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Evanghelizarea

V

om încerca, acum, să găsim răspunsuri biblice
la următoarele patru întrebări legate de respon‑
sabilitatea creştinilor de a evangheliza. Ce este evan‑
ghelizarea? Care este mesajul evanghelizării? Care
este motivul evanghelizării? Cu ce mijloace şi meto‑
de ar trebui să practicăm evanghelizarea?

1. Ce este evanghelizarea?
Poate că ne‑am aştepta să nu fie nevoie să discu‑
tăm această problemă cu creştinii evanghelici. Ţinînd
seama de accentul pe care evanghelicii îl pun întot‑
deauna, şi pe bună dreptate, pe primatul evangheli‑
zării, ar părea firesc să presupunem că avem o opinie
perfect unanimă cu privire la ce este evanghelizarea.
Dar, de fapt, mare parte din confuzia care domină
disputele actuale cu privire la evanghelizare se dato‑
rează tocmai lipsei de consens în această problemă.
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Rădăcina confuziei poate fi formulată într‑o singură
propoziţie. Este vorba despre obiceiul nostru, persis‑
tent şi larg răspîndit, de a defini evanghelizarea nu
din perspectiva mesajului transmis, ci din cea a efec‑
tului produs în ascultători.
Pentru a ilustra acest lucru, citiţi binecunoscuta
definiţie a evanghelizării, dată de Comitetul Arhie
piscopilor, în raportul despre lucrarea de evangheli‑
zare a bisericii, în anul 1918. „A evangheliza“, declara
Comitetul, ,,înseamnă a‑L prezenta pe Hristos Isus
în puterea Duhului Sf înt în aşa fel, încît oamenii să
ajungă să creadă în Dumnezeu prin El, să‑L accepte
ca Mîntuitor şi să‑I slujească Lui ca Împărat al lor, în
părtăşia Bisericii Lui.“
În multe privinţe, este o definiţie excelentă. Ea
formulează în mod admirabil ţelul şi obiective‑
le activităţii de evanghelizare şi elimină multe idei
nepotrivite şi greşite. Pentru început, afirmă clar
că evanghelizarea înseamnă a proclama un mesaj
specific. Potrivit acestei definiţii, evanghelizarea nu
înseamnă numai să‑i înveţi pe alţii adevăruri gene‑
rale despre existenţa lui Dumnezeu sau despre le‑
gea morală; evanghelizarea înseamnă să‑L prezinţi
pe Hristos Isus, Fiul divin care a devenit om într‑un
anumit moment din istoria lumii, pentru a mîntui
rasa umană pierdută. Şi, potrivit acestei definiţii,
evanghelizarea nu înseamnă nici să prezinţi doar
învăţătura şi exemplul lui Isus cel istoric sau chiar
adevărul despre lucrarea Lui mîntuitoare; evanghe‑
lizarea înseamnă să‑L prezinţi pe Hristos Isus Însuşi,
Mîntuitorul viu şi Domnul care stăpîneşte. Şi, tot
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potrivit acestei definiţii, evanghelizarea nu înseam‑
nă nici să‑L prezinţi pe Isus doar ca Ajutor şi Pri‑
eten, fără a vorbi despre lucrarea Lui mîntuitoare
pe cruce; evanghelizarea înseamnă să‑L prezinţi pe
Isus drept Hristos, Robul uns al lui Dumnezeu, care
Şi‑a împlinit slujba atribuită Lui, de Preot şi Împărat.
„Omul Hristos Isus“ trebuie prezentat ca „singurul
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni“,1 care „a sufe‑
rit… pentru păcate… ca să ne aducă la Dumnezeu“.2
Singurul prin care oamenii pot ajunge să se încrea‑
dă în Dumnezeu, potrivit propriei Lui afirmaţii: „Eu
sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl
decît prin Mine.“3 El trebuie proclamat ca Mîntui‑
tor, Cel care „a venit în lume ca să mîntuiască pe cei
păcătoşi“4 şi „ne‑a răscumpărat din blestemul Legii,
făcîndu‑Se blestem pentru noi“5 – „Isus, care ne iz‑
băveşte de mînia viitoare.“6 Şi trebuie prezentat ca
Împărat: „Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a
înviat ca să aibă stăpînire şi peste cei morţi şi peste
cei vii.“7 Acolo unde nu este proclamat acest mesaj,
nu poate fi vorba despre evanghelizare.
Din nou, definiţia subliniază ideea că evanghe‑
lizarea înseamnă a proclama acest mesaj specific
cu o aplicaţie specifică. Potrivit acestei definiţii, a
evangheliza nu înseamnă a‑L prezenta pe Hristos Isus
drept subiect de studiu critic şi comparativ. Conform
acestei definiţii, a evangheliza înseamnă a‑L prezen‑
1
2
3
4

1 Tim. 2:5.
1 Pet. 3:18.
Ioan 14:6.
1 Tim. 1:15.

5
6
7

Gal. 3:13.
1 Tes. 1:10.
Rom. 14:9.
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ta pe Hristos Isus şi lucrarea Lui în raport cu nevoile
oamenilor căzuţi, care nu Îl au pe Dumnezeu ca Tată
şi sînt sub mînia lui Dumnezeu ca Judecător. Evan‑
ghelizarea înseamnă a‑L prezenta pe Hristos Isus ca
singură speranţă a lor în lumea aceasta şi în cea care
va veni. Evanghelizarea înseamnă să‑i îndemni pe pă‑
cătoşi să‑L accepte pe Hristos Isus ca Mîntuitor al lor,
recunoscînd că, fără El, sînt pierduţi în sensul cel mai
deplin şi mai categoric. Dar nu e doar atît. Evangheli‑
zarea înseamnă şi să‑i chemi pe oameni să‑L primeas‑
că pe Hristos Isus ca tot ceea ce este El – Domn, dar şi
Mîntuitor – şi, prin urmare, să‑L slujească în părtăşia
Bisericii Lui ca Împărat al lor, împreună cu cei care I
se închină, Îl mărturisesc şi lucrează pentru El, aici pe
pămînt. Cu alte cuvinte, evanghelizarea este lansarea
unei chemări la întoarcere şi, totodată, la încredere;
este transmiterea nu numai a unei invitaţii divine de
a primi un Mîntuitor, ci şi a unei porunci divine de
a renunţa la păcat. Dacă nu se face această aplicaţie
specifică, nu poate fi vorba despre evanghelizare.
Definiţia pe care o studiem prezintă clar aceste
puncte vitale. Dar greşeşte într‑o chestiune funda‑
mentală. Foloseşte o subordonată consecutivă aco‑
lo unde ar trebui să fie o finală (o circumstanţială de
scop). Dacă ar fi început în felul următor: „A evan‑
gheliza înseamnă a‑L prezenta păcătoşilor pe Hristos
Isus pentru ca, prin puterea Duhului Sf înt, oamenii
să ajungă să creadă…“, definiţia ar fi fost fără cusur.
Dar nu spune aşa. Ci spune ceva cu totul diferit. A
evangheliza înseamnă a‑L prezenta pe Hristos Isus
în puterea Duhului Sf înt în aşa fel, încît oamenii să
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ajungă să creadă…“ Aceasta înseamnă să defineşti
evanghelizarea în funcţie de efectul obţinut în vieţile
altora; ceea ce este echivalent cu a spune că esenţa
evanghelizării este producerea de convertiţi.
Ceea ce nu poate fi corect, după cum am arătat
mai devreme. Evanghelizarea este o lucrare umană,
dar Dumnezeu este Acela care dă credinţa. Este ade‑
vărat, negreşit, că ţelul fiecărui evanghelist este să
convertească şi că definiţia noastră exprimă perfect
idealul pe care el doreşte fierbinte să‑l vadă împlinit
în lucrarea sa; dar nu putem da un răspuns la întreba‑
rea dacă un om evanghelizează sau nu doar verificînd
dacă a produs sau nu convertiţi. Au existat misionari
între musulmani, care au lucrat o viaţă întreagă, fără
a vedea vreo convertire; ar trebui să conchidem că nu
au evanghelizat? Au existat predicatori neevanghe‑
lici, prin cuvintele cărora (nu întotdeauna înţelese în
sensul cu care au fost spuse) mulţi au fost convertiţi;
ar trebui să tragem concluzia că aceşti predicatori au
făcut totuşi o lucrare de evanghelizare? Răspunsul
este categoric nu, în ambele cazuri. Rezultatele pre‑
dicării nu depind de dorinţele sau de intenţiile omu‑
lui, ci de voia Dumnezeului Atotputernic. Asta nu
înseamnă că nu ar trebui să ne intereseze dacă avem
sau nu roade în urma mărturiei noastre pentru Hris‑
tos; dacă nu avem roade, trebuie să căutăm faţa lui
Dumnezeu, pentru a descoperi de ce e aşa. Înseamnă
însă că nu trebuie să definim evanghelizarea în func‑
ţie de rezultatele obţinute.
Atunci, cum ar trebui definită evanghelizarea?
Răspunsul Noului Testament este foarte simplu.
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Potrivit Noului Testament, evanghelizarea este sim‑
pla predicare a Evangheliei. Este o lucrare de comu‑
nicare, în care creştinii devin purtători de cuvînt ai
mesajului lui Dumnezeu, mesaj de îndurare faţă de
păcătoşi. Orice persoană care transmite acest mesaj,
indiferent de circumstanţe, într‑o adunare numeroa‑
să sau într‑un grup restrîns, de la amvon sau într‑o
conversaţie particulară, evanghelizează. Întrucît me‑
sajul divin are ca punct culminant apelul adresat de
Creator unei lumi răzvrătite de a se întoarce şi de a‑şi
pune credinţa în Hristos, transmiterea acestui me‑
saj presupune chemarea ascultătorilor la convertire.
Dacă nu cauţi să produci convertiri în acest sens, nu
evanghelizezi; am văzut deja acest lucru. Dar, pen‑
tru a vedea dacă evanghelizezi, nu trebuie să întrebi
dacă, de pe urma mărturiei tale, au rezultat conver‑
tiri. Întreabă‑te dacă transmiţi cu credincioşie mesa‑
jul Evangheliei.
Pentru a avea o imagine completă a ceea ce se în‑
ţelege în Noul Testament prin evanghelizare, nu tre‑
buie decît să ne uităm la cele spuse de apostolul Pa‑
vel, cu privire la natura lucrării lui de evanghelizare.
Trebuie să notăm trei lucruri despre aceasta.
1. Pavel a evanghelizat în calitate de reprezen‑
tant trimis de Domnul Isus Hristos. Evanghelizarea
era o sarcină care îi fusese încredinţată în mod spe‑
cific. „Hristos m‑a trimes… să propovăduiesc Evan
ghelia.“8 Să vedem deci cum s‑a privit pe sine, în vir‑
tutea acestei trimiteri. În primul rînd, s‑a considerat
8

1 Cor. 1:17.
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un ispravnic al lui Hristos. „Iată cum trebuie să fim
priviţi noi [eu şi tovarăşul meu de lucrare, Apolo],
le scria el corintenilor, ca nişte slujitori ai lui Hris‑
tos, şi [în această calitate] ca nişte ispravnici ai tai‑
nelor lui Dumnezeu.“9 „Este o isprăvnicie care mi‑a
fost încredinţată.“10 Pavel s‑a văzut pe sine ca rob
înălţat la o poziţie de mare încredere, aşa cum era
întotdeauna ispravnicul unei gospodării din vre‑
mea Noului Testament; el era unul dintre cei pe
care Dumnezeu îi găsise „vrednici să ne încredinţeze
Evanghelia“,11 iar acum avea responsabilitatea de a fi
credincios în lucrul încredinţat lui, aşa cum trebuie
să fie un ispravnic,12 păzind preţiosul adevăr care îi
fusese încredinţat (aşa cum îl instruieşte, mai tîrziu,
pe Timotei să facă13) şi împărţindu‑l şi transmiţîn‑
du‑l, potrivit instrucţiunilor Stăpînului său. Faptul
că îi fusese încredinţată această isprăvnicie însemna,
după cum le spunea el corintenilor, că „trebuie s‑o
vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!“14
Metafora isprăvniciei subliniază, aşadar, responsabi‑
litatea lui Pavel de a evangheliza.
În al doilea rînd, Pavel s‑a considerat un vestitor
al lui Hristos. Cînd spune despre sine că „propovă‑
duitorul… ei am fost pus eu“,15 substantivul pe care îl
foloseşte este kēryx, care înseamnă „vestitor, herald“,
persoană care face anunţuri publice, în numele altei
1 Cor. 4:1.
1 Cor. 9:17.
11
1 Tes. 2:4; cf. 1 Tim. 1:2 şi urm.;
Tit 1:3.
12
Cf. 1 Cor. 4:2.

1 Tim. 6:20; 2 Tim. 1:13 şi urm.
1 Cor. 9:16; cf. Fapte 20:20, 26
şi urm.; 2 Cor. 5:10 şi urm.; Ezec.
3:16 şi urm., 33:7 şi urm.
15
2 Tim. 1:11; 1 Tim. 2:7.

9

13

10

14
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persoane. Cînd declară „noi propovăduim pe Hristos
cel răstignit“,16 verbul folosit este kēryssō, care deno‑
tă activitatea atribuită vestitorului – aceea de a pro‑
clama pretutindeni ceea ce i s‑a spus să vestească.
Cînd Pavel vorbeşte despre „propovăduirea mea“ şi
„propovăduirea noastră“, spunînd că, după ce înţe‑
lepciunea lumii a lăsat lumea în ignoranţă cu privire
la Dumnezeu, „Dumnezeu a găsit cu cale să‑i mîn‑
tuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii“,17
substantivul folosit de el este kērygma, care nu în‑
seamnă activitatea de vestire, ci lucrul vestit, decla‑
raţia însăşi, mesajul proclamat. Pavel, după propria
lui estimare, nu era un filozof, nici un moralist, nici
unul dintre înţelepţii lumii, ci pur şi simplu vestitorul
lui Hristos. Împăratul, Stăpînul lui, îi dăduse un me‑
saj pe care trebuia să‑l proclame; prin urmare, lucra‑
rea lui era aceea de a transmite mesajul respectiv cu
credincioşie minuţioasă şi atentă, fără a adăuga ceva,
fără a schimba ceva şi fără a omite ceva. Şi trebuia
să transmită acest mesaj nu ca pe o idee strălucită a
vreunui om, care trebuie înfrumuseţată cu ajutorul
artificiilor cosmetice ale învăţăturii elegante, pentru
a‑i determina pe oameni să o ia în seamă, ci ca pe
un cuvînt din partea lui Dumnezeu, rostit în Nume‑
le lui Hristos, purtînd autoritatea lui Hristos şi care
urmează să fie autentificat în ascultători, de puterea
de convingere a Duhului lui Hristos. „Cînd am ve‑
nit la voi“, le aminteşte Pavel corintenilor, „am ve‑
16
17

1 Cor. 1:23.
1 Cor. 2:4, 15:14, 1:21.
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nit să vă vestesc mărturia lui Dumnezeu.“ Am venit,
spune Pavel, nu ca să vă prezint ideile mele, ci pur şi
simplu să transmit mesajul lui Dumnezeu. De aceea,
„n‑am avut de gînd să ştiu între voi altceva decît pe
Isus Hristos şi pe El răstignit“ – căci tocmai despre
acest lucru m‑a trimis Dumnezeu să vă vorbesc. „Şi
învăţătura şi propovăduirea mea (kērygma) nu stă‑
teau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci
într‑o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca
credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciu‑
nea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.“18 Me‑
tafora vestitorului subliniază, aşadar, autenticitatea
Evangheliei lui Pavel.
În al treilea rînd, Pavel s‑a considerat ambasa‑
dorul lui Hristos. Ce este un ambasador? Este repre‑
zentantul autorizat al unui suveran. El nu vorbeşte în
nume propriu, ci în numele conducătorului al cărui
trimis este, iar datoria şi responsabilitatea lui constau
în a interpreta cu credincioşie intenţiile acelui con‑
ducător pentru cei la care a fost trimis. Pavel foloseş‑
te această figură de stil de două ori, în ambele cazuri,
în contextul lucrării lui de evanghelizare. Rugaţi‑vă
pentru mine, scria el din închisoare, „ca, ori de cîte
ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvînt, ca să fac cu‑
noscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol
în lanţuri sînt; pentruca, zic, să vorbesc cu îndrăz‑
neală, cum trebuie să vorbesc.“ Dumnezeu, scrie el,
1 Cor. 2:1‑5. Argumentul nu este afectat dacă în versetul 1, în loc
de „mărturie“, citim „taină“, aşa cum apare în versiunea RV (şi în tra‑
ducerea Cornilescu – n.trad.).
18

52

Evanghelizarea şi suveranitatea

„ne‑a încredinţat nouă propovăduirea acestei împă‑
cări. Noi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hris‑
tos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă
rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi‑vă
cu Dumnezeu!“19 Pavel s‑a autointitulat ambasador,
deoarece ştia că, atunci cînd proclamă faptele şi pro‑
misiunile Evangheliei şi îi îndeamnă pe păcătoşi să
primească împăcarea săvîrşită pe Calvar, el proclamă
mesajul lui Hristos pentru lume. Aşadar, metafora
ambasadorului subliniază autoritatea lui Pavel, în
calitate de reprezentant al Domnului său.
Prin urmare, în lucrarea lui de evanghelizare,
Pavel a acţionat în mod conştient ca rob şi ispravnic,
crainic şi vestitor, purtător de cuvînt şi ambasador al
Domnului Isus Hristos. Astfel se explică, pe de o par‑
te, îndrăzneala lui susţinută şi sentimentul neclintit
de autoritate în faţa ridiculizărilor şi a indiferenţei
şi, pe de altă parte, refuzul său intransigent de a‑şi
modifica mesajul, pentru a se potrivi circumstanţe‑
lor. Desigur, aceste două aspecte sînt legate, întrucît
Pavel putea considera că vorbeşte cu autoritatea lui
Hristos numai atîta timp cît rămînea credincios ter‑
menilor trimiterii lui şi nu spunea nici mai mult, nici
mai puţin decît i se încredinţase să spună.20 Dar, cînd
predica Evanghelia pe care i‑o încredinţase Hristos,
el vorbea ca reprezentant trimis al Lui şi, din această
cauză, putea vorbi cu autoritate şi putea pretinde să
fie ascultat.
19
20

Efes. 6:19 şi urm.; 2 Cor. 5:19 şi urm.
Cf. Gal. 1:8 şi urm.

