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1. Te felicităm că ai acceptat provocarea uce-
nicizării noilor credincioși folosind ca și ghid 
„Viață nouă în Hristos”. Rezultatele acestui 
studiu pot avea un rod veșnic. 

2.  Biblia să fie întotdeauna autoritatea ta în 
răspunsurile la întrebări. Studenții ar trebui să 
caute ei înșiși pasajele din Biblie și să încer-
ce să răspundă la întrebări bazați pe ceea ce 
spune Biblia.  

 
 Unii noi-credincioși au nevoie de o succintă 

prezentare ca să găsească referințele în Biblia 
lor. 

3.  Acest manual poate fi folosit în moduri diferi-
te. În cele mai multe cazuri, vei studia o lecție 
pe săptămână, încurajând ucenicul să facă 
toate temele pentru fiecare lecție. 

4.  Încearcă să nu faci sesiunea prea lungă. Ai 
grijă să nu pierzi atenția audienței.

5.  Încurajează studenții să răspundă la întrebări 
folosind cuvintele lor. Evită copierea Bibliei 
cuvânt cu cuvânt. Folosirea cuvintelor lor îi va 
ajuta să analizeze semnificația textelor studia-
te. 

6.  Evită predicarea. Folosește întrebări pentru a 
descoperi ce înțeleg studenții și ca să stimulezi 
participarea activă. 

7.  Pregătește-te bine pentru fiecare sesiune în 
parte. Ca învățător, ar trebui să fii familiar cu 
conținutul și conceptele cheie ale fiecărei lec-
ții.  Pregătirea ta ar trebui să includă rugăciune 
pentru studenții tăi și pentru inima ta ca să fie 
pregătită pentru lecție. 

8.  Încearcă să-i determini pe studenți să se 
gândească la implicații practice pentru viața 
lor. Ajută-i să înțeleagă aplicațiile practice, 
specifice.

 Fiecare lecție are secțiuni marcate cu 
semnul  STOP.  Acestea sunt destinate 
studenților ca să se oprească și să se 

gândească la implicațiile lecției pentru viața 
lor. Fă-ți timp să meditezi la aceste secțiuni. 

 Temele din casetele de pe marginea lecției 
sunt concepute pentru acest scop. Folosește-le.

9.  Ajută-i pe studenți să cultive obiceiul rugăciu-
nii. Învață-i rugându-te împreună cu ei. 

10.  Este important să înțelegi că ucenicia este mai 
mult decât studierea lecțiilor din „Viață nouă 
în Hristos”. Ucenicia implică o schimbare a 
vieții ucenicului.  

 Acest manual nu este decât un ajutor inițial. 
Studenții au nevoie de un ajutor continuu în 
căutarea schimbării caracterului lor, a moduri-
lor de a gândi, obiceiurilor, etc. 

11.  Este extrem de important ca ucenicii să de-
prindă obiceiurile zilnice de citire a Bibliei, 
rugăciunii, memorării Scripturii și părtășiei cu 
alți credincioși în Hristos.  

 La începutul fiecărei lecții, ia un timp să 
recapitulezi versetul memorat mai înainte 
și întreabă-i cum merge studiul lor zilnic al Bi-
bliei. Nu-i certa pe ucenicii care nu și-au făcut 
unele teme, însă asigură-te să-i încurajezi să le 
finalizeze. 

12.  Fii atent la ceea ce face Dumnezeu în viața 
ucenicilor. Fă-ți timp după fiecare sesiune să 
răspunzi la orice întrebare pe care o au, sau 
să-i ajuți să facă față problemelor cu care se 
confruntă în viața lor personală.  

 Ține cont de faptul că uneori nu este posibil să 
răspunzi la fiecare întrebare în timpul lecți-
ei din cauza lipsei de timp. În aceste cazuri, 
alege întrebările cele mai importante pentru 
discuție.

GHIDUL 
ÎNVĂȚĂTORULUI  

STOP
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„Ci voi veți 

primi o putere, 
când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste 

voi, și-Mi veți fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, 

în Samaria și până la marginile 
pământului.”  Faptele apostolilor 1:8



 
 

 

Pasul 1

Provocarea 
misiunii mondiale
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MAREA TRIMITERE

1. Matei 28:18-20, cunoscut ca Marea Trimitere, este cheia oricărui creștin. Notează poruncile pe care le găsești în acest
  pasaj. ______________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

2. Conform acestui pasaj, cât de departe trebuie să mergem?  ____________________________________________

3. Este dificil să lași în urmă familia și confortul ca să mergi la oameni de departe care s-ar putea să nu vrea să audă
  Evanghelia. Ce autoritate și susținere vor avea misionarii care acceptă provocarea?  Matei 28:18  _____________
 ___________________________________________________________________________________________
 
4. Ce a promis Hristos atunci când ne-a poruncit să mergem până la marginile lumii? Matei 28:20  ______________
 ___________________________________________________________________________________________
 Autoritatea noastră de a predica în locuri care se opun Evangheliei vine de la nimeni altul decât însuși Hristos, Cre-

atorul tuturor lucrurilor, care Și-a dat viața și a înviat din morți. Nu doar atât, El promite să fie întotdeauna de partea 
noastră oriunde am merge.

5. Ce poruncă le-a dat Isus ucenicilor după promisiunea de a le da puterea Duhului Sfânt? Fapte 1:8
 ___________________________________________________________________________________________
 
6. Isus le-a poruncit să-L mărturisească în ___________________, în _________________, în _________________ 

și până la ____________________________. Porunca de a face ucenici din toate neamurile, ducând Evanghelia 
până la marginile pământului, este foarte clară. În acest pasaj vedem o progresie de la Ierusalim, unde erau ei 
atunci, la provincia înconjurătoare Iudeea, apoi la provincia vecină a Samariei și în final la marginile pământului. 
Cât de departe au fost ei în stare să răspândească Evanghelia în timpul primului secol?  

 ___________________________________________________________________________________________

  Primii ucenici au vestit Evanghelia nu doar în provinciile lor, ci în întreaga lume cunoscută. Chiar și așa, ei nu 
au ajuns la marginile pământului. Ei au lăsat această slujbă credincioșilor care urmau să vină după ei. De atunci, 
mesajul a ajuns în țările noastre, mulțumită ucenicilor credincioși care au luat în serios porunca lui Hristos. Ei au 
fost primii misionari, însă este nevoie încă de mai mulți ca ei.  

7. Ce este un misionar?   _________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________ 
 Un misionar este un ucenic, trimis de Dumnezeu și de biserica Lui, care trece peste granițele geografiei, culturii, religiei, lim-

bii și concepției despre lume și viață, pentru a evangheliza, întemeia și construi biserica într-un mod integral. (Din „Misiones 
Mundiale”, p.19 de William Taylor și Eugenio Campos)

 

„În imensa câmpie din nord am văzut uneori, la răsăritul 
soarelui, fumul a mii de sate unde nu a fost niciun misionar 

vreodată.”    Robert Moffat, misionar în Africa

Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? 
După cum este scris: „Cât de frumoase sunt 
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor 

ce vestesc Evanghelia!” Romani 10:15
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SĂ CREȘTI

Citește 
Faptele apostolilor 1-7 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 
Matei 28:19-20

Duceți-vă și faceți ucenici 
din toate neamurile, bote-
zându-i în Numele Tatălui 
și al Fiului și al Sfântului 
Duh. 

URGENȚA: O LUME FĂRĂ HRISTOS  

În fiecare continent sunt milioane care niciodată nu au auzit o prezentare clară a Evangheliei, în special în Asia și 
Africa, unde domnesc islamul, hinduismul și animismul*. Sunt alte locuri, cum este Europa, care în trecut au primit 
Evanghelia cu bucurie, însă astăzi sunt caracterizate de materialism și credința că Dumnezeu nu este relevant vremuri-
lor moderne.

*  Animismul este un sistem de credințe al multor popoare indigene din întreaga lume. Se manifestă în multe feluri, 
însă toate cred că spiritele locuiesc în lucruri materiale, cum ar fi soarele, munții, copacii, animalele, etc. Animiștii 
comunică cu ele și le aduc sacrificii, uneori prin intermediul vracilor sau medium-urilor, despre care spun că au puteri 
spirituale. 

8. Care este condiția umană a cuiva care nu-L are pe Hristos? Efeseni 2:1-2   ________________________________
 ____________________________________________________________________________________________
 În loc să fie liberi, ei sunt controlați de lume și de diavolul („domnul puterii văzduhului”). Ei trăiesc în neasculta-

re, haos și frică. La urma urmei, nu contează dacă sunt oameni dintr-un trib din junglă sau profesioniști sofisticați 
într-un oraș. Fără Hristos, ei sunt pierduți. Misiunea mondială înseamnă câștigarea acestor mulțimi care sunt fără 
Hristos.

9. În lumina a ce ai studiat, meditează și ia în discuție următoarele afirmații:
• „Sufletele care mor astăzi nu vor mai putea să audă mâine.”   Anonim
• „Vorbim despre A doua Venire; jumătate din lume nu a auzit niciodată de prima.”  Oswald J. Smith
• „Evanghelia este o veste bună doar dacă ajunge acolo la timp.” Carl F. Henry
• „Oh, dacă aș avea o mie de vieți și o mie de trupuri! Toate le-aș consacra pentru nimic altceva decât pentru 

predicarea lui Hristos acelor muritori degradați, disprețuiți însă iubiți.”  Robert Moffat, misionar în Africa

10. Gândindu-te la citatele de mai sus, explică de ce este atât de importantă misiunea mondială.  __________________
 ____________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________

11. În Romani 1:16 Pavel spunea că lui nu-i este rușine de Evanghelie pentru că ea este  ________________________ 
pentru _______________ fiecăruia care crede.

 Ceea ce este în joc în misiunea mondială este salvarea (mântuirea) oamenilor pierduți. În alte cuvinte, este în joc 
destinul lor veșnic.

12. Ce motivează un misionar? Pionierul misiunii Hudson Taylor spunea 
 următoarele despre motivația lui de a merge în 1853 în China, un loc 
 îndepărtat care era ostil Evangheliei:

 „Dacă ar face Dumnezeu iadul atât de real pentru noi, încât să nu mai avem 
odihnă, raiul atât de real încât să-i dorim pe oameni acolo, Hristos 
atât de real încât motivul și scopul nostru suprem să fie acela de a face 
din Omul durerii Omul bucuriei prin întoarcerea multora spre El.”

Ce simți după ce ai studiat această lecție ______________________________________
_______________________________________________________________________

Ar fi posibil ca tu să devii parte în această mișcare? _____________________________

De ce sau de ce nu?  ______________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 
 care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.   
 1 Timotei 2:3-4

Hudson Taylor

STOP



Pasul 2     
Pionierii misiunii 

APOSTOLUL PAVEL – Misionarul neamurilor

1. Ce spune Fapte 13:1-3 despre chemarea și trimiterea lui Pavel și Barnaba? 
 __________________________________________________________________
  
2. În Fapte 26:12-18 Pavel, în timp ce era arestat, a depus mărturie în fața împăratului
  Agripa. Cum și-a explicat chemarea? v.16 ________________________________
 __________________________________________________________________

3. Ce slujbă a primit Pavel în v. 17-18?  
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

 Putem spune că aceasta este slujba desemnată tuturor misionarilor? ____________ 

 Aceste versete definesc ceea ce este în joc. Fără Hristos, noi trăim în întuneric, 
controlați de Satan și condamnați. Nu realizăm acest lucru, pentru că suntem orbi 
față de consecințele eterne ale situației noastre, până când Hristos ne deschide 
ochii spirituali.

4. Pavel nu s-a temut de oameni. Nici de împărați. Cum a folosit avantajul audierii lui
  în fața împăratului?  Fapte 26:26-29  ____________________________________ 

5. De ce s-a adresat împăratului în acest fel, și cu o asemenea încredere?  
 __________________________________________________________________

6. Ceea ce s-a întâmplat în Iconia este tipic pentru lucrarea lui Pavel. Vezi Fapte 14:1-7
 Cum au răspuns oamenii? v. 1  _________________________________________ 
 Ce s-a întâmplat după aceea? v. 2 _______________________________________ 
 Cum s-au confruntat cu opoziția? v. 3  ___________________________________ 
 Cum au reacționat oamenii? v. 5  _______________________________________ 
 Ce a făcut Pavel?  v. 6-7 ______________________________________________ 
 Același lucru s-a întâmplat în Listra, chiar mai rău. Pavel a fost bătut cu pietre și lăsat 

mort (v. 19-20). Chiar și așa, ce a făcut Pavel după o asemenea opoziție drastică?  
 Fapte 14:21-23 _____________________________________________________ 
 __________________________________________________________________

 În fiecare loc mulți au crezut, dar apoi a apărut opoziția față de predicarea lui. To-
tuși, Pavel și colaboratorii lui au continuat să slujească și au lăsat în fiecare loc noi 
credincioși, care au format o biserică.  Atunci când au trecut prin Listra, Iconia și 
Antiohia, ei nu s-au plâns despre nedreptățile pe care le-au suferit. Nici nu au fost 
intimidați. Preocuparea lor a fost mai degrabă să încurajeze, să îndemne, să învețe 

PE URMELE PAȘILOR 
PRIMILOR MISIONARI

Cartea Faptelor apostolilor 
este un manual de misiune 
pentru că relatează „Faptele 
apostolilor” așa cum au 
dus Evanghelia în lumea 
cunoscută de atunci.

Ca să înțelegi ce înseamnă 
pionieratul misiunii, citește 
Fapte 13 până la sfârșitul 
cărții, urmărind viața lui 
Pavel.

Apoi, recitește întreaga 
carte a Faptelor pentru a 
revedea lucrarea misionară 
a apostolilor.

SĂ CREȘTI

Citește 
Faptele apostolilor 8-14
(câte un capitol pe zi)

Memorează Fapte 26:18

...ca să le deschizi ochii, să 
se întoarcă de la întuneric 
la lumină, și de sub puterea 
Satanei la Dumnezeu; și să 
primească, prin credința în 
Mine, iertare de păcate și 
moștenirea împreună cu cei 
sfințiți.

8

David 
Livingston

C.T. Studd Hudson Taylor



În aceste lecții cităm pe unii dintre pionierii 
misiune timpurii care și-au lăsat căminele și 
au plecat la mare distanță, unde nimeni nu a 
predicat vreodată Evanghelia. Ei au fost adevă-
rați eroi ai credinței, curajoși în suferință, însă 
victorioși. Unul dintre ei, C.T. Studd, a crescut 
într-o familie bogată. În 1883 el a fost aclamat 
ca unul dintre cei mai buni atleți din Anglia. 
Era popular și privilegiat. Însă, la înălțimea 
faimei lui, a răspuns chemării lui Dumnezeu. A renunțat 
la averea lui și a plecat în China, India și în final în Afri-
ca, unde a fost un pionier în evanghelizarea din Congo. A 

murit la vârsta de 70 de ani slujindu-i pe cei nemântuiți. 
Viața lui a rodit mai mult pentru eternitate în acele țări 
îndepărtate decât ar fi putut rodi o viață privilegiată în 
Anglia. Studd și-a exprimat marea pasiune pentru suflete 
atunci când a spus:

 „Unii doresc să trăiască în sunetul clopotului bise-
ricii și a capelei. Eu vreau să conduc un magazin de 
salvare la poarta iadului.”
„Cum aș putea să-mi petrec cei mai buni ani din 
viață trăind în onorurile acestei lumi, când mii de 
suflete pier în fiecare zi?”

pe noii credincioși și să desemneze prezbiteri în fiecare biserică. Scopul este același și astăzi: să se înființeze bise-
rici care se auto-susțin, cu lideri a căror autoritate finală este Cuvântul lui Dumnezeu.

7. Ce lecții putem învăța din viața lui Pavel?   ________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

PIONIERI ÎN VREMURILE MODERNE

8. Este posibil ca Dumnezeu să nu te cheme să merge atât de departe ca și Studd, însă Marea Trimitere este pentru 
fiecare credincios. Ce faci cu viața ta ca să rodești pentru eternitate? Evanghelizezi pe cineva? Ucenicizezi pe 

 cineva? Pe cine?  _____________________________________________________________________________

 Încearcă să faci asta folosind cărțile „Viață nouă în Hristos”. Descarcă gratuit manualele de pe 
 www.NewLifeDiscipleship.com 

 Simți că poate Dumnezeu te cheamă pentru ceva mai măreț?  __________________________________________ 

ÎNȚELEPCIUNE DE LA PIONIERI (meditează și discută)

• „Dumnezeu a avut un singur Fiu și El L-a făcut misionar.”  David Livingstone, 
 misionar în Africa
• „Marea Trimitere nu este o opțiune de luat în considerare; ea este o poruncă care 
 trebuie ascultată (îndeplinită)”.  Hudson Taylor, misionar în China
• „Tu ești creștin pentru că i-a păsat cuiva de tine. Acum este rândul tău.”  Warren Wiersbe

 Cine ți-a împărtășit Evanghelia?  __________________________________________________________________ 

 Ai mulțumit vreodată lui Dumnezeu pentru aceia care, cu credință și sacrificiu, au adus Evanghelia în țara ta și în
 comunitatea ta?  _________________________          _____________________________________    Fă-ți timp și fă-o.

TRANSMITEREA TORȚEI (O mișcare nouă) 

Înainte vreme majoritatea misionarilor în epoca modernă veneau 
din Europa sau America de Nord. Plecau în Asia, America Latină 
și Africa, în vremuri și în condiții grele și fără confortul de acasă. 
Ei lucrau să evanghelizeze, să ucenicizeze, să planteze biserici, 
să pregătească lideri, să traducă Biblia, să înființeze școli, alte 
proiecte comunitare și multe altele.

Acum, este o nouă trezire în întreaga lume, în America Latină, 
Africa și Asia. Dumnezeu ridică credincioși din țările care odi-
nioară erau considerate „câmp de misiune” pentru a se alătura 
mișcării misionare. Ei formează o armată care este gata să lucreze, 
însă este nevoie încă de mult mai mulți lucrători. Iată mărturia 
unui misionar brazilian care explică ce l-a motivat să lucreze 
departe de țara lui natală:

„Dumnezeu m-a chemat într-o țară în criză, lipsită de ce este 
cel mai important: Isus Hristos. Criza economică este doar o 
umbră a ceea ce suferă oamenii din cauza lipsei de Dumnezeu. 
Este o țară mică, pe un mare continent, cu puține oportunități 
și multe provocări.

Vocația (chemarea) mea este să iubesc oamenii. Lucrarea mea 
este să-L proclam pe Isus în timp ce rodul pe care-l văd mă 
motivează să continui. Tradițiile lor religioase sunt doar o mul-
țime de repetiții goale. Evanghelia, pe de altă parte, hrănește 
și împlinește. Nu trebuie să încetăm a proclama minunile lui 
Isus. Am văzut suflete salvate și vieți schimbate. Lăudăm pe 
Dumnezeul nostru, Cel care continuă să binecuvânteze viețile 
și slujirea noastră.”

9

C.T. Studd

STOP



Pasul 3
  Părintele 

misiunii moderne
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India

William Carey

UN PIONIER ÎN ERA MODERNĂ

William Carey, născut în 1761, a fost un cizmar de origine 
umilă. Astăzi el este cunoscut sub numele de părintele misiunii 
moderne. A crescut într-o biserică tradițională din Anglia, 
însă, în adolescență, prin mărturia unui prieten, a devenit un 
puternic urmaș al lui Isus Hristos. Studiul Scripturii l-a condus 
la convingerea fermă că fiecare credincios avea obligația să 
împărtășească Evanghelia întregii lumi.

Deși lucrul acesta este astăzi evident pentru mulți, în vremea 
lui Carey biserica nu vedea nevoile lumii de dincolo de pereții 
ei. Nu erau agenții pentru trimiterea misionarilor. Într-o împre-
jurare în care el îndemna păstorii să fie interesați de misiune, 
unul dintre ei i-a zis:

„Tinere, stai jos; când Dumnezeu va dori să convertească 
păgânii, El o va face fără ajutorul tău sau al meu.”

Ca răspuns la ideea că evanghelizarea lumii era ceva ce 
Dumnezeu ar putea-o face fără mesagerii umani, Carey a spus: 
„Dacă este de datoria tuturor oamenilor să creadă în Dumne-
zeu...atunci este de datoria celor cărora li s-a încredințat vesti-
rea Evangheliei să o facă de cunoscut printre toate neamurile.”

Confruntat cu indiferență și împotrivire, el nu a renunțat. Într-o 
împrejurare el și-a exprimat convingerile spunând: „Așteptați 
lucruri mari de la Dumnezeu: încercați lucruri mari pentru 
Dumnezeu”. Pentru Carey aceasta nu era doar o frază menită 
să-i inspire pe alții, ci un mod îndrăzneț de a-și trăi viața în 
fiecare zi.

În ciuda opoziției și cu puțin ajutor financiar, el a plecat în 
1792 în India, într-o călătorie de cinci luni. Acolo a lucrat 
pentru tot restul vieții, niciodată nu s-a mai întors în Anglia, 
țara lui natală.

În India s-a confruntat cu multe obstacole: boală, sărăcie, 
opoziție față de munca lui din partea autorităților engleze care 
guvernau India, ca și moartea soției și a fiului său. Nu știm 
cum a supraviețuit atâtor tragedii, însă el nu a renunțat nicio-
dată. Prietenii lui spuneau: „Ce începe Carey, întotdeauna duce 
la bun sfârșit”.

Șapte ani au trecut fără să vadă un singur convertit, însă în 
1800, în timp ce traducea Biblia în bengaleză, a văzut primul 
indian venind la Hristos. Acest frate a fost folosit apoi mult 
pentru câștigarea altora.

Carey avea o capacitate incredibilă de a învăța limbi. A învățat 
greaca, ebraica și latina și s-a dedicat învățării și traducerii 
Bibliei în multe limbi vorbite în India, începând cu bengaleză. 
Când a murit, el tradusese Biblia sau porțiuni din Biblie în 

aproape 40 de limbi diferite. A înființat, cu mari sacrificii, o 
tipografie pentru a publica aceste traduceri. Odată focul a dis-
trus multe din traducerile sale; nu-i mai rămăsese nicio copie. 
Confruntat cu această tragedie, el nu a renunțat, ci a început 
munca din nou.

Cei educați îl priveau de sus pentru că era doar un cizmar, însă 
atunci când au avut nevoie de un profesor de limbi (bengale-
ză sau sanscrită) la o universitate în Calcutta, ei i-au oferit o 
slujbă. Era cel mai calificat. Chiar dacă nu avea nici un grad 
universitar. A predat acolo timp de 30 de ani, iar salariul i-a 
servit ca suport pentru lucrarea de traducere a Bibliei.

A luptat întotdeauna pentru dreptate, pentru cei asupriți din 
țara lui de adopție. A luptat pentru eliminarea practicii „sati”, 
crudul obicei de ardere a văduvelor, de vii, împreună cu trupu-
rile soților lor decedați.

Astăzi, în stația de tren din Serampore, unde a lucrat Carey, 
sunt două statui, una a faimosului Mahatma Ghandi iar cealal-
tă a lui William Carey. A fost cunoscut ca „Prietenul Indiei”. 
A fondat 26 de biserici, 126 de școli rurale și Colegiul din 
Serampore, o școală de înalt nivel de educație pentru indieni.

Înainte de a muri în 1834,  el a spus: „Nu am nici o singură 
dorință neîmplinită”.

După ani de zile, hindusul Mahatma Gandhi  spunea: „Dacă 
creștinii ar trăi cu adevărat potrivit învățăturilor lui Hristos, 
așa cum se găsesc în Biblie, toată India ar fi azi creștină.”

UN EXEMPLU VREDNIC DE URMAT

1. Care a fost atitudinea unora atunci când Carey vor-
bea despre obligația de a duce Evanghelia tuturor

 națiunilor?  ________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

2. Sunt astăzi credincioși care au aceeași indiferență 
privind nevoia de a ajunge la oameni?   Da o   Nu o

 
3. Ce argumente sunt date astăzi ca scuză pentru a nu 

merge sau a nu susține pe cei ce merg? 
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________



4. Carey a fost un simplu cizmar, fără educație, însă Dumnezeu l-a folosit pentru o 
lucrare care cerea mult studiu și intelect: traducerea Bibliei. Crezi că Dumnezeu 
poate folosi azi oameni asemenea lui?      Da o   Nu o

 În opinia ta, care sunt câteva dintre cerințele de a fi misionar?
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

5. Ce calități vezi în Carey care l-au ajutat să facă față dificultăților cu care s-a 
 întâlnit în India? ________________________________________________
 ______________________________________________________________

6. Unii au spus că pentru Carey cauza lui Hristos a fost atât de importantă încât 
sacrificiile cerute păreau lipsite de importantă. Ești de acord?

 De ce? ________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 Gândește-te la următoarele: „Un credincios are un singur drept: dreptul de a 

renunța la el însuși.”  Oswald Chambers

7. Toți misionarii trebuie să sufere ceea ce Carey și alți pionieri au suferit sau 
lucrurile sunt diferite astăzi? Lucrarea pionierilor este aceeași cu cea făcută de

  misionarii de azi?  ______________________________________________ 

 Pentru mulți nu mai sunt așa de multe dificultăți, însă chiar și azi sunt chemați 
să meargă în zone rezistente la Evanghelia, unde munca este foarte dificilă. 
Adevărul este că Dumnezeu folosește astăzi tot felul de oameni ca misionari. 
Sunt foarte puțini asemenea lui Carey, însă Dumnezeu va folosi pe oricine 
spune: „Iată-mă, Doamne! Trimite-mă!”

8. Tema lui Carey a fost „Așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu; încearcă lucruri 
mari pentru Dumnezeu”. Cât de diferită ar fi viața ta dacă ar fi să trăiești în felul 

 acesta? ________________________________________________________
 ______________________________________________________________

VIEȚI CARE INSPIRĂ

Biografiile misiona-
rilor timpurii sunt o 
sursă de inspirație. 
Găsește cărți sau cau-
tă pe internet să înveți 
mai mult despre cei 
din lista de mai jos.

Hudson Taylor
Jim Elliot
Nate Saint
William Carey
Robert Moffat
C.T. Studd
Amy Carmichael
Mary Slessor
David Livingstone
John Wesley
Francisco Pensotti

SĂ CREȘTI

Citește 
Faptele apostolilor 15-21 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Fapte 1:8

Ci voi veți primi o putere, când Se 
va coborî Duhul Sfânt peste voi, 
și-Mi veți fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria și 
până la marginile pământului.

9. Care sunt câteva „lucruri mari” pe care le aștepți azi de la Dumnezeu?    _________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

10. De ce sunt așa de puțini care pot avea multă credință, asemenea lui Carey, în timp ce pentru majoritatea oamenilor
  pare a fi imposibil? ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

11. Dacă nu te aștepți la nimic măreț, vei încerca ceva măreț? Da o   Nu o
 Dacă nu încerci nimic măreț, vei vedea ceva măreț?  Da o   Nu o
 Dacă nu ai scopuri mari, ai vrea să stabilești unul astăzi? Da o   Nu o

 Este posibil ca până azi credința ta să fi fost slabă, însă Hristos continuă să fie Acela care niciodată nu ne va 
părăsi și nici nu ne va uita. Scrie mai jos ceva măreț pe care-l aștepți de la Dumnezeu începând cu ziua de

 azi:. _________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
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DE CE ESTE NEVOIE PENTRU MÂNTUIREA NAȚIUNILOR?

1. Romani 10:13-15 explică „de ce”-ul misiunii. Putem vedea aici o pro-
gresie logică care duce la mântuire. Pavel declara „Oricine va chema 
Numele Domnului va fi mântuit.” Citește pasajul acordând atenție 
felului în care este folosit cuvântul „cum” care punctează un lanț de 
evenimente necesare mântuirii.

 v.14 Dar cum vor chema pe Acela în care ____________________? 
 Și cum vor crede în Acela despre care _______________________? 
 Și cum vor auzi despre El fără _____________________________? 

 Avem aici esența misiunii. Ca să-L cheme oamenii pe Domnul ei 
trebuie să creadă, iar ca să creadă ei trebuie să audă, iar ca să audă 
trebuie ca cineva să le predice. O persoană nu poate deveni creștină 
dacă trăiește în ignoranță, crezând în superstiții, minciuni și tradiții 
omenești.

 Ei nu vor auzi niciodată adevărul dacă nu este cine să le împărtă-
șească  Cuvântul. Dumnezeul suveran ar fi putut alege orice metodă 
de a răspândi Evanghelia, prin intermediul îngerilor sau a unei voci 
din cer, însă El a decis să folosească oameni care să predice.

2. Din ceea ce ai învățat în Pasul 1, cui i-a dat Dumnezeu privilegiul de
 a împărtăși Cuvântul?  _____________________________________

3. Romani 10:15 continuă progresia: „Cum vor propovădui dacă nu 
 sunt ______________?” Cine trimite misionarii? _______________
 _______________________________________________________

   Două elemente în trimiterea misionarilor (Fapte 13:1-3):
• Dumnezeu îi cheamă și îi trimite
• Biserica îi trimite, împuternicindu-i, încurajându-i, rugându-se 

pentru ei și susținându-i financiar și în multe alte moduri.

Pasul 4   

Cum vor auzi?
„Niciodată să nu rămâi cu mâinile încrucișate 
când Mântuitorul lumii a murit cu ele întinse,”

Jose Luis Prieto

4. Cum sunt descriși cei care vestesc Evanghelia în Romani 10:15b? ______________________________________
 ___________________________________________________________________________________________ 

 Este interesant cum sunt menționate picioarele. Un misionar este unul ale cărui picioare îl poartă în locuri înde-
părtate. Noi trebuie să mergem, pentru că cel pierdut nu va veni la noi; de fapt, majoritatea sunt indiferenți sau 
împotrivitori. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să-i întâlnim acolo unde sunt ei, învățând limba lor, 
cultura lor și câștigând încrederea lor. Misiunea este o activitate transculturală.
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MISIUNEA ȘI 
MAREA TRIMITERE
Matei 28:18-20

• Ni s-a dat autoritatea de a duce mesajul. 
Cel care ne-a împuternicit a fost Isus, 
care are toată autoritatea în cer și pe 
pământ. Nicio persoană, guvern, religie, 
nici chiar Satan nu ne poate lua această 
autoritate.

• Scopul este să facem ucenici, bărbați și 
femei care Îl urmează pe Hristos pas cu 
pas.

• Mesajul este pentru toate popoarele. 
Acolo unde sunt suflete pierdute. Nicio 
țară sau popor nu pot fi excluse pentru 
că ar fi prea departe, sau prea dificile, 
sau pentru că nu-i înțelegem sau nu ne 
place cultura lor.

• Trebuie să mergem. Ei nu vor auzi 
niciodată dacă noi nu vom merge. Nu 
putem câștiga lumea dacă noi nu trecem 
dincolo de granițele noastre și de con-
fortul nostru.

• Prin botez, noii credincioși depun 
mărturia că ei își părăsesc viața veche și 
tradițiile, ca să-L urmeze pe Hristos.

• Învățătură: Noii credincioși au nevoie 
de ucenicizare. Scopul nu este să li 
se umple capul, ci să-i învețe cum să 
împlinească poruncile lui Dumnezeu.

• Nu suntem niciodată singuri. Hristos 
va fi cu noi în fiecare zi, în fiecare loc, 
chiar până la marginile lumii.



5. Care sunt cele două lucruri menționate în Romani 10:17 care sunt necesare pentru 
 a avea o credință care duce la mântuire?  ________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

 Nu este necesar doar să audă, ci ei trebuie să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 
 Fiecare misionar, indiferent de activitatea lui, trebuie să declare în mod clar 
 mesajul Bibliei (Evanghelia). Dumnezeu folosește Biblia pentru a produce 
 credința mântuitoare, nu cuvintele noastre, argumentele sau talentele noastre.

 Efeseni 6:17 numește Biblia „sabia Duhului”. Biblia este o armă atât ofensivă 
cât și defensivă. Ea ne protejează. Are puterea supranaturală de a ataca puterile 
lui Satan care dirijează tradițiile culturale și lumești, care au orbit oamenii și i-au 
lăsat în întuneric. Ea atinge inima.

6. În lumina a ceea ce ai văzut în Romani 10, ce crezi despre următorul citat din 
John Piper: „Du-te, trimite sau nu te supune”. Este corect? Există și o altă 

  opțiune în afară de a merge, a trimite sau de a nu asculta? __________________
 _________________________________________________________________ 

 La sfârșitul cărții Faptele apostolilor nu fusese evanghelizată întreaga lume. Este 
rândul nostru să continuăm până la sfârșit. În acest volum vom vedea cum a che-
mat Dumnezeu pe unii să meargă în țări îndepărtate iar pe alții să stea acasă ca să 
susțină pe cei care plecau și cauza misiunii mondiale.

 În paginile anterioare ai văzut un sumar al Marii Trimiteri pe care ne-a lăsat-o 
Hristos. Fă-ți timp să-l studiezi cu grijă.

7. În Matei 9:36-37 Isus și-a arătat compasiunea față de mulțimi pentru că erau necăjite, 
 neajutorate și risipite ca _____________________________________________.
 El a spus că _________________ este mare dar că lucrătorii  _______________.
  Rugați pe Domnul secerișului să ______________________________________.

8. În opinia ta, dacă secerișul este bogat, de ce sunt așa puțini 
 lucrători? Scrie mai jos cel puțin patru motive de ce crezi 

să sunt așa de puțini misionari care să câștige lumea pentru 
Hristos

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 S-ar părea că mulți credincioși sunt orbi, trăind în lumea lor fără să vadă sau să le 
pese de nevoile lumii fără Hristos. Lucrurile n-ar trebuie să continue așa. Dumne-
zeu cheamă lucrători care sunt curajoși și doresc să meargă. Toți suntem responsa-
bili de misiunea mondială. Unii merg ca misionari (pe termen scurt sau pe termen 
lung). Alții îi sprijină în rugăciune, îi susțin financiar și încurajează misionarii în 
câmpul de lucru.

 În următoarea lecție vom vedea câteva motive pentru lipsa de lucrători și ce are 
de spus Biblia despre ele.

CHEMAREA

„Nu am fost 
chemat!” ai 
spus? 

„Nu am auzit 
cemarea”, cred 
că ai vrut să 
spui.

Puneți-vă urechea pe Biblie 
și ascultați chemarea Lui 
ca să mergeți și să smulgeți 
păcătoșii din focul păcatului. 
Puneți-vă urechea pe inima 
împovărată și muribundă a 
umanității și ascultați-i jalni-
cul strigăt de ajutor. Mergeți 
la porțile iadului și auziți-i pe 
cei condamnați care vă roagă 
să mergeți la casa tatălui lor și 
să le spuneți fraților și surori-
lor lor, slujitorilor și stăpâni-
lor lor să nu vină acolo. Apoi 
priviți-L pe Hristos în față – a 
cărui milă ați mărturisit că o 
ascultați – și spuneți-I dacă 
vă veți dărui inima, sufletul și 
trupul și împrejurările în mar-
șul de a vesti lumii îndurarea 
Lui.” William Booth

SĂ CREȘTI

Citește 
Faptele apostolilor 22-28 
(câte un capitol pe zi)

Memorează 
Romani 10:14-15

Dar cum vor chema pe Acela 
în care n-au crezut? Și cum 
vor crede în Acela despre care 
n-au auzit? Și cum vor auzi 
despre El fără propovăduitor? 
Și cum vor propovădui, dacă 
nu sunt trimiși? După cum 
este scris: „Cât de frumoa-
se sunt picioarele celor ce 
vestesc pacea, ale celor ce 
vestesc Evanghelia!” 
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Pasul 5
De ce nu sunt 

mai mulți misionari?

CUM SĂ RĂSPUNZI CELOR CARE SPUN...

1. „Să facă alții lucrarea.”  Dacă fiecare gândește așa, cine va merge? Cum vor auzi?  ______________________
 __________________________________________________________________________________________

Gândește-te și discută:

• „Care parte a cuvântului „mergeți” nu o înțelegi?”  Robert Suhonen

• „N-ar trebui să întrebăm: „Ce este rău cu lumea?”, pentru că diagnosticul a fost deja pronunțat. Mai degra-
bă ar trebui să întrebăm: „Ce s-a întâmplat cu sarea și lumina?”  John Stott

• „Trebuie să mergi sau să trimiți un înlocuitor.” Oswald J. Smith   Ce înseamnă expresia folosită de el „trimi-
te un înlocuitor”?

2. „Este prea mult de lucru pentru noi în comunitatea noastră ca să trimitem oameni și resurse în afară.” 

 Cum ai răspunde acestei obiecții în lumina Faptelor apostolilor 1:8?  Putem justifica ignorând restul lumii? 
 __________________________________________________________________________________________ 

 Porunca este valabilă și astăzi. Nu este o întrebare dacă să susținem lucrarea de aici sau de acolo. Slujba noastră le 
include pe amândouă.

• Dacă primii creștini ar fi gândit așa, Evanghelia nu ar fi ajuns niciodată în țările noastre.

• Ne putem aștepta la binecuvântare în lucrarea noastră locală dacă refuzăm să ne recunoaștem partea în câștigarea
  întregii lumi? De ce? __________________________________________ 

• „Dacă ai o viziune de a evangheliza vecinătatea ta, orașul tău sau chiar toată America de Nord (România), Bucură-te! Vezi 
inima lui Dumnezeu pentru 5% (0,3%) din populația lumii... Ridică-te cu o viziune extinsă a întregii inimi a lui Dumnezeu 
pentru cele mai îndepărtate părți ale lumii și fă-L cunoscut acelora pe Dumnezeul tău.”  Bob Sjogren

• Să facă alții lucrarea.

• Sunt un om simplu, fără abilități speciale. Nu sunt un 
predicator și sunt puțin cam timid. Nu mă calific.

• Nu cred că aș putea să învăț o limbă străină și să mă 
adaptez unei alte culturi.

• Nu cred că aș putea trăi în atâta disconfort. Mi-e teamă 
de insecte, de boli și de feluri noi de mâncare.

• Sunt interesat dar nu știu cum să ajut. Lucrarea este așa 
de mare că mi se pare imposibilă.

• Sunt prea bătrân; trimiteți pe cineva mai tânăr.

• Nu sunt bani suficienți. Misionarii par că niciodată 
nu au îndeajuns. Nu este suficient suport din partea 
bisericilor.

• Este prea mult de lucru pentru noi în comunitatea 
noastră ca să trimitem oameni și resurse în afară.

• Oamenii nemântuiți, cum sunt musulmanii, sunt atât de 
împietriți. Ei nu permit predicarea Evangheliei.

• Aș vrea să susțin un misionar, însă trebuie să dau 
întreaga contribuție bisericii mele. Nu rămâne nimic 
pentru misionari.

CE SPUN UNII

Sunt multe motive pentru lipsa de interes în misiunea mondială și lipsa de misionari, însă probabil unele dintre cele 
mai obișnuite sunt reprezentate de aceste comentarii pe care le auzim deseori: 
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Mult de lucru 
dar așa puțini 

lucrători



4. „Nu sunt bani pentru misiune. Este prea greu să aduni suportul de care este nevoie ca să mergi.”

 „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filipeni 4:13). Acest verset este folosit uzual pentru a confirma puterea 
lui Dumnezeu în viețile noastre, fără a realiza că, în contextul lui, Pavel vorbea despre bani. El a afirmat: „În totul 
și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.” v. 12

 Ținând cont de faptul că Pavel era un misionar care scria credincioșilor care i-au trimis ajutorul financiar, ce promite 
 Filipeni 4:9? _________________________________________________________________________________
 Această promisiune este atât pentru misionar cât și pentru cei care susțin misionari. Deși mulți întâmpină dificul-

tăți în strângerea suportului, Dumnezeu a fost credincios acelora care s-au încrezut în El și au așteptat ajutorul Lui. 
Nu te îndoi, crede această promisiune, nu minciuna care spune „Nu sunt bani pentru misiune”. Satan vrea să-i facă 
pe credincioși și bisericile să creadă că nu vor avea suficient pentru întreținerea lor dacă se vor dedica misiunii. 
Chiar dacă aceasta generează mari sacrificii, Dumnezeu va purta de grijă pentru toate nevoile lor după harul Său 
generos.

 Gândește-te și discută:
• „Voia lui Dumnezeu nu te va duce niciodată acolo unde harul lui Dumnezeu nu te poate păstra.”  Jim Elliot
• „Depinde de El. Lucrarea lui Dumnezeu făcută în felul lui Dumnezeu nu va duce lipsă niciodată de suportul 

lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu prea înțelept ca să-și afecteze scopurile prin lipsa de fonduri...”  Hudson 
Taylor 

• „Oamenii spun: ‘Doamne, crește-ne credința’. Nu de credință mai mare ai nevoie, ci de credința într-un 
 Dumnezeu mare.” Hudson Taylor

5. „Ar trebui să dăm doar bisericii noastre.”  Ce gândea Pavel despre susținerea misionarilor? Filipeni 4:15-19
 ___________________________________________________________________________________________
 Încurajează-ți biserica să dea pentru misiune asemenea credincioșilor din Filipi.

6. „Sunt prea în vârstă ca să merg.”  Unul dintre cei mai eficienți misionari pe care autorul îi cunoaște a plecat în 
Africa după ce a împlinit 50 de ani. Un altul a plecat la vârsta de 70. Ambii continuă să aducă mult rod.

 

3. „Se cere un dar special pentru a fi misionar; însă eu nu cred că sunt calificat. 
Sunt doar un om obișnuit și timid. Nu pot predica sau evangheliza.”

 Moise a exprimat o asemenea atitudine în Exodul 3:11-12. „Cine sunt eu ca să mă 
duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?”  Cum răspunde Dumnezeu 

 temerilor lui? v.12 ____________________________________________________ 

 Ce spune 2 Corinteni 4:7 despre limitările noastre? __________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

 Gândește-te la următoarele: „Dumnezeu folosește oameni care sunt suficient de 
slabi și neputincioși ca să se sprijine pe El.” Hudson Taylor

 Care sunt talentele speciale de care este nevoie ca să fii misionar? ______________ 
 ___________________________________________________________________ 

 Dumnezeu poate folosi pe oricine. Ceea ce se cere nu este talentul, ci credința, 
teama de Dumnezeu, supunerea și dragostea de oameni. Mai mult, nu toți misio-
narii își folosesc timpul pentru predicare; sunt o mulțime de oportunități cum ar fi 
construcțiile, medicina, educația, administrarea și multe altele.

 Gândește-te și discută:
• „Dumnezeu nu cheamă pe cel calificat. El califică pe toți cei pe care-i chea-

mă.” A. W. Tozer.
• Hudson Taylor, în timp ce intervieva o persoană care avea un singur picior, a 

întrebat-o de ce vrea să fie misionar în China cu o asemenea dizabilitate. Omul 
a răspuns: „Pentru că cei cu două picioare nu ar merge”. A fost acceptat și a 
fost trimis în China.

DE INVESTIGAT

Care sunt credințele urmă-
toarelor religii: Islamul, 
Hinduismul, Budismul? 
Investighează și pregătește un 
rezumat pe o foaie de hârtie.

SĂ CREȘTI

Citește 
Faptele apostolilor 1-7 din 
nou (câte un capitol pe zi)

Memorează Filipeni 4:19

Și Dumnezeul meu să îngri-
jească de toate trebuințele 
voastre, după bogăția Sa, în 
slavă, în Isus Hristos.

 

15
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Pasul 6
Posibil sau imposibil?

O SARCINĂ ÎMPOSIBILĂ?

Mulți cred că a fi misionar este prea greu, că înseamnă doar sacrificiu și suferință. Ei cred că este important și vrednic
de făcut atât timp cât o fac alții. Ei spun ceva de genul:

• „Nu aș putea trăi cu atâtea greutăți sau să mă adaptez la o cultură nouă, sau să învăț o altă limbă. Mi-e 
teamă de insecte, boli și mâncăruri noi.”

• „Oamenii nemântuiți, cum sunt musulmanii, sunt foarte împotrivitori. În multe locuri ei interzic predica-
rea Evangheliei.”

Probabil că nici lui Pavel și nici apostolilor nu le-au plăcut greutățile; călătorind în locuri îndepărtate, hrănindu-se 
cu mâncăruri ciudate, având de a face cu oameni din diferite culturi cu inimi împietrite, suferind maltratări și fiind 
închiși sau bătuți, însă chiar și așa ei au mers mai departe.

1. Fapte 5 ne relatează o împrejurare deosebită de la început, când Petru și Ioan erau întemnițați pentru predicarea 
Evangheliei (v.17-19). După ce au fost eliberați din temniță de un înger, ei au refuzat să fie intimidați și au conti-
nuat să predice (v.20-21). Cum au răspuns ei autorităților care le-au poruncit să nu mai predice? Fapte 5:28-29 

 __________________________________________________________________________________________

2. Citește Fapte 5:40-41. După ce au fost bătuți și amenințați, Petru și Ioan au plecat ________________________ 
pentru că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. După aceea ei s-au oprit din predicat? Ce au făcut? v.42 

 __________________________________________________________________________________________  

3. În Pasul 2 am văzut ce s-a întâmplat atunci când Pavel a predicat în Iconia, Listra și Derbe (Fapte 14). La început 
mulți s-au convertit, însă apoi a apărut opoziția din partea tradiționaliștilor religioși iar Pavel a trebuit să plece în 
următoarea localitate. Ce ar spune Pavel despre dificultățile din câmpul de misiune de azi?    

 2 Timotei  1:8 ____________________________________________________
 2 Timotei  1:12 ___________________________________________________
 ________________________________________________________________
 2 Timotei  2:3  ____________________________________________________ 

4. Ce l-a motivat pe Pavel să continue chiar în condițiile unei persecuții severe?   
 2 Timotei 2:9 _______________________________________________________________________________
 2 Timotei 2:10 ______________________________________________________________________________
 Cine erau „aleșii”?  __________________________________________________________________________

   Este adevărat că există opoziție față de Evanghelia, însă gândiți-vă la ceea ce urmează:  
 „Un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna o majoritate.” John Knox

TREBUIE SĂ FII UN „SUPER” CREȘTIN CA SĂ FII MISIONAR?

Deși cere sacrificiu, viața misionară modernă nu este la fel de grea sau dramatică ca în zilele pionierilor (misiunii). 
Pentru mulți, viața zilnică este asemănătoare vieții cotidiene din țările lor de origine. Nu toți, însă majoritatea misio-
narilor trăiesc în case normale, făcând lucruri normale.

Așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu: 
încearcă lucruri mari pentru Dumnezeu. – 

William Carey

STOP



Problema nu este cât de dificilă 
e lucrarea, ci mai degrabă dacă 
Dumnezeu este sau nu suve-
ran. Am putea întreba: „Cât de 
mare este Dumnezeul nostru?”

Neamurile se frământă, împă-
rățiile se clatină, dar glasul Lui 
răsună și pământul se topește 
de groază. Domnul oștirilor este 
cu noi, Dumnezeul lui Iacov este 
un turn de scăpare pentru noi.  
Psalmul 46:6-7

PRINCIPALELE 
RELIGII ALE LUMII

Potrivit studiului din 2010 
realizat de Pew Forum (bazat 
pe o populație mondială de 
6,9 miliarde), s-au constatat 
următoarele:

Creștini 2.173.180.000 sau 
31% din populația lumii

50% catolici
37%  protestanți
12%  ortodocși

Musulmani 
1.598.510.000 sau 23% din 
populația lumii

87-90%  sunniți
10-13%  șiiți

Fără religie 
1.126.500.000 sau 16% din 
populația lumii. Aceștia sunt 
atei, agnostici sau cei care nu se 
identifică cu o anume religie.

Hinduși 1.033.080.000 sau 
15% din populația lumii Marea 
majoritate trăiește în India.

Budiști 487.540.000 sau 7% 
din populația lumii.  Jumătate 
din ei trăiesc în China.

SĂ CREȘTI

Citește 
Faptele apostolilor 8-14 
din nou (câte un capitol pe zi)

Memorează Fapte 5:29

Trebuie să ascultăm mai mult de 
Dumnezeu decât de oameni!

17

Orice abilitate pe care au avut-o acasă poate fi folosită de Dumnezeu în câmpul de 
misiune. Lucrările tipice de azi sunt variate, de exemplu: 

Evanghelizare Traducerea Bibliei  
Lucrarea cu bărbații și femeile Ucenicizare   
Lucrare cu tinerii Muncă de birou și computer
Învățătură Producție video  
Suport tehnic pentru computere Predicare   
Lucrare cu copiii Lucrare cu deținuții sau dependenții
Ospitalitate Design grafic   
Medici și asistenți medicali Administrare  
Învățarea copiilor de misionari Muzică și activitate artistică
Învățarea limbilor Educație creștină  
Literatură (scriere și distribuire) Construcție, Mecanică, Electricitate 
Proiecte sociale comunitare
Lucrare cu victimele violenței domestice sau traficului de persoane.

5. Ce-ai răspunde unei persoane care spune: „Sunt interesat, însă sarcina este 
 copleșitoare. Voi putea să fac față? Mi se pare imposibil.”  _________________
 ________________________________________________________________

6. Cine are responsabilitatea de a atinge inima necredincioșilor?  ______________ 
 ________________________________________________________________ 

 Dumnezeu nu ne-a chemat să salvăm (mântuim) lumea, ci să predicăm Evan-
ghelia și să lăsăm Duhul Sfânt să facă lucrarea de a-i convinge. Care este slujba 
mea? Trebuie să fiu credincios și să las rezultatele în mâinile Lui. 

ESTE DIFICIL...DAR MERITĂ  

Este dificil însă nu prea dificil. A fi misionar implică o luptă pentru a te adapta la o 
nouă cultură, a învăța o nouă limbă și a mânca lucruri noi. După ce a slujit mulți ani 
în America Latină, un misionar a spus: 

 Am avut ocazia să întâlnim oameni foarte diferiți de noi, însă foarte speciali. Ne-au arătat 
dragoste și noi i-am iubit. S-au închegat prietenii speciale care încă există. Însă mai mult 
ca orice, am putut să vedem mâna lui Dumnezeu schimbând vieți, uneori într-un mod 
radical. Au fost multe încercări, însă cu mult mai multe binecuvântări.

 Da, a fost dificil, însă a fost și o mare aventură. Am petrecut nopți nedormite din cauza 
țânțarilor, dar nu atât de multe. Uneori ni s-a dat mâncare pe care nu am încercat-o 
niciodată, dar cum ne-am putea plânge când ne-au oferit tot ce au avut cu atât de multă 
dragoste? Cât de delicioase erau mango, papaya, produsele de patiserie și tamales. 
Suntem recunoscători pentru ceea ce Dumnezeu ne-a permis să experimentăm. Poți 
să privești la lucrurile noi cu teamă sau cu un spirit de aventură. În țara noastră natală 
niciodată nu am fi avut ocazia să vedem o broască țestoasă depunându-și ouăle sau 
să adormim într-un hamac ascultând maimuțele urlătoare.

Mărturiile multor misionari ar putea fi sumarizate în cuvintele lui Pavel: 
 „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus 

mai mult decât cerem sau gândim, a Lui să fie slava în Biserică și în 
Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.  Efeseni 3:20-21
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Pasul 7
Provocarea 

popoarelor nemântuite

Deși o parte semnificativă a populației mondiale se iden-
tifică drept creștină, doar 25% din aceștia sunt evanghe-
lici care se încred în Hristos ca singurul și suficientul lor 
Mântuitor. Ce implicații are aceasta în țara în care 
trăiești?  ______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ACCES

La nivel mondial, câte popoare au acces la Evanghelie? 
În multe locuri necredincioșii au acces la Evanghelie 
în sensul în care sunt biserici, Biblii și credincioși care 
împărtășesc Evanghelia. Dacă vor să știe, aceștia au 
posibilitatea de a auzi Evanghelia. Însă în 2013 aproape 
41% din lume nu avea acces la Evanghelie. Asta în-
seamnă că nu sunt Biblii sau o prezență creștină sufici-
entă pentru a oferi o mărturie efectivă

POPOARE NEMÂNTUITE: FEREASTRA 10-40

Deși întreaga lume are încă nevoie de Evanghelie, unele 
zone sunt aproape complet neevanghelizate. Există 
o zonă a lumii între 10 și 40 grade latitudine nordi-
că numită Fereastra 10-40. Ar putea fi considerată o 
centură de rezistență a căror locuitori nu au auzit sau nu 
au răspuns Evangheliei. Multe țări din Fereastra 10-40 
interzic predicarea Evangheliei și este o mare persecuție 
a creștinilor. În 2013 erau cel puțin 2 miliarde de oameni 

în Fereastră fără o suficientă cunoaștere pentru a lua o 
decizie pentru Hristos.

Aproximativ două treimi din populația lumii trăiește în 
Fereastra 10-40. Acesta este căminul majorității lumii 
musulmane, hinduse, budiste și a celor fără religie, cum 
ar fi numeroșii atei din China. De asemenea, sunt grupe 
de evrei și de animiști. Este o zonă de mare sărăcie și cu 
standarde scăzute de viață.

Chiar dacă este împotrivitoare față de Evanghelia, este o 
zonă cu mari oportunități pentru cei suficient de curajoși 
ca să meargă și să-L vestească pe Hristos. În general, în 
aceste zone lucrătorii nu operează ca „misionari”, ci mai 
degrabă caută modalități de a sluji oamenii și se folosesc 
de ocazii de a fi un model și de a-și împărtăși credința.

TRADUCEREA BIBLIEI  

Sunt multe grupe dedicate traducerii Bibliei. Iată aici 
câteva statistici adunate de Wycliffe Globale Alliance în 
2015:

• În lume sunt aproximativ 7.000 de limbi.
• Părți ale Bibliei (una sau mai multe cărți) există 

în peste 1.045 de limbi. 2.932 de limbi au unele 
Scripturi.

• Noul Testament există în 1.333 de limbi (663 de 
milioane de oameni au Noul Testament în limba 
lor maternă)

• Întreaga Biblie există în 554 de limbi, însă 1,5 
miliarde de oameni nu au încă întreaga Biblie în 
limba lor maternă.

• 4,9 miliarde de oameni au Biblia în limba lor 
maternă.

• Filmul Isus există în 1.370 de limbi diferite.

Aceste statistici au darul de a ne încuraja atunci când 
ne gândim la miile de oameni care și-au dedicat viețile 
traducerii Bibliei. Totodată, ele ne determină să finali-
zăm lucrarea în așa fel ca toți oamenii să aibă o Biblie 
în limba lor maternă.

• Sunt 2.267 de limbi, în mai mult de 130 de țări, în 
care traducerea Bibliei este în lucru.

• 180 de milioane de oameni vorbesc aproximativ 
1.800 de limbi, care au nevoie de o traducere a 
Bibliei.

-

Fereastra 10-40

Islam

BudismIslam

Fără Religie

Hinduism

Islam
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 I-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru Biblia pe 
 care o ai în limba ta maternă? Nu avem doar o 
Biblie, avem multe traduceri diferite în română. Oare tu 
îți apreciezi Biblia? Ce parte ocupă ea în viața ta zilnică?
_____________________________________________

PARTEA NOASTRĂ  

Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de provocarea
copleșitoare a popoarelor nemântuite? ______________
_____________________________________________

Ar fi ușor să ne descurajăm când vedem amploarea 
lucrării care rămâne de făcut. Însă adu-ți aminte, tu nu 
ești responsabil să câștigi întreaga lume, tu ești respon-
sabil să participi la misiunea mondială într-un fel anume. 
Fiecare dintre noi are o parte de contribuție. Așa că nu te 
lăsa intimidat de mărimea sarcinii. Doar cere-I lui Dum-
nezeu: Ce rol ai pregătit pentru mine în câștigarea lumii?

TRANSMITEREA TORȚEI

Națiunile pot fi împărțite în două blocuri: Nordul Global 
și Sudul Global.

Nordul Global: Europa, America de Nord, Australia și 
Noua Zeelandă cuprind națiunile care în mod tradițional 
au trimis cei mai mulți misionari în vremurile moderne.

Sudul Global: Africa, America Latină, Asia, Caraibele și 
Insulele Pacificului de sud. Numite oficial Lumea a treia, 
ele includ țări care au primit cei mai mulți misionari și au 
fost considerate „câmpul de misiune”.

William Taylor numește faza prezentă a misiunii „mișcarea 
misionară de la toate națiunile la toate națiunile.” *  De ce? 
Este o trezire în Sudul Global, în care un număr crescând 
de misionari sunt trimiși în locuri ca Fereastra 10-40, mai 
puțin spre regiunile deja atinse sau chiar spre țările lor. 
Astăzi, misionarii vin din întreaga lume, nu doar din Nord.

După cum puteți vedea în tabelul următor, numărul mi-
sionarilor din Sud crește de la an la an de o asemenea 
amploare încât a trecut sau în curând va depăși numărul 
celor care vin din Nord. Aceste cifre ar trebui să ne încu-
rajeze foarte mult.

Citește 2 Timotei 2:2. Cum vedem împlinirea acestui verset
în misiunea de azi? _____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Următorul tabel prezintă cifrele pe regiunea din Sudul 
Global. Care regiuni trimit mai mulți misionari?    
_____________________________________________  

Este adevărat că Asia și Africa trimit mai mulți misio-
nari, dar luând în calcul procentajele fiecărei regiuni în 
raport cu populația mondială, cifrele se modifică. De 
exemplu:
 Asia, cu 60% din populația lumii, trimite 45% din 

misionari.
 Africa, cu numai 15,5% din populația lumii, trimite 

43% din misionari.
 America Latină, cu 8,6% din populația lumii, tri-

mite 8% din misionari.
 Oceania, cu 5% din populația lumii, trimite 2% din 

misionari.

Aceste statistici n-ar trebui înțelese greșit. Ele arată 
o mare trezire în Sudul Global, însă ceea ce este de 
făcut este încă enorm de mult. Creștinii nu trebuie să se 
relaxeze datorită realizărilor trecute, dimpotrivă, aceste 
statistici ar trebui să ne motiveze să ne alăturăm marii 
mișcări de evanghelizare mondială.

Ce poruncește Hristos în Matei 9:36-38 _____________ 
_____________________________________________
_____________________________________________

Rugăciune: Doamne, arată-mi care este partea mea în 
planul Tău de misiune mondială. Te ascult și sunt gata 
să ascult de călăuzirea Ta. 

Citește din nou 
Faptele apostolilor 15-21 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Psalmul 96:3
Povestiți printre neamuri slava Lui, 
printre toate popoarele minunile Lui!

Numărul misionarilor din Nordul și Sudul Global
             (Lucrători pe termen lung)

1980 1988 1990 1995 2012 
(Estimări)

Nord 60,120 82,270 88,286 108,270 125,000

Sud 15.050 38,360 48,884 89,160 135,000

Total 75,170 120,630 137,170 197,430 260,000

Luat din Misiones Mundiales (Estudios CLASE), p.81
William Taylor și Eugenio Campos, SETECA.
*p.76, Misiones Mundiales (Estudios CLASE)

Numărul misionarilor trimiși din Sudul Global

1980 % 1988 % 2012

Asia 6,048 45 17,299 48 ?

Africa 5,689 43 14,989 42 ?

America Latină 1,127 9 3,026 8 ?

Oceania 374 3 610 2 ?

Total 13,238 100 35,924 100 Date
 incomplete

Luat din Misiones Mundiales (Estudios CLASE), p.82

STOP
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Rugăciune pentru misionarii tăi
„Oriunde Dumnezeu vrea să facă ceva nou, El își pune copii Lui să se roage” (Charles Spurgeon)  Toți știm 
că ar trebui să ne rugăm pentru misionarii noștri, dar cum? Mai jos este un ghid care te ajută să te rogi pentru 
misionarii voștri în timpul săptămânii, rugându-te lucruri diferite în fiecare zi. Fă o copie a acestei liste pe 
care să o porți în Biblia ta pentru a te ajuta să te rogi. Un ghid ajutător este și cartea Operation World. 

Ziua 1  Sănătate și protecție
• Protecția misionarului și a bunurilor sale.
• Sănătate și protecție împotriva bolii, ca să poată avea energie 

și putere.
• O dietă adecvată, înțelepciune și disciplină în a mânca bine 

și grijă pentru sănătatea, greutatea lui, exercițiu, etc.
• Pentru adaptarea la condițiile și climatul unde trăiește.
• Stabilitate politică acolo unde lucrează.
• Accesul la asistența medicală

Ziua 2  Viața spirituală
• Pentru umblarea zilnică prin credință în har, încrezându-se 

în puterea lui Dumnezeu clipă de clipă.
• Supunere zilnică a mădularelor trupului ca instrumente ale 

neprihănirii.
• Studiul Bibliei să poată fi regulat și proaspăt.
• Înțelegerea Cuvântului și abilitatea de a-l aplica în situația 

în care trăiește și slujește.
• Putere în lupta spirituală. Atenție față de pericolele spirituale 

acolo unde trăiește. Înțelepciune în folosirea autorității lui 
în Hristos pentru a confrunta opoziția spirituală.

• Protecție în fața ispitei; păstrarea purității, disciplinei și 
autocontrolului.

• Credincioșie față de Dumnezeu, perseverență în dificultăți.
• Ca viața lui să poată fi un exemplu vrednic de urmat.

Ziua 3   Viața emoțională
• Încurajare, atitudini pozitive și gândire sănătoasă.
• Control asupra emoțiilor, limbii, etc.
• Biruință asupra singurătății, depresiei și mâniei.
• Tovărășie și ajutor mutual în cei din câmpul de misiune.
• Disponibilitate de a ierta pe cei care-l jignesc și disponibi-

litate de a cere iertare atunci când rănește pe alții.
• Să poată experimenteze roada Duhului.

Ziua 4   Viața de familie
• Dragostea pentru soț/soție să poată crește. Să-și poată dedica 

timp necesar unei căsătorii sănătoase.
• Comunicare deschisă și onestă cu soțul/soția și copii. Să 

poată să asculte mai mult decât să vorbească.
• Familia lor să poată fi un exemplu pentru alții.
• Copiii lor să se poată adapta bine la cultura unde slujesc 

(limbă, prietenii, etc.). Copiii lor să se poată adapta atunci 
când se întorc în țările de baștină ale părinților. (Ei nu au 
crescut în această cultură și deseori le este dificil să se simtă 
acasă și să-și facă prieteni).

• Timp în familie pentru distracție, vacanțe, ieșiri, etc.
• Pentru educația copiilor și fonduri care să acopere cheltuie-

lile.

Ziua 5  Lucrarea
• Pentru mai mulți lucrători care să meargă în câmpul de 

misiune.
• Dragoste și compasiune pentru alții.
• Uși deschise pentru slujire și pregătirea inimilor celor care 

să audă.
• Credință și curaj pentru slujire atunci când apare opoziția/

împotrivirea.
• Abilitatea de a lega prietenii cu necredincioșii.
• Credincioșie față de Biblie ca autoritate finală în orice lucru.
• Dependența continuă de puterea Duhului mai degrabă decât 

de cea a propriilor abilități.
• Libertatea de a sluji și protecție în fața persecuției sau a unei 

guvernări ostile/împotrivitoare.
• Folosirea chibzuită a timpului și a resurselor lui.
• Abilitatea de a stabili și îndeplini scopuri.
• Ucenicii lui să fie capabili să pregătească pe alții și să preia 

poziții de conducere.

Ziua 6   Adaptarea culturală
• Abilitatea de a învăța limba locală, obiceiurile și cultura. 

Sensibilitate la diferențele culturale.
• Sensibilitate la nevoile oamenilor din jurul lui.
• O bună relaționare cu autoritățile și populația locală.
• Flexibilitate.
 Relaționarea cu alți misionari și credincioși
• Un spirit de cooperare, fără gelozie sau mândrie.
• Grijă mutuală unul pentru altul ca membri ai familiei lui 

Dumnezeu.
• Înțelepciune în confruntarea altora în dragoste atunci când 

este necesar.
• Abordare plină de har atunci când alții eșuează.

Ziua 7  Finanțe
• Asigurarea suportului lunar.
• Uși deschise pentru a prezenta nevoile slujirii bisericilor și 

susținătorilor. Să aibă pastori cu o inimă pentru misiune.
• Ca cei care au promis sprijin să fie credincioși angajamen-

telor lor.
• Capacitatea de a comunica bine cu susținătorii. Scrisorile 

cu rugămințile lor să fie informative, sincere, interesante și 
inspiraționale pe măsură ce îl slăvesc pe Dumnezeu. Pentru 
abilitatea de a prezenta scrisori, prezentări și videoclipuri 
bine făcute, etc.

• Fonduri pentru proiecte, echipament, călătorie și unelte de 
slujire.
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Din Africa de vest

De ce lucrăm în această țară africană? Oamenii sunt prietenoși 
și calzi, însă trăiesc sub tradiții dure care elimină orice speranță. 
În fiecare zi Îl caută pe Dumnezeu și calea spre paradis dar se 
îndoiesc că vor ajunge acolo vreodată. Îndeplinesc ritualurile 
religiei lor însă după aceea se întorc la minciună și înșelătorie. 
Este multă frică, puțină dragoste și chiar mai puțină libertate. 
Femeile și, în special, copiii suferă.

Este ca și când s-ar sufoca, gâfâind după aer, dar niciodată nu 
au putut să-și umple plămânii. Zilele trecute am vorbit cu un 
nou credincios care era presat de familia lui să-și abandoneze 
credința. Chiar și așa, era plin de convingere, speranță și pace. 
Pentru că acum avea siguranța vieții veșnice. Aceste este motivul 
pentru care lucrăm aici.

Chemat în America Centrală

Când am terminat facultatea, am început să pun la îndoială 
planurile pe care mi le făcusem pentru viața mea. Am vrut să 
fiu biolog marin, dar eram nesigur, simțind că poate Dumnezeu  
are ceva mai mult pentru mine. Parcă Dumnezeu mă întreba: 
Ce va rămâne la sfârșitul vieții tale? Vor fi roade care să rămână 
pentru eternitate?

După ce am stat de vorbă cu păstorul meu, Dumnezeu m-a con-
dus să intru în seminar, în loc să merg la studii postuniversitare 
în biologie. În anii de seminar, Dumnezeu m-a condus spre soția 
mea și cariera noastră misionară. Sunt recunoscător pentru faptul 
că am fost chemați la misiune pentru că am putut mărturisi tot 
mai mult puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a schimba multe 
vieți pentru veșnicie.

Primii ani în câmpul de misiune nu au fost ușori. Când oamenii 
merg în câmpul de misiune, ei așteaptă să vadă lucruri mari, însă 
uneori roada vizibilă este mai puțină decât cea așteptată. Este 
ușor să devii deziluzionat și chiar să cazi în depresie.

Am pregătit grupuri mici de lideri laici însă am dorit să văd 
rezultate mai notabile. Am simțit că nu am realizat prea mult, 
însă atunci când au venit vremuri dificile în țara noastră, acești 
lideri au fost aceia care au rămas ferm pe poziție în timp ce mulți 
păstori au fugit din țară.

Unul dintre cei mai umili studenți ai noștri mai târziu a plantat 
multe bisericuțe. Iar azi sunt mai multe zeci de păstori pe care 
acest frate i-a câștigat și i-a ucenicizat slujind în lucrare. Dum-
nezeu înmulțește eforturile noastre slabe.

Din Africa de est

Ce m-a motivat să fiu misionar? 1 Timotei 2:3-4 spune: „Lucrul 
acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la 
cunoștința adevărului.”  Un cântăreț spunea: nu te opri din a 

visa, pentru că atunci când visezi Îl imiți pe Dumnezeu care are 
planuri mari pentru tine. Visul Lui este ca toți să fie mântuiți și 
să cunoască adevărul.
Dumnezeu i-a chemat pe toți copiii Lui să fie misionari, indife-
rent unde trăiesc. Un misionar este un credincios care a înțeles, 
a îmbrățișat și trăiește să împlinească planul lui Dumnezeu ca 
toți să fie mântuiți. Scopul misiunii mondiale este să urmeze 
voia Lui, indiferent de prețul care trebuie plătit.

Aceasta mă încurajează 
atunci când încercările vin 
sau când cineva mă întreabă 
de ce am lăsat totul în urmă 
pentru a sluji în Africa, ca și 
când aceasta a fost o nebunie. 
Unora li se pare o nebunie, 
însă eu sunt ceea ce sunt pentru că Dumnezeu niciodată nu a 
oscilat în dorința Lui ca toți să fie mântuiți. Este încă mult de 
făcut. Mulți au nevoie să audă și slujba mea este să continui să 
strălucesc pentru Hristos în așa fel ca mulți să poată să înțeleagă 
adevărul Evangheliei. Într-o zi planul Lui se va împlini atunci 
când copiii Lui vor sta în fața Lui pentru eternitate.

Niciodată nu e prea târziu

Aveam doar 7 ani când am auzit istoria morții lui Isus și am 
decis cu bucurie să mă dăruiesc Lui. Doi ani mai târziu am 
întâlnit câțiva misionari și m-am rugat: „Doamne, când am să 
mă fac mai mare, voi fi un misionar ca ei.” Anii au trecut însă 
eu nu mi-am uitat promisiunea. În adâncul meu era dorința de 
a-L cunoaște pe Domnul și de a-L asculta. 

Când am ajuns la 13 ani, am început să lucrez cu copiii iar mai 
târziu cu tinerii. Anii au trecut, m-am căsătorit, am devenit un 
lider și am lucrat la plantarea unei noi biserici. Am studiat teo-
logia într-o biserică care punea accent pe misiune și planificam 
să merg în câmpul de misiune. Atunci s-a întâmplat că soțul m-a 
părăsit iar eu am rămas cu copilașii mei mici.

Într-o zi noii mei păstori m-au vizitat acasă și când au intrat au 
spus: „Ce face misionara noastră?”  Cuvintele lor m-au mișcat 
și am început să plâng în timp ce le spuneam despre chemarea 
mea la misiune și despre frustrarea mea că nimeni nu pare să mă 
înțeleagă și că nu văd cum aș putea să-mi împlinesc vreodată 
chemarea.

Când păstorul m-a întrebat unde aș dori să slujesc pe Domnul, 
i-am spus: „Domnul m-a chemat în Africa mulți ani în urmă și 
mi-a dat o viziune despre cum să-L slujesc peste mări.” Așa că 
după doi ani de pregătire am fost în final gata să plec spre Mali, în 
Africa de vest, la vârsta de 51 de ani. Dumnezeu este credincios 
și întotdeauna Își împlinește promisiunile. „Niciodată nu este 
prea devreme sau prea târziu pentru Dumnezeu să acționeze. 
Este la vremea Lui...”

Ce face Dumnezeu azi?
Mărturii din câmpul de misiune
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DEVENIND UN FAN

Imaginează-ți că echipa ta națională a mers 
la Cupa Mondială de Fotbal și că unul 
dintre membrii echipei era membru din 
biserica ta. Cum l-ai fi tratat? Ce simțea 
biserica ta față de el?

Dacă acest jucător ar fi avut nevoie de 
fonduri pentru a călători la jocuri, tu ce ai 
fi făcut?  Cu siguranță l-ai fi susținut. Ai 
fi fost un fan, simțindu-te parte a echipei. 
În același fel ar trebui să ne simțim și noi 
că suntem parte a echipei lui Dumnezeu 
pentru evanghelizarea lumii.

Povestiți printre neamuri slava Lui, printre 
toate popoarele minunile Lui.  
Psalmul 96:3

Din revista Vamos, Decembrie 20131. Referindu-se la India ca la o mină de aur cu 
 suflete care să fie mântuite, William Carey 
 spunea credincioșilor în țara lui natală, Anglia: 
 „Mă voi coborî, însă nu uitați că voi trebuie să țineți funia.”  Ce voia să spună?  ______
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 Avem două opțiuni: Să coborâm în mină mergând pe câmpul de misiune sau să ținem funia 
în așa fel ca alții să poată merge. Este o tragedie că mulți din cei care simt chemarea la 
misiune și doresc să-și dea viața, nu primesc sprijinul altor credincioși. Dimpotrivă, mulți 
chiar încearcă să-i descurajeze. Mulți sunt pregătiți să meargă însă nu pleacă niciodată 
pentru că le lipsește suportul financiar sau cel în rugăciune.

Pasul 8
Cum să încep?

Roagă-te

Dăruiește

Fii în legătură cu 
misionarii din câmpul 

de misiune

CĂI DE A PARTICIPA

• Roagă-te pentru misionarii pe care îi cunoști. Descoperă care le sunt 
nevoile. Roagă-te ca în biserica ta și între liderii ei să fie o viziune 
pentru misiune, ca Dumnezeu să poată chema mai mulți lucrători. 
Poți începe un grup de rugăciune pentru misiune.

• Susține un misionar cu donațiile tale sau scrie-i, încurajându-l, 
trimițându-i e-mail-uri  sau vorbind prin intermediul  WhatsApp, 
Messenger, etc

• Mergi în câmpul de misiune, într-o misiune pe termen scurt (săptă-
mâni) sau pe termen lung (ani).

Pot să particip la misiunea mondială, chiar dacă nu pot 
merge? Desigur! Acest manual este scris ca să te motive-
ze și să te inspire. Dacă accepți provocarea, cum poți să 
începi? Mai jos sunt câteva idei împreună cu o listă de re-
surse care să te ajute să te focalizezi în direcția cea bună.

2. Ce ai de spus despre tine? Cum crezi că te îndeamnă Dumnezeu să participi, începând de astăzi?  _____________
 ___________________________________________________________________________________________

 Vei accepta provocarea?   o Rugându-te      o Dăruind     o Mergând      o Altceva ________________________
 
CUM SĂ ÎNCEPI

• Informează-te. Intră în contact cu misionari, cu agenții de misiune și cu alți credincioși orientați spre misiune.

• Participă la seminarii, conferințe și cursuri despre misiune. Urmează cursul numit „Kairos”.

• Citește despre misiune. Sunt multe cărți disponibile referitoare la misiune. Biografiile misionarilor în mod deosebit 
te vor provoca și îți vor întări credința în timp ce citești cum a lucrat Dumnezeu în viețile misionarilor pentru 
câștigarea lumii. Una dintre cărțile care a avut un impact important este Prin porțile splendorii de Elizabeth Elli-
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CE SĂ FACI

Cumpără o hartă a lumii și pune-o 
acasă sau la biserică ca să-ți amin-
tești de nevoile lumii.

Începe să înveți despre diferitele 
regiuni ale lumii.

Postează versete biblice referitoare 
la misiune în casa ta, acolo unde le 
vei vedea mai des.

Discută cu pastorul tău despre o 
mini conferință despre misiune și 
invitarea unui misionar sau cineva 
familiar cu misiunea.

Este vreun misionar sau vreun 
proiect misionar care te intere-
sează și care are nevoie de suport 
financiar? Ai putea să trimiți un 
dar o singură dată sau să începi un 
ajutor lunar.

Cunoști misionari în câmpul de 
misiune? Trimite-le un mesaj de 
încurajare. În același timp, solici-
tă-le cereri de rugăciune așa ca să 
te poți ruga mai specific pentru ei.

Invită un misionar sau o agenție 
misionară în biserica ta pentru a-și 
prezenta viziunea și lucrarea.

SĂ CREȘTI

Citește din nou 
Faptele apostolilor 22-28 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Luca 24:47

...și să se propovăduiască tuturor 
neamurilor, în Numele Lui, 
pocăința și iertarea păcatelor, 
începând din Ierusalim.

ot. Citește biografiile pionierilor bărbați și femei cum sunt Hudson Taylor, 
William Carey, C.T. Studd, David Livingstone, Amy Carmichael, Isabel 
Kuhn, Jim Elliot, Marry Slessor și mulți alții. Caută pe internet biografii 
ale misionarilor.

• Cartea Operation World îți va oferi idei despre cum să te rogi pentru lume 
și pentru țări specifice.

• Caută pe internet „resurse pentru misiune” pentru a găsi o mulțime de 
informații. Sunt multe website-uri care sunt proiectate să te conducă la 
resursele legate de misiune.

• Informează-te despre nevoile mondiale. De exemplu:

 Unde sunt zonele care au cea mai mare nevoie din lume unde nu a ajuns 
Evanghelia?

 Care sunt credințele din marile regiuni mondiale cum sunt islamul, budis-
mul, hinduismul, animismul, etc.?

• Caută oameni din alte țări și grupuri etnice care trăiesc în țara ta. Împrie-
tenește-te cu ei, invită-i la cină și vizitează-i acasă la ei.

• Caută modalități de a sluji oamenii în nevoie din comunitatea ta, cum ar 
fi deținuți, săraci, dependenți, femei și copiii care sunt în pericol de abuz, 
oameni ai străzii, etc.

• Participă la călătorii misionare pe termen scurt.

• Roagă-te și comunică cu misionarii ca să-i încurajezi. Cere-le să-ți trimită 
nevoile lor de rugăciune la zi.

• Susține un misionar sau o familie de misionari cu daruri speciale sau un 
suport lunar. Roagă-te pentru ei de fiecare dată când le trimiți darul tău.

• Pregătește-te tu însuți să slujești. Gândește-te la posibilitatea de a intra 
într-o școală biblică sau seminar unde să devii mai bine pregătit.

• Ești gata pentru lupta spirituală? Ultimul lucru pe care-l dorește Satan este 
ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Lupta noastră nu 
este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva forțelor spirituale ale răului. 
Această bătălie are loc peste tot, însă deseori cea mai mare este pe câmpul 
de misiune. Fă un studiu al armurii lui Dumnezeu și folosește-o zilnic 
(Efeseni 6:10-18)

• Fii activ în biserica locală. Caută o slujire, descoperind și dezvoltându-ți 
darurile spirituale, învață să gândești evanghelistic, căutând mereu moda-
lități de a împărtăși Evanghelia cu cei pe care îi întâlnești.

• Găsește un mentor care să te ajute în viața ta creștină și în căutarea voii lui 
Dumnezeu în privința misiunii.



• „Nu am decât o singură lumânare de viață de ars și aș prefera să o ard într-o țară plină de întuneric decât într-o țară 
inundată de lumină.”   John Keith Falconer

• „...dacă aș avea o mie de vieți, China le-ar avea pe toate. Nu! Nu China, ci Hristos.”  Hudson Taylor

• „O viață individuală poate avea o valoare neprețuită pentru scopurile lui Dumnezeu, iar a ta poate fi acea viață.”   

 Oswald Chambers

• „Nu o poți lua cu tine, dar o poți trimite mai departe. Depune-ți comoara în cer sub formă de jertfe pentru misiune.” 

  Oswald J. Smith 

1. Gândește-te la citatele de mai sus. Despre ce vorbesc ele? Ce comunică ele?
 __________________________________________________________________________________________

2. Este oare ceva mai important decât să-ți investești viața în ceva ce va rămâne pentru eternitate?   ____________
 __________________________________________________________________________________________ 
 
3. Te-ai gândit la ce ai vrea să faci cu viața ta? Ce scopuri ai?  __________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 
CÂND MOARTEA NU ESTE DOAR MOARTE

Istoria misiunii a văzut mari bărbați și femei ai credinței care au dat totul pentru cauza lui Hristos. Unul dintre ei, 
Jim Elliot, a fost un misionar care, împreună cu alți patru misionari, și-a pierdut viața pe mâna unui grup de indigeni, 
Aucas, în jungla Ecuadoriană în 1956. Vestea morții lor a mișcat oameni din întreaga lume. Ei au murit de tineri, însă 
sacrificiul lor a meritat? Viețile lor au avut vreo importanță? Ce au realizat până la urmă?

4. Cu ceva vreme înainte, Elliot și-a exprimat simțămintele când a spus: „Nu este nebun cel care renunță la ceea ce 
nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde.” Ce crezi că a încercat să spună prin aceste cuvinte?  

 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 
5. Dă exemple de „ce nu putem păstra”.   __________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 „ceea ce nu putem pierde”   ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

6. Ce spune 2 Corinteni 4:16-18 ca suport pentru ceea ce a zis Elliot?  ____________________________________
 __________________________________________________________________________________________

 Jim Elliot, asemenea apostolului Pavel, a știut cum să fie mulțumit, pentru că și-a îndreptat ochii spre ceea ce 
va dura pentru totdeauna. Orice altceva era secundar.  

7. Moartea lor a fost o risipă a cinci vieți, fără niciun scop? ___________________________________________
  __________________________________________________________________________________________

Pasul 9
O singură viață
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Nate Saint și Jim Elliott

O singură viață, va trece curând, va rămâne 
doar  ceea ce s-a făcut pentru Hristos.  C.T. Studd



Un alt martir

Nate Saint, care și-a pierdut și el viața alături de Elliot, a 
spus mai înainte: „Și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu 
întreabă de ce ne risipim viețile în lume ca misionari. Ei uită 
că și ei își trăiesc viața...și când balonul se va sparge nu vor 
avea nimic de arătat cu semnificație eternă pentru anii pe care 
i-au irosit.”

După masacru

Unde era Dumnezeu care a spus „Aruncați asupra Lui toate 
îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.” 
(1 Petru 5:7)? La prima vedere, morțile celor cinci misionari a 
fost o tragedie fără sens, însă mai târziu s-a văzut puterea lui 
Dumnezeu. Văduva lui Jim, Elizabeth, împreună cu fiica ei și 
cu sora lui Nate Saint, au mers să trăiască printre Wuaorani 
(cunoscuți mai înainte ca Aucas). Cu trecerea timpului, Wu-
aorani-i au acceptat Evanghelia, inclusiv cei care i-au ucis pe 
cei cinci misionari. Biblia a fost tradusă în limba lor și a fost 
înființată o biserică.

Mai târziu Elizabeth Elliot a scris o carte numită Prin porțile 
splendorii  despre viețile celor cinci misionari. Cartea a avut 
o uriașă influență asupra credincioșilor din întreaga lume, 
inspirând mii să-și dea viețile slujirii misionare. Martirii și-au 
dat viețile, însă ca rezultat mii de oameni au auzit Evanghelia. 
Fiecare dintre martiri nu a avut decât o singură viață, însă 
impactul acelei vieți a fost etern.

„Când vine timpul să mori, asigură-te că tot ce trebuie să 
faci este să mori.”  Jim Elliot 

SĂ CREȘTI

Citește Psalmii 32-38 
(câte un capitol pe zi)

Memorează Isaia 41:13

Căci eu sunt Domnul, Dum-
nezeul tău, care te iau de 
mâna dreaptă și-ți zic: „Nu 
te teme de nimic, Eu îți vin 
în ajutor!”
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O altă viață care a produs rod etern

Fratele lui Elliot l-a descris pe Jim ca pe un „meteorit străluci-
tor, luminând întregul cer.” Jim a avut o viață scurtă, dar care 
a avut un impact măreț asupra lumii.

În contrast cu el, fratele lui, Bert, a slujit cu credincioșie ca 
misionar în Peru timp de 62 de ani, fondând peste 150 de 
biserici. Bert a fost un slujitor credincios și umil, întotdeauna 
gata să slujească pe alții. Niciodată nu a câștigat faima fratelui 
său Jim, însă influența lui în Peru a fost enormă.

Măsura unei vieți nu este cât de mult durează, ci dacă este dată 
pentru voia lui Dumnezeu. Un slujitor credincios este cel care 
își dă viața zi de zi în slujba lui Dumnezeu și a celorlalți. Un 
misionar are o singur viață și probabil nu va fi niciodată cele-
bru. Cu toate acestea, acea viață, investită cu smerenie în țările 
îndepărtate, va avea impact asupra lumii pentru eternitate.

Cum îți vei folosi singura ta viață?

„Dumnezeu dă întotdeauna tot ce-i mai bun acelora 
care Îl lasă pe El să aleagă pentru ei.”    Jim Elliot

„Dă-mi 100 de oameni care nu urăsc decât păcatul 
și Îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima și voi zgu-
dui lumea pentru Hristos.”     John Wesley

„Mântuirea oamenilor ar trebui să fie principala dorință a 
fiecărui creștin.”  David Livingstone

„Voia lui Dumnezeu nu te va conduce niciodată acolo unde 
harul lui Dumnezeu nu te poate păstra.”  Jim Elliot

PROVOCAREA CREDINȚEI ȘI PUTEREA LUI DUMNEZEU ÎN MISIUNE

Citind aceste istorii, probabil te simți foarte mic. Poate îți spui: „Dar eu nu sunt ca apostolul Pavel sau ca Jim Elliot”. Te poți simți 
intimidat de amploarea sarcinii și să spui „Este imposibil, ce pot să fac?”. Nu avem decât o singură viață, însă atunci când acea 
viață este încredințată în mâinile lui Dumnezeu, poate avea o influență enormă în lumea noastră.

Un alt misionar, a cărui viață a avut, de asemenea, un impact global, a fost Hudson Taylor, care a început evanghelizarea în interi-
orul Chinei. Era un om al credinței care a înțeles să încerce lucruri pe care alții le credeau imposibile.

 El a spus: „Sunt trei etape în fiecare mare lucrare a lui Dumnezeu; mai întâi este 
imposibilă, apoi este dificilă, apoi s-a făcut.”

 „Oamenii spun: ‚Doamne, crește-ne credința’. Nu ai nevoie de o credință mare, ci de 
credința într-un Dumnezeu mare... Domnul ne va purta de grijă. Să căutăm să-L ține 
pe Dumnezeu în fața ochilor noștri.”

8. Ce crezi că ne-ar spune azi despre provocările vieții de misionar?   __________  
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

 Cum pot aceste citate să te motiveze să faci pașii credinței pentru a te implica în 
misiunea mondială?

9. Meditează și discută aceste cuvinte ale unui musulman: „Când citesc Evanghelia, 
mă umple de bucurie. Viața și învățăturile lui Isus sunt minunate, cu adevărat mi-
nunate. Însă...te rog să-mi arăți creștini care sunt gata să urmeze calea lui Isus.” 

STOP
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Pasul 10
Răsplătiri

GÂNDEȘTE-TE LA

Puțini oameni își fac timp să 
se gândească la scopul vieții 
lor. Toți avem planuri pentru 
viitorul nostru, însă deseori 
ele sunt limitate doar la 
lucruri materiale sau planuri 
pe termen scurt. Fă-ți timp să 
te gândești și să meditezi la 
următoarele pasaje:

Stăpânul său i-a zis: „Bine, 
rob bun și credincios; ai fost 
credincios în puține lucruri, 
te voi pune peste multe 
lucruri; intră în bucuria 
stăpânului tău.”
Matei 25:23

Să știți: cine seamănă puțin, 
puțin va secera; iar cine va 
semăna mult, mult va secera.
2 Corinteni 9:6

SĂ CREȘTI

Citește Psalmii 39-45 
(câte unul pe zi)

Memorează Psalmul 46:10

Opriți-vă și să știți că Eu 
sunt Dumnezeu; Eu stă-
pânesc peste neamuri, Eu 
stăpânesc pe pământ.

A FI MISIONAR ESTE MAI MULT DECÂT SACRIFICIU

1. Deși viața misionară include sacrificii, ea aduce însă și bucurie și mulțumire. 
 Am citit despre viețile misionarilor precum Jim Elliot, Hudson Taylor, David 
 Livingstone, William Carey și alții. Ce crezi că ar fi spus dacă cineva i-ar fi 
 întrebat dacă sacrificiile lor ca misionari merită? __________________________
 _________________________________________________________________
 
2. Predicarea Evangheliei merită. Ce face ea în cei care o aud?
 Fapte 26:18 _______________________________________________________
 Ioan 1:12   ________________________________________________________
 Romani 8:1 _______________________________________________________

 Misionarii duc lumina și viața celor care trăiesc în întuneric. 
 Ar putea exista o modalitate mai bună de a-ți investi viața? 
 Există o modalitate mai bună de a găsi mulțumire?

3. Pavel nu doar că a fost satisfăcut să-i vadă pe tesaloniceni venind la Hristos,
  ci el a văzut ceva mai mult. Ce a văzut? 1 Tesaloniceni 1:8  _________________
 _________________________________________________________________
 Ucenicii continuă dincolo de convertire; ei împărtășesc Evanghelia și altora.

4. Unul dintre motivele pentru care lucrarea misionară i-a adus lui Pavel mulțumire 
și bucurie a fost acela al relației speciale pe care a avut-o cu acești frați și tovarăși 
de lucru. Cum s-a simțit el în fața celor care au răspuns la mesajul său?

 1 Tesaloniceni 2:7-8 ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Filipeni 1:3-5______________________________________________________
 _________________________________________________________________

5. Citește Filipeni 3:7-10 și comentează dacă el a simțit că sacrificiile lucrării au 
 meritat.  __________________________________________________________
 _________________________________________________________________

6. Ce a simțit Pavel față de cei care au muncit împreună cu el în lucrare?  
 Coloseni 4:7, 9, 14  _________________________________________________
 _________________________________________________________________
 El a avut privilegiul de a sluji împreună cu tovarăși de lucru pe care i-a iubit, 
 cum au fost Tihic, Onisim și Luca. L-a numit pe Timotei copilul lui preaiubit 
 (2 Timotei 1:2).

Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului 
ca fundul mării de apele care-l acoperă.  Habacuc 2:14
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7. Când citești Fapte 20:23-24 se desprinde ideea că Pavel nu a vrut să slujească ca misionar? S-a plâns de nedreptățile
  situației sale? ________________________________________________________________________________

8. Deși lucrarea în Africa a fost extrem de dificilă, David Livingstone spunea: „Aș vrea să fiu mai degrabă în inima 
Africii în voia lui Dumnezeu decât pe tronul Angliei, departe de voia lui Dumnezeu.” 

 Care este diferența dintre răsplata pe care a căutat-o Livingstone și răsplătirile pe care le oferă lume? 
 ___________________________________________________________________________________________

CE REZERVĂ VIITORUL?
 
9. Ce a profețit Habacuc despre viitor (2:14)?   _______________________________________________________   

10. Cum te simți gândindu-te că la începutul eternității, s-ar putea ca acolo să 
 fie suflete din țări îndepărtate care au venit la Hristos din cauza mărturiei 
 tale sau a mărturiei unui misionar pe care l-ai susținut?  
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Imaginează-ți bucuria, după ce ți-ai susținut misionarii și te-ai rugat pentru cei pe care 
ei i-au menționat în scrisorile lor, să-i întâlnești pe toți aceștia într-o zi  în Glorie. 
 

 Vor fi oameni în cer ca rezultat al vieții tale? __________________________________
 ______________________________________________________________________

11. Daniel 7:13-14 descrie venirea lui Hristos la sfârșitul istoriei. Ce spune textul despre Hristos și despre națiuni?   
 ___________________________________________________________________________________________

12. Cine va domni împreună cu Hristos?  Daniel 7:27   __________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 Trebuie să înțelegem că la un moment viitor lucrurile se vor schimba. Națiunile vor fi distruse (Daniel 2:44) și 

înlocuite de împărăția eternă a lui Hristos, a cărui domnie se va întinde pe întregul pământ. Acest lucru ar trebui să 
ne motiveze să ducem Cuvântul până la marginile pământului, astfel încât oamenii să fie pregătiți pentru venirea 
lui Hristos. De asemenea, să ne motiveze să știm că facem parte din ceva la fel de mare ca Evanghelia. Suntem în 
echipa câștigătoare.

13. În final, ce se întâmplă atunci când cineva răspunde chemării de a face ucenici din toate neamurile?
 Apocalipsa 20:15 ____________________________________________________________________________

 Apostolul Pavel rezumă bine atunci când spune în 2 Corinteni 2:14-16, „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, 
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos, și care răspândește prin noi în orice loc mireas-
ma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt 
pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceștia, o mireasmă de la moarte la moartea; 
pentru aceia, o mireasmă de la viață la viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri?”

 Scrie sau vorbește cu un misionar din câmpul de misiune și roagă-l să-ți spună despre binecuvântările și satisfacții-
le slujirii ca misionar.
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