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CUVÂNT ÎNAINTE

Privilegiul de a scrie prefaþa cãrþii unui autor stã în faptul cã
autorul nu se poate apãra împotriva cuvintelor tale. Iatã de

ce îmi iau libertatea sã rostesc cuvintele urmãtoare, fiind
extrem de conºtient de faptul cã, dacã prietenul meu, Reinhard
Bonnke, ar vedea aceste cuvinte înainte de a fi tipãrite, nu le-ar
încuviinþa. Iatã deci ce am de spus acum cã nu sunt combãtut
de evanghelistul Bonnke.

Consider cã, oneºti fiind, trebuie sã recunoaºtem cã Reinhard Bonnke
este cel mai dinamic ºi mai pãtrunzãtor evanghelist din lume, având
cea mai extinsã lucrare. Statisticile, care iau în considerare nu doar
milioanele de suflete întoarse la Cristos în ultimul sfert de secol, ci ºi
miile de biserici nãscute sau dramatic extinse prin valurile de noi

convertiþi, demonstreazã viabilitatea afirmaþiei mele.

Oricât de sigur aº fi pe afirmaþia de mai sus, nu o spun pentru
a propune o competiþie între celebritãþi sau pentru a banaliza
marile realizãri ale multor altor conducãtori remarcabili pe care
Duhul Sfânt i-a folosit în generaþia actualã. Dar în ce priveºte
demonstrarea puterii pe care o are creºtinismul primului secol
în secolul al XX-lea ºi secolul al XXI-lea, existã o mãrturie
inegalabilã a harului ºi a puterii miraculoase care a lãsat o urmã
de foc sfânt pe oriunde a pãºit Reinhard Bonnke—de-a lungul
întregii Africi, precum ºi în alte fortãreþe pãgâne ale lumii.

Nu doresc sã flatez ºi nici sã exagerez, dar am vãzut prea mult
din focul Duhului Sfânt la lucru în cruciadele lui Reinhard
Bonnke ºi am auzit prea multe mãrturii despre roada planurilor
eterne ale lui Dumnezeu care au rãmas dupã încheierea crucia-
delor. Dupã acest criteriu al roadei care rãmâne, roadã nãscutã
dintr-o lucrare plinã de integritate ºi de sfinþenia trãirii, ºi moti-
vatã de un zel pentru suflete, lipsit de orice interes egoist cum
nu am mai vãzut la nicio altã persoanã—prin acest tip de roadã,
spunea Isus, îi vom cunoaºte pe adevãraþii slujitori ai Evangheliei.



În aceastã carte, evanghelistul relateazã câteva întâmplãri
miraculoase selectate din cruciadele sale. Unele dintre aceste
cruciade au adunat mai mult de un milion de oameni la un sin-
gur eveniment, ºi este ceva comun (dacã putem întrebuinþa
acest cuvânt pentru asemenea miracole) ca mai mult de o sutã
de mii de oameni sã Îl mãrturiseascã pe Cristos la un singur
eveniment!

Unii ar putea sã priveascã cu scepticism sugestia mea în ce
priveºte unicitatea lui Reinhard Bonnke în zilele noastre. Îi înþe-
leg, deoarece cunosc alþi conducãtori remarcabili, dintre care
unii sunt încã în viaþã, iar alþii în slavã, ºi în plus de asta este difi-
cil sã evaluezi o lucrare. Totuºi, fãrã a trâmbiþa o lucrare pentru
faima ei, ci pur ºi simplu pentru rezultatele ei în ce priveºte
proclamarea „Numelui lui Isus”, Nume mai presus de orice
nume, te invit sã te apropii de aceastã carte.

Dupã ce o vei citi nu vei rãmâne acelaºi, deoarece cartea
conþine relatãri despre Duhul Sfânt în acþiunea de glorificare a
lui Cristos în fiecare moment prin transformarea, vindecarea,
izbãvirea ºi conducerea sufletelor spre viaþa ºi gloria minunatã
a lui Cristos.

Ele sunt relatate de unul dintre slujitorii Lui. Cred cã vei fi
bucuros totodatã sã-l întâlneºti ºi sã înþelegi de ce este atât de
eficient în a-L prezenta oamenilor pe scumpul Mântuitor—
Domnul Isus Cristos.

Jack W. Hayford, Rector
Seminarul King’s

Los Angeles, California



INTRODUCERE

AGENÞI AI ATOTPUTERNICIEI

Sunt Reinhard Bonnke, evanghelist. Poate cã ai auzit despre
cruciadele mele. Sau poate cã nu ai auzit. Oricum nu con-

teazã. Doresc acum sã mi te alãturi.

Poate cã nu doreºti nici aceasta. Poate cã nu-þi place faptul cã
sunt evanghelist. Numele meu þi se poate pãrea ciudat. Când
vorbesc în limba englezã, unii oameni sunt dezgustaþi de accen-
tul meu german. Poate cã nu eºti de acord cu fondul meu bise-
ricesc sau cu convingerile mele. Nu conteazã. Vreau sã mi te
alãturi aici, pe o scenã în aer liber, acum când oamenii se strâng
din toate pãrþile în jurul nostru.

Vreau sã stai atât de aproape de mine încât sã te pot cuprinde
cu braþul de umeri. Vreau sã simþi entuziasmul care îmi curge
prin vene, sã stai suficient de aproape încât sã-mi auzi respi-
raþia. De ce? Deoarece doresc sã fii sigur de faptul cã sunt om,
un om ca ºi tine. Vreau sã ºtii cã ceea ce mi s-a întâmplat mie þi
se poate întâmpla ºi þie.

Iatã de ce stãm împreunã pe aceastã platformã. În aceastã searã
vom vedea ceva ce niciun ochi nu a vãzut probabil în întreaga
istorie a lumii. Mulþimea s-a adunat ºi privim peste marea de
feþe care se întinde la orizont. Este o mulþime de 1.600.000 de
oameni!

Poþi sã concepi mãrimea acestei mulþimi? Nu existã nicio bise-
ricã sau catedralã suficient de mare pentru a cuprinde nici
mãcar o micã parte din aceastã mulþime. Niciun oraº de pe
pãmânt nu are un stadion suficient de mare pentru a gãzdui nici
mãcar o parte dintre ei. Oamenii sunt adunaþi într-un loc
deschis care formeazã înaintea noastrã un amfiteatru natural,



astfel cã îi putem vedea ºi putem fi vãzuþi de ei. Toþi stau în
picioare, nu sunt aºezaþi.

Avem înainte o mulþime de aproximativ trei ori mai mare decât
mulþimea de oameni care s-a strâns în 1969 la faimosul Festival
de Muzicã Woodstock din America. Woodstock a schimbat o
generaþie, dar aceastã mulþime face ca mulþimea de la
Woodstock sã parã micã. Gândiþi-vã în ce mãsurã va fi schim-
batã lumea dacã aceºti oameni se întorc la Isus.

Pentru aceastã lucrare, echipa organizaþiei mele a trecut prin
luni de pregãtire. Ei au instalat un echipament de sonorizare
de ultimã orã. Întrebuinþeazã tehnologii computerizate ºi pe
bazã de laser pentru a transmite vocea mea cât mai departe.
Pot ºopti în microfon ºi sã fiu auzit ca ºi cum aº fi faþã în faþã
cu oricare persoanã din mulþimea asta de oameni dinaintea
noastrã. Ce le-ai spune dacã ai avea tu microfonul? Ce le-ai
spune?

Încep sã predic. Le spun oamenilor cã Dumnezeu îi iubeºte ºi
cã El L-a dat pe singurul Lui Fiu sã moarã pentru ca ei sã poatã
avea viaþa veºnicã împreunã cu El. Îi provoc sã-L accepte pe
Isus ca Mântuitor. Eºti gata pentru ce urmeazã? 1.093.000 de
suflete au rãspuns!

Aceasta s-a întâmplat realmente la Millennium Crusade din
Lagos, Nigeria. În noaptea aceea, 1.093.000 de oameni au
repetat rugãciunea pãcãtosului. Apoi, au completat fiºele de
înregistrare mãrturisind cã-L acceptaserã pe Cristos ºi cã vor sã
fie sprijiniþi mai departe. La finalul acestui eveniment de ºase
zile, 3.450.000 de oameni depuseserã fiºele prin care îºi mãrtu-
riseau decizia de a-L primi pe Cristos. Poþi spune, Aleluia?!

Sunt evanghelist din 1975, ºi de atunci am predicat înaintea a
aproximativ o sutã de milioane de oameni. În doar ultimii trei
ani ºi jumãtate, am vãzut mai mult de 34 de milioane de suflete
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venind la Domnul. Niciodatã nu am vãzut mulþimi atât de
înfometate dupã Dumnezeu ca acestea. Niciodatã!

Deºi am o organizaþie mare care lucreazã împreunã cu mine de
treizeci de ani pentru a vedea acest seceriº, suntem uimiþi în
faþa a ceea ce se întâmplã. Vreau sã te conving cã, dacã eºti un
urmaº al lui Isus, acelaºi lucru þi se poate întâmpla ºi þie—chiar
ºi fãrã o organizaþie precum cea a mea.

Te rog, stai lângã mine! Poate nu-þi vine încã sã crezi, dar locul
tãu este aici pe platformã, lângã mine.

Adevãrul este cã, deºi suntem fiinþe umane, ºi tu ºi eu, fiind
copii ai lui Dumnezeu, suntem mult mai mult decât atât.
Suntem agenþi ai omnipotenþei. Aceasta înseamnã cã avem la
dispoziþie puterea nelimitatã a lui Dumnezeu. Totodatã, aceas-
ta înseamnã cã nu existã oameni mari care lucreazã pentru
Împãrãþia lui Dumnezeu. Dimpotrivã, existã un Dumnezeu
mare care lucreazã prin oamenii care au credinþã de copil. Nu
ai vãzut încã ce vrea sã facã Dumnezeu prin tine. Aceasta este
convingerea pe care sper sã o capeþi în inima ta pânã vei ter-
mina de citit întâmplãrile din aceastã carte.

Poate cã eºti casnicã, vânzãtoare, poliþist, profesor, student,
secretarã, distribuitor, vânzãtor de hamburger, pastor, director.
Priveºte în oglindã. Dacã-I aparþii lui Isus, Dumnezeu îþi
pregãteºte o platformã. El va aduna propria ta mulþime, fie
mare, fie micã, de la un singur suflet pierdut la o mulþime dispe-
ratã de milioane de oameni. Nu conteazã. Mesajul este acelaºi.
ªi tu îl cunoºti la fel de bine ca ºi mine.

Domnul ne spune în Cuvântul Sãu cã El îºi gãseºte plãcerea în
a-i folosi pe cei umili pentru a-i face de ruºine pe cei înþelepþi,
pe cei slabi pentru a-i face de ruºine pe cei tari, pe oamenii fãrã
atuuri speciale pentru a rosti adevãrul Lui înaintea împãraþilor,
preºedinþilor ºi a unor mulþimi mari de oameni disperaþi sã
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asculte Evanghelia. Nu te poþi ascunde nicãieri de chemarea
Lui. Nu o lua cu uºurinþã. Dacã ai reuºit sã ajungi pânã aici cu
cititul, atunci cred cã prin aceastã carte, Dumnezeu vrea sã se
întâlneascã cu tine.

Eu sunt Reinhard Bonnke. Tot ceea ce fac eu, tu poþi face de
zece ori mai mult. Vreau sã te ajut sã te pregãteºti pentru zilele
seceriºului care ne stã înainte. Apropie-te de mine ºi dã-mi voie
sã-þi spun câteva întâmplãri care te vor convinge cã ceea ce îþi
spun este adevãrat.

Poþi face lucrul acesta.

�
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CAPITOLUL
UNU

SCOASÃ DIN PANTOFI DE BINECUVÂNTARE

Stãtea plângând la marginea mulþimii, dincolo de câmpul
meu vizual. Douã sute de mii de oameni se adunaserã în

ziua aceea în Parcul Uhuru. Am predicat ºi mii de oameni au
venit la Domnul. În mijlocul oamenilor au avut loc vindecãri.
Eram entuziasmat de o altã zi în care ascultasem de Domnul ºi
vãzusem puterea Lui de a-i salva pe pãcãtoºi. Dar Teresia
Wairimu nu era o pãcãtoasã ºi nu venise în faþã. Nici nu ºtiam
cã era acolo.

Îºi udase perna cu lacrimi cu nenumãrate zile înainte de venirea
mea în 1988 în oraºul în care locuia, Nairobi. În ultimele luni,
visul ei de a-L sluji pe Dumnezeu prin slujirea în familie i se
spulberase. Sufletul îi era sfâºiat de durerea acestei pierderi.

Din copilãrie, Teresia tânjise sã-L slujeascã pe Domnul. Venirea
ei regulatã la bisericã i-a umplut imaginaþia cu dorinþa nobilã de
a se cãsãtori cu un slujitor al lui Dumnezeu. Când a ajuns în cele
din urmã la vârsta cãsãtoriei, a întâlnit un misionar european
fermecãtor. Prin acest om, toate lucrurile îºi gãseau rostul în
mintea ei. Dorinþa de a-L sluji pe Dumnezeu ºi dorinþa de a-l
sluji pe acest misionar coincideau, devenind o singurã dorinþã.
Nu putea vedea nimic negativ.

Pãrinþii ei nu au fost de acord. Pentru ei, o cãsãtorie mixtã din
punct de vedere rasial era o reþetã a dezastrului. Mai mult decât
atât, ei erau o familie respectabilã de oameni de afaceri ºi le era
ruºine la gândul cã fiica lor s-ar putea cãsãtori în afara valorilor
africane tradiþionale. Dar, orbitã de iubire ºi de intensa ei dorin-
þã de a-L sluji pe Dumnezeu, Teresia a simþit cã Dumnezeu îi



împlinise toate rugãciunile prin persoana acestui tânãr. A fost
dispusã sã sfideze dorinþa pãrinþilor ei ºi sã se cãsãtoreascã cu el.

Aceastã decizie a costat-o mai târziu când, dupã câþiva ani, soþul
ei misionar s-a întors împotriva ei. Niciun apel la credinþa creºt-
inã nu i-a schimbat decizia. Profitând cu cruzime de un sistem
judiciar dominat de bãrbaþi, el a divorþat de ea, lãsându-le pe ea
ºi pe fiica lor fãrã nicio susþinere materialã.

Ce profund îmi este miºcatã inima de aceastã relatare. Asemenea
Teresiei, cunosc de copil tânjirea de a-L sluji pe Dumnezeu.
Când aveam doar zece ani am auzit în Germania vocea
Domnului chemându-mã în Africa. Am cunoscut, de asemenea,
ºi dorinþa de a mã cãsãtori cu cineva care simþea aceeaºi
chemare. Nu-mi pot imagina unde aº fi fost astãzi sau cum aº fi
putut împlini chemarea lui Dumnezeu dacã scumpa mea Anni
s-ar fi întors vreodatã împotriva mea. Însuºi gândul acesta îmi
produce în inimã suficientã durere ca sã reducã la tãcere toate
predicile mele. Sunt profund miºcat de agonia Teresiei.

În timp ce stãtea plângând în Parcul Uhuru în acea zi toridã ºi
umedã, Teresia simþea prãpastia care ne despãrþea. Era mai
mult decât o prãpastie fizicã. Eu predicam cu o încredere pe
care ea nu o cunoºtea. Ea fusese îndepãrtatã cu brutalitate toc-
mai de omul cãruia voia cel mai mult sã îi fie pe plac. Stând
acolo, ea se învinovãþea pentru alegerile greºite luate din dorin-
þa de a avea un partener de lucrare. Ea se mai învinovãþea cã nu
fusese capabilã sã-ºi salveze cãsãtoria în pofida problemelor
cauzate de soþul ei. Nu fusese suficient de bunã, nu fusese
suficient de mult asemenea lui Isus, pentru ca Isus sã schimbe
prin ea inima soþului ei. Gândurile se nãpusteau asupra ei ca
miºcãrile necontenite ale braþelor unei mori de vânt, apãsând-o
tot mai adânc ºi mai adânc.

Nu avea unde sã meargã. Familia ei ar fi respins-o. Ei i-ar spune
cã nu primise decât ceea ce merita. Ea nu-ºi putea face curaj
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nici mãcar sã le spunã despre divorþ. Biserica nu-i era nici ea de
mai mult folos. Divorþul era o ruºine teribilã în rândul creº-
tinilor din Kenya; sãrutul morþii pentru oricine avea dorinþa de
a sluji.

Singurul refugiu pe care-l gãsise Teresia era Dumnezeu. Deºi se
simþea respinsã, Teresia ºtia undeva, în adâncul sufletului, cã
Dumnezeu nu o respinsese. Fusese abandonatã de un soþ rãu,
dar nu fusese abandonatã de un Dumnezeu bun. Ea se agãþa de
speranþa cã undeva, cândva, cumva, Dumnezeu o va ridica ºi-i
va oferi o stâncã tare pe care sã-ºi punã piciorul, pentru a sta din
nou în picioare. Un loc pe care niciun demon din iad nu i-l va
putea lua.

Iatã de ce plângea stând aºa la marginea mulþimii din Parcul
Uhuru. Dupã cum descrie chiar ea, îmi auzea vocea predicând
Cuvântul lui Dumnezeu cu o putere ºi o autoritate specialã. Chiar
auzirea unei asemenea predici fãcea ca speranþa sã renascã în
inima ei. Nu auzise niciodatã Evanghelia predicatã în felul aces-
ta. Slujitorii pe care îi întâlnise ea fuseserã pregãtiþi în seminarii.
Ei fuseserã învãþaþi sã nu creeze speranþe prea mari în inimile
ascultãtorilor, ca nu cumva vreunul sã fie dezamãgit ºi sã-L
blameze pe Dumnezeu în disperarea lui. Chiar ºi speranþa Veºtii
Bune fusese diluatã, astfel încât necredincioºii sã nu fie ofensaþi.

Dar omul pe care îl vedea în acea zi, Reinhard Bonnke, predica
o Evanghelie lipsitã de orice compromis, lãsând ca sãmânþa ei
sã cadã în toate pãrþile. El striga cu entuziasm Vestea Bunã în
microfon. Modul în care vorbea ºi modul în care se miºca pe
scenã le spunea tuturor cã aveau înainte un om care credea în
mesajul sãu ºi care era gata sã-ºi punã viaþa în joc pentru el. El
se comporta ca unul care realmente Îl cunoºtea pe Dumnezeul
despre care predica.

Dacã Reinhard Bonnke poate fi aºa, se gândea Teresia, atunci ºi eu
pot. Lacrimi de dorinþã ºi speranþã au început sã izvorascã din
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