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În noiembrie 1996, Facultatea de Teologie a Universităţii
Regent a avut privilegiul de a-l găzdui pe evanghelistul

Reinhard Bonnke pentru o serie de prelegeri pe tema
evanghelizării mondiale. A fost rugat să îşi pregătească
prelegerile în lumina experienţei sale de evanghelist prolific
al ultimului deceniu.

Întreaga universitate stătea ca pe jăratec în aşteptarea
acestei serii istorice de prelegeri. Probabil cu această ocazie
s-a format cea mai mare clasă de studenţi din istoria
universităţii, în amfiteatrul Robertson Hall, pentru a asculta
ore în şir prelegerile motivatoare ale lui Bonnke. Seara, după
ce predase cursuri aproape întreaga zi, Bonnke a predicat
în Biserica Parkway Temple, care era ticsită de mulţime.

Bonnke a adaptat acele prelegeri pentru publicare. Cartea
de faţă schiţează şi explică viziunea biblică a lui Reinhard
Bonnke de a aduce această generaţie la Isus Cristos. Bonnke
se află în avangarda lucrării de evanghelizare. Campaniile
sale în Africa au însumat peste 1,6 milioane de persoane la
un singur serviciu religios. Predicarea sa însoţită de semne
şi minuni a uimit lumea şi a adus milioane de oameni în
Împărăţia lui Isus Cristos. Prin această trezire, bisericile au
explodat numeric, iar puterile întunericului au fost date în
vileag şi înfrânte.

Sper că această lucrare, o adaptare a prelegerilor lui
Reinhard Bonnke susţinute la Universitatea Regent, îşi va
ocupa locul binemeritat ca resursă principală pentru
generaţiile viitoare, aşa cum s-a întâmplat şi cu prelegerile
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lui Charles G. Finney, „Discursuri despre trezirile reli-
gioase“, care au inspirat multe generaţii să se încreadă în
Dumnezeu pentru a beneficia de atingerea specială a
Duhului Sfânt.

Vinson Synan
Decan al Facultăţii de Teologie
Universitatea Regent
Virginia Beach, Virginia
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Dacă în jurul bisericii voastre locuiesc 10 000 de oameni,
conform statisticilor, în fiecare săptămână mor patru

dintre ei. Ne putem mulţumi atunci ca doar unul dintre cei
10 000 să fie mântuit pe lună sau chiar unul pe săptămână?
Nu exagerăm defel atunci când accentuăm urgenţa nevoii
de a vesti Evanghelia! Cea mai măreaţă lucrare de pe
pământ este predicarea Veştii Bune şi cea mai mare nevoie
a lumii este nevoia de Evanghelie.

Lumea se află într-o stare critică, fiind disperată după
puterea transformatoare a lui Cristos; însă diavolul unel-
teşte să ne ascundă această realitate evidentă. Dacă nici
măcar complotul şi genocidul n-au putut împiedica naşterea
Mântuitorului nostru (vezi Matei 2:16–18) şi mai târziu
învierea Lui, singura alternativă ce i-a rămas lui Satan este
aceea de a împiedica predicarea Evangheliei.

La început, diavolul a folosit în principal persecuţia şi
ereziile în acest scop, dar odată cu trecerea secolelor şi-a
creat un adevărat arsenal de luptă. O armă subtilă pe care o
foloseşte cu predilecţie este reorganizarea priorităţilor
noastre. Pe Satan nu-l deranjează dacă muncim mult pentru
bisericile noastre, atâta timp cât aceste eforturi ne împiedică
să invadăm teritoriile împărăţiei sale prin predicarea
Evangheliei.

Atenţie! Putem să studiem teologie, să avem părtăşie, să
predicăm prosperitatea sau să ne cultivăm sufletele, şi totuşi
să rămânem departe de împlinirea însărcinării date de
Cristos, aceea de a predica Evanghelia tuturor neamurilor.

Timpul este important
INTRODUCERE



Să nu ne lăsăm înşelaţi! Nu facem decât să ne complăcem în
înşelăciune atunci când permitem „bunelor“ activităţi să ne
ocupe timpul, împiedicându-ne astfel să facem cea mai
urgentă lucrare dintre toate.

TÂNJIREA DUPĂ EVANGHELIE

Orice viaţă nerăscumpărată strigă după Evanghelie,
asemenea unui peşte pe uscat. Sunt mulţi cei care au re-

nunţat la orice speranţă. Au văzut
limitările ştiinţei, ale tehnologiei,
ale medicinii, ale politicii şi ale
educaţiei şi apelează la alternative
care să-i ajute să uite – droguri,
băutură şi misticism religios.
Asemeni hidrei mitice, răului îi

cresc două capete în locul fiecăruia pe care i-l retezăm. Dar
acest monstru trebuie străpuns în inimă cu crucea lui
Cristos.

Doar Evanghelia poate vindeca suferinţele acestui glob.
A nu predica Evanghelia este ca şi cum am ascunde
medicamentele de pacient! Isaia a spus: „Tot capul este bolnav
şi toată inima suferă de moarte.“ (Isaia 1:5). Uneori trupurile
noastre se vindecă singure, dar deseori este nevoie de
medicamente. Când este vorba de mântuire însă nu există
niciun alt remediu pentru om decât puterea supranaturală
a Evangheliei. Datoria ta şi a mea este aceea de a pune la
dispoziţia oamenilor acest remediu minunat. Nimeni nu
poate obliga pe cineva să ia un tratament, nici chiar prin
ameninţări, dacă acea persoană s-a decis să nu-l ia. Iar
oamenii care refuză Evanghelia vor muri în ignoranţa lor,
dacă nu intervine Dumnezeu în îndurarea Lui.

DE CE SUFERĂ UMANITATEA?

Când sunt intervievat de cei din mass-media, una dintre
cele mai frecvente întrebări este: De ce permite Dumnezeu

Orice viaţă
nerăscumpărată strigă

după Evanghelie,
asemenea unui peşte

pe uscat.
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prezentat planul divin pentru viitor, toate fiind aşezate în
diagrame şi grafice care-ţi fură privirea. În 1930, a fost scrisă
o carte despre a doua venire a lui Cristos intitulată The
World’s Next Great Event [Următorul mare eveniment
mondial]. Şi de fapt, următorul mare eveniment mondial a
fost cel de-al Doilea Război Mondial. Acest fel de calcule şi
analize nu a făcut altceva decât să slăbească mărturia
bisericii despre revenirea lui Isus.

Strigătul care ar trebui să se audă este: „Iată Mirele“ (Matei
25:6) şi „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!“
(Ioan 1:29). Responsabilitatea noastră permanentă, până în
clipa arătării Lui, este aceea de a ne investi timpul, banii şi
eforturile în sarcina pe care ne-a lăsat-o Isus: „Îmi veţi fi
martori.“

De ce stăm şi privim spre cer? Haideţi să ne-apucăm de
treabă! Nu mai avem timp de pierdut. Isus vine curând!
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Cândva exista un trib care se închina lunii. „Luna
străluceşte noaptea, spuneau ei, când este întuneric şi

avem nevoie de lumină. Dar absurdul soare străluceşte ziua,
când este destulă lumină.“ Dar oare ce ar putea fi mai lipsit
de noimă?

Bineînţeles că în timpul zilei este lumină, deoarece
străluceşte soarele, şi în această ţară există lumină, pentru
că în ea străluceşte lumina Evangheliei. Există însă în lume
nenumărate locuri extrem de întunecate. Eu am fost
adeseori asemenea lunii, încercând să aduc lumină în
anumite locuri întunecate ale pământului. Când Pavel a
predicat în Troada toată noaptea, şi Eutih a adormit, în odaia
de sus unde vorbea Pavel „erau multe lumini“ (Faptele
apostolilor 20:8). Astăzi avem multe lumini care strălucesc în
această ţară, inclusiv toţi aceia care vor citi această carte. Cu
toţii suntem chemaţi să strălucim în mijlocul acestei
generaţii stricate, nu să ne ascundem lumina sub baniţă
(Matei 5:15; Marcu 4:21; Luca 11:33).

Unii strălucesc din punct de vedere intelectual şi
comunică inteligent. Eu însă sunt un simplu evanghelist de
rând şi cred că slujba evanghelistului este cea mai
importantă din lume. Elementul meu natural este o
platformă aşezată undeva într-un câmp din Africa, nu
pupitrul unei universităţi sau tastatura unui calculator.
Orice strălucire din partea mea, reflectată în paginile care
vor urma, este de la Duhul Sfânt şi din Cuvântul lui
Dumnezeu. Speranţa mea este de fapt promisiunea din

CAPITOLUL 1

Evanghelistul şovăielnic




