
MARTORI ÎN IUDEEA ! Fapte 1:8 
        

Dumnezeu a încredinţat Bisericii evanghelizarea lumii, dar şi Satan a 
încredinţat lumii distrugerea Bisericii. Pentru a avea biruinţă asupra lumii şi a lui 
Satan avem turnat Duhul Lui Dumnezeu în noi. Sigur că Biserica Domnului va 
birui în cele din urmă, dar eu aş dori ca şi noi să fim printre biruitori. Amin?! 
Nu e treaba noastră să ştim vremile şi perioadele, dar care e treaba noastră? „Să 
mergem să facem ucenici din toate neamurile”. 
Observaţi că mai întâi se spune despre Ierusalim, iar după aceea ne spune despre 
Iudeea. Azi vom auzi despre acest proiect, prin ceea ce urmează, proiectul Iudeea. 
 

Scopul meu este să trezesc frăţietatea la evanghelizare, prin ceea ce învaţă 
Scriptura. Porunca de a merge în Iudeea nu a fost dată doar Bisericii Primare, după 
cum nici Duhul Sfânt nu a fost dat doar lor, ci şi nouă. Inexplicabil cât de mulţi 
credincioşi nu sunt implicaţi astăzi deloc în evanghelizarea personală, sau cu 
biserica, şi devin din ce în ce mai închişi, ajungând să nu mai aibă cui să-i spună 
despre Domnul. Orice credincios are chemarea de a evangheliza la un oarece nivel.  

 

* Câteva cauze ale lipsei de evanghelizare: 
-lipsa timpului. Faraon le-a luat timpul ca să nu se mai gândească la năluci. Dar noi 
suntem oameni liberi, nu robi, nu-i aşa? Ciudat cum ne prinde Faraon. Observăm 
cu uşurătate că libertatea greşit înţeleasă de astăzi este mult mai periculoasă decât 
prigoana de ieri. 
 
-o lipsă de apartenenţă: ei I-au raspuns: "Noi suntem samânţa lui Avraam şi n-am 
fost niciodată robii nimanui; cum zici Tu: "Veti fi slobozi!"?" (Ioan.8:33). Tu al 
cui rob eşti? 
 
-nepăsare. Talantul îngropat în pământ – o Evanghelie îngropată. Mai e un pic şi 
pentru unii nu se va mai vedea deloc. Îi pun capac. Mă întreb sunt eu gospodar, sau 
gropar?! Marea Omitere sau Marea Trimitere? 
 
-egoism. Accentul pus doar pe mine, pe biserica mea, pe familia mea. Eu să trăiesc 
o viaţă sfântă, asta este voia Domnului. Şi cităm 1 Tes.4:3”voia Lui Dumnezeu 
este sfinţirea voastră”. Este, dar nu este singura cerinţă. Comuniştii ne cereau să 
ţinem pentru noi, de ce să trebuiască să le spunem şi la alţii. 

Ilustraţia cu borcanele goale şi curate pentru zacuscă ! 
Egoistul îşi deschide braţele doar să primească şi să nu dea nimic mai departe..! 
Când noi nu ne facem datoria, cel rău câştigă teren, are succes. Când o echipă e 
slabă, cealaltă câştigă.  



Mai luptă biserica ta, mai este ea în opoziţie, sau e la putere? Adevărata biserică nu 
a fost niciodată la putere şi nici nu va fi. 
 
Fraţilor, treaba asta cu evanghelizarea este adevărată, trebuie să ieşim, trebuie să 
aruncăm sămânţa după ce am pregătit terenul, sau nu? 
Americanii au o vorbă:”ne batem degeaba singuri”?! 
Psalmi 126:5”cel ce seamană cu lacrimi, va secera cu cântări de veselie”.  
 
-cu Hristos, sau în Hristos, Ioan 15:2. Poţi fi în Hristos şi să nu aduci roade? Am o 
întrebare: Iuda era în Hristos, sau cu Hristos, dar Petru? 
 
**Soarta credinciosului nominal: focul gheenei, întunericul de afară, plânsul şi 
scrâşnirea dinţilor, aşternut de viermi, etc... 
Nu putem separa credinţa de faptă. Romani 3:28 şi Iacov 2:24 nu se contrazic, ci se 
completează. Am o credinţă însoţită de fapte, sau ea este singură? 
Sunt mântuit doar prin credinţă, dar acea credinţă este întotdeauna vie, lucrătoare. 
1 Tes. 1:3. Frate drag eşti mulţumit de lucrarea credinţei tale, dar de osteneala 
dragostei, dar de tăria nădejdii în revenirea Domnului Isus?! Credinţa mea nu se 
vede, sau se vede din lucrarea ei. 
 
Matei 25:30 Este pasajul valabil doar pentru cei din timpul Necazului cel Mare, 
sau este şi pentru noi cei de astăzi? 
Matei 25:46; Matei 13:41-43, 47-50; Matei 22:13; 24:45-51, Luca 13:24-28.                     
2 Petru 2:17 şi Iuda v.8-18 sunt foarte aspri în această direcţie. 
Matei 7:21-23 la cine să se refere, oare nu la creştinii doar cu numele, care sunt cu 
Hristos, dar nu în Hristos?! 
 
Frate drag: dacă nu lucrezi, sa ştii, nu lucrezi pentru că nu vrei, şi nu pentru că nu 
ai putea. Hristos este Capul bisericii, este prezent în noi prin Duhul Său prin care 
avem exclusivitate. Doar noi, Biserica avem: putere, cunoştinţă, competenţă, curaj, 
chemare, promisiuni, etc..  
„În El avem totul deplin”:Coloseni 2:10. Dumnezeu nu te trimite cu mâna goală la 
magazin să cumperi, că te faci de râs, iar El nu doreşte asta. De la Domnul nimeni 
nu pleacă cu mâna goală. Toţi trebuie să fim activi, ca un muşchi din trup, este 
folosit se dezvoltă, nu, se atrofiază.  
 
„Rob viclean şi leneş”. Leneşul este numit şi viclean. Leneşul tot timpul trebuie să 
inventeze ceva ca să trăiască. Dacă nu e viclean moare de foame. 
 



Fraţi dragi: să nu fim atât de cuminţi – membri ideali – încât să nu facem nimic. Să 
nu ne prezentăm cu mâinile goale înaintea Domnului. 
 
Luca 10:25 De ce să mai fim preoţi dacă nu ne pasă de oameni. Să nu ne gândim la 
preoţii altor confesiuni,ci la noi, la legaliştii noştri, la leviţii noştri. Preotul se 
grăbea să nu întârzie la program, că nu începea adunarea fără el. Dar când un astfel 
de preot predică, nimeni nu-L ascultă. Îi putem învinui pe cei doi de ceva? Nu! Nu 
ei l-au furat pe acel om, nu ei l-au jefuit, cine l-a pus?! 
 
Domnul nu ne mustră poate azi pentru ce facem, ci pentru ce nu facem ! 
 
Dacă acum ar veni Domnul şi ar lua acasă doar pe cei ce au inimă de slujitori, de 
ucenici, care sunt implicaţi, tu ai fi luat?! 
Păcatul de astăzi este acela că nu facem ce eram datori să facem. Nu-i suficient că 
nu fac răul, ci trebuie să fac binele. Cine ştie să facă un bine şi nu-l face ,săvârşeşte 
un păcat. 
Tinere drag, pensionarule, vrei să preiei o lucrare, full time? Pe Samule l-a chemat 
de mai multe ori ca Samuel să fie sigur că este chemat, dar când a înţeles imediat a 
răspuns chemării. 
Fapte 22:16 urgenţa în lucrare ! 
Ţie ţi-a încredinţat Domnul ceva special, personal? Cu ce bucurie s-au întors din 
lucrare cei 70 de ucenici. 
 Avem zone în Zonalul nostru fără nici o biserică de pocăiţi. Ne pasă? 
Ce ai face dacă ai avea totul la îndemână pentru lucrare? Iţi spun eu ce, exact ce 
faci şi acum, nimic. Pentru că inima oricărei probleme este problema inimii. Te 
sfătuiesc să stai să rumegi aceste texte auzite şi să stai de vorbă cu Domnul.  
Roagă-l să îţi facă o radiografie spirituală ca să vezi cum stai. 
 


