-deschide gura, deschide Biblia şi pune-ţi viaţa în lumina acesteia, aceasta este 
bătălia vieţii mele. Nu mă bazez pe simţurile mele ca să ştiu cum trebuie să trăiesc 
şi ce să fac cu viaţa mea, ci mă bazez pe Duhul Lui Dumnezeu, pe Scriptură. 
Moaşe spirituale – implicaţii personale în evanghelizare. Eu nu nasc din nou (nu 
că eu sunt păstor) pentru că nu ’’oile’’ nasc, ci Cuvântul naşte din nou. Însă şi eu 
am partea mea în naşterea din nou. Eşti tu o moaşă bună? Ajuţi, asişti naşteri 
(Psalm 139.13-16) din nou? Dumnezeu ţese în chip tainic copilul în burta mamei, 
El este Cel ce este, nu eu moaşa, dar eu ajut. Cum ? 
 
-predică Evanghelia dintr-o inimă iubitoare şi printr-o viaţă de slujire. Deschide 
gura şi vorbeşte, nu mai sta mut. 2 Cor.4.5 Vestirea Evangheliei are implicaţii 
veşnice. O slujire în ’’linişte’’, fără Cuvânt, contrazice dragostea de oameni, şi 
contrazice naşterea din nou. Nu-i iubesc dacă nu le spun despre mântuire.  
 1 Petru 1.22,23. Eu am fost născut din nou prin Cuvânt. Acest Cuvânt este: 
viu şi rămâne, nu se termină niciodată.Cuvântul este pâinea mea zilnică. Nu mori 
de foame dacă te hrăneşti. Vă mai hrăniţi fraţilor?  
Sau e bine că eşti pe prag, faci din prag camera vieţii tale spirituale?! Dacă rămâi 
acolo te plafonezi. Nu ai vrea să intri în casă şi să te bucuri la masa Stăpânului? 
Matei 22:1-14 (la nuntă în calitate de Mireasă) 
-rămânerea în Cuvânt susţine viaţa. 
 
 v.24.Cuvântul Domnului nu este ca o floare, nu trece. Florile sunt frumoase, 
dar când încep să le cadă petalele sunt dezolante. Isaia 40. Cuvintele Mele nu vor 
trece.  
  
 v.25 Acest Cuvânt este Evanghelia, prin Evanghelie. O veste nouă, de 2000 
de ani? Nu ar fi mai bine să mai adăugăm la ea, ca să o facem mai nouă, mai dulce, 
mai plăcută? Aceeaşi veche Evanghelie are acelaşi mesaj nou pentru fiecare 
om:’’Hristos a murit şi a înviat pentru tine’’. Milioane de oameni nu cunosc acest 
adevăr biblic, şi nu pot fi născuţi că nu mai avem moaşe...(nu moaşte....) spirituale. 
Moaşte avem destule, dar la ce bun?! Pentru că există Evanghelia şi cineva îşi 
deschide gura, explică acest Cuvânt, îl trăieşte, unii sunt mântuiţi. 
Dacă nu vom deschide gura, peste ani, dacă mai ţine Domnul Pământul, se vor 
închina alţii poate şi la moaştele noastre, spunea un deputat care s-a pocăit. 
 



Dumnezeu a poruncit ca oamenii să se nască auzind Evanghelia prin alţi oameni. 
Ai convingerea că este adevărat ce spune Biblia? Dar cum stai cu pasiunea? 
Iacov.1.21 şi 1 Petru 2.9 ‚’’şi-a ales un popor...altul decât evreii....’’. De ce? Ca să 
vestiţi puterile minunate. Aşa sunt oamenii mântuiţi ! 
 
 Ce se va întâmpla dacă nu vorbim: Jerusalimul este folosit ca exemplu.  
Nu, nu e bun aici versetul cu pietrele vor vorbi, nuuu! 
Nu te culca pe-o ureche că Domnul îşi face lucrarea oricum ar fi, ci gândeşte-te câţi 
mor nemântuiţi că tu nu le-ai spus despre Isus. 
   
  Fapte 8:1,4. Au pierdut totul, case, membrii familiilor, libertatea, sănătatea, 
etc..dar ei nu mergeau cum sunt astăzi oameni care vin la noi şi cer bani 
argumentând că şi-au pierdut casele în inundaţii, nu. Ei duceau ce? O veste buna, 
nu una proastă -  Isus a murit şi pentru voi. Puteţi să îmi luaţi totul, dar mi-a mai 
rămas ceva, de fapt nu am pierdut nimic. (Poţi să pierzi averi şi ranguri, bogăţii ce 
dau în spic, dacă n-ai pierdut credinţa, încă n-ai pierdut nimic.) 
 

1 Petru 2.1-3. Ca nişte copii, adică noi cei maturi şi cei mai tineri în credinţă 
să dorim zilnic laptele – Cuvântul. Laptele nu reprezintă hrana uşoară, ci aici 
altceva vrea să spună Duhul prin această analogie. Un bebe plânge când îi este 
foame, şi el mănâncă tot timpul, zilnic. 
’’Duhovnicesc’’şi ’’Curat’’= Cuvântul lui Dumnezeu. L-ai gustat, pentru că dacă  
l-ai gustat, gustul lui este mai dulce decât gustul plăcerilor, decât gustul banilor, al 
puterii. Îmbată-te de Cuvânt şi nu ai să îţi mai „controlezi” limba în public. 
 Miracolul naşterii din nou vine prin Cuvânt şi prin gura celui care are 
Cuvântul în inimă, şi-l lasă să iasă din gură ca o fântână arteziană, ţâşneşte spre cel 
însetat. 
  
 Cea mai bună veste de pe Pământ: Isus a murit pentru om, iar omul îşi poate 
salva viaţa ! 
Dumnezeu ne foloseşte ca pe nişte moaşe care ajutăm pe alţii să vadă. 
Fapte 26.17’’te trimit ca să le deschizi ochii’’.  
Geneza 37.13’’Du-te Iosif la fraţii tăi’’. Acum e rândul nostru, fraţii lui Iosif, să 
arătăm că ne-am schimbat. 
 
Concluzie: 

 
 A.2 Cor.4.7 – purtăm în noi o comoară, ea radiază prin tine, prin vasul de 
lut. Oricât de frumos sau de cult, sau de bogat aş fi comparat cu comoara din mine 
sunt doar un vas de lut. 



Eu nu sunt din aur – Evanghelia, da. 
Eu nu sunt din argint – vestea despre lucrarea de la cruce, da. 
Eu nu sunt din bronz – puterea Lui, da. 
Puterea este de la El, nu de la mine, aşa că nu te baza pe tine, dar nici nu te plânge 
că eşti din lut, Dumnezeu este cu tine. Foloseşte ce ţi-a dat El, atât.  

Doamne, pentru că ştii că sunt doar un vas de lut, foloseşte-mă, ajută-mă, şi 
dacă vasul de lut se sparge, că e atât de vulnerabil, ştiu că din pricina Celui ce 
locuieşte în mine, mă vei lua în slavă. 
 
 B.1 Cor.15.58 -  Doamne când am stat de vorbă cu acea persoană nu am ştiut 
să-i răspund la unele întrebări, dar mulţumesc pentru câte am putut să-i spun. 
 
 C.Fii deschis, nu o persoană închisă. Măsoară viaţa prin ceea ce pierzi 
material pentru Hristos, şi nu prin ceea ce câştigi.  

Filipeni 3:7,8 şi Efeseni 4.29’’ca să ai să dai celui lipsit’’. 
 
 D.Caută oameni care au nevoi, fii interesat de ei. Oamenii tânjesc după 
prieteni, este o lume suferindă. Luca 10.25 
 
 E. Fă paşi mici dar plini de curaj în vestire, chiar dacă nu ştii totul dinainte. 
Evrei 11.8. Nu ştii cum va lucra Domnul. Nu mai staţi pe garduri, şi prin pieţe, pe 
uliţe, prin parcuri degeaba,vestiţi Evaghelia. 
Roagă-te : Doamne scoate Tu pe cineva să-i vestesc despre dragostea Ta.  
Prezentaţi web-site-uri creştine, tinerilor. Un nepot de-al meu s-a pocăit ascultând 
predici de pe net. 
Fapte 5.28’’aţi umplut Jerusalimul cu învăţătura voastră’’. 
 

F. Rugaţi-vă. Fapte 4.31 
 
 
 


