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Sunt onorat de solicitarea colegilor de a scrie un 
„Cuvânt-înainte“ pentru acest volum ai cărui autori sunt 
doi reprezentanți de seamă ai penticostalismului mondial, 

dr. R. Lamar Vest și dr. Steven J. Land. Este un privilegiu să pot 
prezenta, aici, câteva aspecte din viața și lucrarea acestor doi oameni 
însemnați ai lui Dumnezeu pe care îi cunosc de mai bine de 30 de ani.

Fiind chemat de Dumnezeu să predice Evanghelia de la vârsta de 
14 ani, dr. R. Lamar Vest și-a început slujirea pastorală în statul natal, 
South Carolina, pe când avea doar 20 de ani. După doar câțiva ani 
de pastorație și slujire ca evanghelist, organizația Church of God i-a 
încredințat slujba de coordonator al Departamentului de Tineret în 
câteva state americane, calitate în care a slujit timp de 18 ani. Și-a 
încheiat lucrarea cu tineretul slujind la nivel național, timp de 4 
ani, ca director al Departamentului de Tineret și Educație Creștină 
(1980-1984). Lucrarea cu generația tânără a continuat și după acești 
4 ani, dar în domeniul învățămâtului, în 1984 fiind numit președinte 
al  binecunoscutei instituții de învățământ penticostal Lee College 
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(acum Lee University). După încheierea unui mandat în această 
funcție, a fost ales membru al celui mai înalt for de conducere al 
organizației Church of God, Comitetul Executiv. A slujit timp 
de 4 mandate ca Supraveghetor General (General Overseer) al 
acestei mari denominații penticostale. În anii care au urmat acestei 
prestigioase funcții, dr. Vest a slujit timp de 17 ani în cadrul Societății 
Biblice Americane (American Bible Society) în diverse poziții, care 
au culminat cu funcția de președinte al societății. Sub conducerea 
lui, Societatea Biblică Americană și-a lărgit sfera de activitate, în 
special prin digitalizarea Sfintei Scripturi și răspândirea ei prin MP3, 
internet și tehnologia mobilă. În octombrie 2014, dr. R. Lamar Vest 
a fost numit Președinte (rector) al Seminarului Teologic Penticostal 
(PTS) din Cleveland, TN, o prestigioasă instituție penticostală care 
oferă șase programe de masterat și un program de doctorat.

A descrie activitatea dr. Lamar Vest doar prin funcțiile de 
conducere pe care le-a deținut în prestigioase organizații creștine 
ar însemna a-i sărăci moștenirea pe care ne-o lasă. Acest lider 
transgenerațional a demonstrat nu doar rare abilități de conducere, 
ci și o preocupare deosebită pentru răspândirea orală și în scris a 
Cuvântului lui Dumnezeu, precum și pentru promovarea spiritualității 
penticostale. Este autorul a șase cărți, dintre care trei au fost traduse 
în limba română și publicate în prezentul volum. Din tot ce a făcut 
acest mare om al lui Dumnezeu în beneficiul Trupului lui Hristos 
transpare calitatea sa de adevărat slujitor. Aici este secretul slujirii 
lui care și-a lăsat amprenta pe multe vieți și în multe compartimente 
ale vieții Bisericii contemporane. Dr. Lamar Vest a călătorit în multe 
țări ale lumii ca predicator, conferențiar, reprezentant al societății 
biblice, profesor și supraveghetor general. Și-a dovedit iubirea și față 
de poporul român, vizitând de mai multe ori România și bisericile 
penticostale române din Statele Unite.

Dr. Steven J. Land este coautor la prima carte publicată în această 
trilogie – Revendicarea mărturiei: Istorisirea personală și istorisirea 
creștină. L-am cunoscut, ca și pe dr. Lamar Vest, de pe la mijlocul 
anilor ’80, când studiam în programul de masterat în Cleveland TN, 
la Church of God School of Theology (astăzi Pentecostal Theological 
Seminary). Și-a început cariera didactică la această instituție în 1976, 
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la un an de la înființarea ei. A ocupat timp de 11 ani funcția de Decan 
Academic la Pentecostal Theological Seminary, iar mai apoi a slujit 
ca Președinte (rector) al instituției, timp de 12 ani (2002-2014). 
Actualmente este Profesor de Teologie Penticostală la PTS, deținând 
titlul de Profesor emerit. A scris cinci cărți, inclusiv cartea pe care a 
scris-o împreună cu dr. Lamar Vest. Cartea Pentecostal Spirituality: 
A Passion for the Kingdom (1993), probabil cel mai semnificativ 
studiu de teologie penticostală de până acum, l-a consacrat pe 
Dr. Steven J. Land ca autoritate pe plan internațional în ce privește 
teologia penticostală. Acest magnum opus al scrierilor sale a devenit o 
lucrare clasică, fiind tradusă și în limba română cu titlul Spiritualitate 
Penticostală: O pasiune pentru Împărăție (2013). Ca și dr. Lamar Vest, 
și dr. Land are o mare apreciere și simpatie pentru români și, în 
special, pentru penticostalii români de pretutindeni. A vizitat de mai 
multe ori bisericile românești, atât în Romania, cât și în Statele Unite. 

Personal le mulțumesc acestor doi lideri de frunte ai mișcării 
penticostale mondiale, fostului și actualului Președinte al PTS, 
pentru facilitarea unei colaborări excelente între prestigioasa instituție 
teologică din Cleveland, TN și Institutul Teologic Penticostal din 
București, atât în timpul mandatelor mele de Rector al ITP, cât și 
după aceea. 

Volumul prezent cuprinde traducerea în limba română a trei 
dintre cărțile scrise de dr. R. Lamar Vest. Prima dintre ele, Reclaiming 
Your Testimony: Your Story and the Christian Story (2002), îl are 
coautor pe dr. Steven J. Land. Scopul acestei prime cărți este acela de 
a sublinia importanța mărturiei personale cu privire la trăirea noastră 
cu Dumnezeu (istorisirea noastră) în fața unei lumi care are nevoie 
de Hristos. Mărturia personală devine, așadar, o puternică unealtă 
de evanghelizare personală. Pentru a câștiga această generație pentru 
Hristos, spun autorii, trebuie să ne recuperăm mărturia. Mărturia 
autentică, însă, trebuie să aibă la bază o istorisire personală care se 
identifică cu istorisirea Bisericii, istorisire care trebuie revendicată și 
ea, atât la nivel personal, cât și la nivel comunitar, printr-o recuperare 
a sfințeniei, a legământului, a plinătății Duhului și a misiunii către cei 
nemântuiți și defavorizați.

Cea de-a doua carte cuprinsă în prezentul volum a fost publicată 
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în 1996 cu titlul Spiritual Renewal: The Pain and the Glory. Pe fondul 
unor semne vădite care anunțau pericolul instituționalizării Bisericii, 
dr. Vest trage un puternic semnal de alarmă dar, mai mult decât atât, 
oferă soluții clare și pertinente pentru întoarcerea Bisericii din acest 
drum. Ca măsură corectivă, autorul subliniază nevoia de înnoire 
spirituală, atât la nivel personal, cât și la nivel comunitar, înnoire care 
poate fi definită doar în termenii purității, patosului și ai misiunii. 
Chiar dacă înnoirea poate fi agonizantă, Biserica Penticostală 
este avertizată să nu se împotrivească suflului nou pe care îl aduce 
Duhul în aceste zile, așa cum au procedat aproape toate mișcările 
de înnoire odată ce au intrat pe drumul rutinizării. Pentru a atinge 
dezideratul înnoirii, Biserica trebuie să treacă peste obstacolele 
nepăsării, apatiei și tradiționalismului și să înceapă cu înnoirea 
felului de gândire a conceptelor. Înnoirea conceptelor va conduce la 
acțiune, la o dependență de Duhul Sfânt și la o focalizare a misiunii. 
Dr. Vest notează că responsabilitatea înnoirii aparține fiecărui 
credincios, dar avertizează, în același timp, că înnoirea comunitară 
nu decurge în mod automat din suma vieților înnoite ale membrilor 
comunității. Este necesar ca Biserica să caute înnoirea sa ca întreg, și 
aceasta presupune o revizuire a mai multor compartimente ale vieții 
comunitare, cum ar fi: asigurarea integrității conducerii, o redefinire 
a semnificației membralității, implicarea pe scară largă a laicilor în 
slujire, o înțelegere corectă a operării darurilor spirituale în biserică, 
un accent sporit pe ucenicizare, o intensificare a evanghelizării și, în 
final, chiar o revizuire a structurii ecleziastice.

Cea de-a treia carte a acestui volum este, de fapt, cea mai veche 
din cele trei cărți, fiind publicată în 1994 cu titlul Spiritual Balance: 
Reclaiming the Promise. În ea, dr. Vest abordează tensiunea existentă în 
Biserică între „rădăcinile trecutului“ și „aripile viitorului“. Tensiunea 
aceasta trebuie rezolvată printr-un echilibru solid între cele două. 
Autorul cheamă Biserica Penticostală să-și adâncească rădăcinile 
înțelegerii în trecutul care o definește în ce privește crezul, scopul 
și misiunea ei și astfel să se hrănească din bogata moștenire lăsată 
de înaintașii noștri care, vreme de mai bine de un secol, au umblat 
cu Dumnezeu, chiar suferind pentru Evanghelie. Cu același patos, 
autorul invită Biserica de azi să nu rămână blocată în trecutul ei, ci 
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să-și deschidă cu entuziasm, dar prudent, aripile spre viitor pentru a 
explora marile promisiuni și oportunități pe care i le oferă Dumnezeu. 

Ideea de a publica aceste trei cărți ale dr. Lamar Vest într-un singur 
volum este una fericită. Nu știu dacă Dr. Vest a gândit aceste trei 
cărți ca o trilogie, dar nu este greu de observat faptul că există două 
teme comune pe care acestea le împărtășesc, prima fiind tensiunea 
dintre moștenirea trecutului și promisiunea viitorului, iar cea de-a 
doua ‒ revendicarea/recuperarea a ceva. Luate în ordine cronologică, 
pe fondul acestei tensiuni dintre moștenire și promisiune (trecut și 
viitor), cele trei cărți abordează revendicarea promisiunii, recuperarea 
sfințeniei și revendicarea mărturiei. Consider că aceste teme comune 
celor trei cărți conferă acestei serii dreptul de a fi privită ca o trilogie.

Mulțumim dr. Lamar Vest pentru bunăvoința de a acorda Editurii 
Plērōma a Institutului Teologic Penticostal din București dreptul de a 
traduce aceste cărți. Cu siguranță, volumul de față va fi o binecuvântare 
pentru toți cei care sunt interesați de direcția Bisericii în anii care vin. 
Exemplificarea conceptelor prin zeci de ilustrații și situații reale din 
biserici face lecturarea acestui volum ușoară și plăcută dar, mai mult 
decât atât, îl așează pe cititor în „lumea reală“, pe „câmpul de bătălie“ 
unde trebuie dusă lupta pentru înnoire. Recomand din toată inima 
volumul de față ca pe o bogată sursă de informații, dar și ca pe un 
stimulent necesar, tuturor celor care doresc revitalizarea Bisericii.

Conf. univ. dr. John Fleter Tipei
Institutul Teologic Penticostal din București
Cadru didactic asociat la Pentecostal Theological 
Seminary, Cleveland TN, SUA





REVENDICAREA MĂRTURIEI:
Istorisirea pesonală și istorisirea creștină

R. Lamar Vest
Steven J. Land

Dedicată cu dragoste taților noștri
B.B. Vest

și
Jack Land,

bărbați ale căror vieți au ilustrat 
 ce înseamnă ca istorisirea lui Dumnezeu 
 să devină istorisirea personală a unui om.
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S-a întâmplat ceva destul de ciudat atunci când ne-am 
decis de curând să ne întoarcem, amândoi, fiecare în orașul lui 
natal (Steve în Jasper, Alabama, iar Lamar în Laurens, Carolina 

de Sud). Amândoi aveam amintiri grandioase cu privire la niște 
orășele de provincie.

În mod cu totul interesant, casele care se conturau spațioase 
în amintirile noastre s-au dovedit a fi mult mai mici în realitate. 
Distanțele erau mai scurte decât ne aminteam noi. Imaginile mentale 
și semnificația acelor amintiri erau mult mai încăpătoare decât erau 
în realitate evenimentele și locurile respective.

Călătoriile cu pricina ne-au amintit că până și cele mai mici 
evenimente din viețile noastre pot avea uneori semnificații dintre 
cele mai mari. Am înțeles că dacă oricare dintre noi ar fi putut 

Reformulează-ți biografia de o asemenea manieră 
încât, atunci când o împărtășești altora, să spui, de fapt, 
istorisirea* creștinismului sau istorisirea lui Dumnezeu.

PRELIMINARII

* Autorii folosesc termenul „story“, redat în limba română prin „istorisire“, 
pentru a se referi la „mărturia“, „biografia“ (sau „povestea vieții“), sau 
chiar la „istoria“ credinciosului/Bisericii. (n.ed.) 



Revendicarea mărturiei: Istorisirea personală și istorisirea creștină

16

vorbi personal cu cei care au trăit în timpul unora dintre cele mai 
mari evenimente din istorie, probabil că nu i-ar fi auzit pe aceștia 
exprimându-și punctul de vedere cu privire la evenimentele cu 
pricina. Cel mai probabil ei ar fi spus: „Nu mi-am dat seama că ceea 
ce se petrece este important.“

Cei mai mulți oameni dintre contemporanii lui Isus se duceau la 
lucru pe câmp, își îngrijeau turmele și își îndeplineau rutina zilnică 
fără a realiza importanța prezenței Sale printre ei. Profesoara Anne 
Sullivan nu a realizat niciodată că numeroasele ore pe care le-a petrecut 
cu Helen Keller, o femeie surdo-mută și oarbă, vor da speranță și vor 
inspira atâtea milioane de oameni care-i vor auzi povestea.

Un exemplu negativ ar putea fi diaconul din Africa de Sud, care 
l-a izgonit pe Gandhi de la intrarea bisericii; cu siguranță, el nu a știut 
că fapta sa va avea o importanță atât de mare. Cât de diferită ar fi fost 
istoria Indiei contemporane dacă Gandhi ar fi fost primit în credința 
și în comunitatea creștină.

Puține persoane proeminente din punct de vedere social sau 
vizibile din punct de vedere public, de pe vremea când eram noi copii, 
au intrat pe lista noastră cu cele mai influente persoane. În schimb, 
ne-am amintit de adevăratele personalități – familie, prieteni, sfinții 
lui Dumnezeu –, cei care au întrupat în mod specific, pe când noi 
eram doar niște copii, ce însemna să fii creștin cu adevărat. Steve și-a 
amintit:

Îmi amintesc de Marie Jackson, o femeie în vârstă, cu 
handicap mental, care locuia într-o locuință socială. Încă mai 
îmi aduc aminte de laudele ei rostite cu o voce puternică, 
ce aducea aminte de sirena alarmei publice de pe tribunalul 
Jasper. Întotdeauna m-am minunat cum putea o femeie atât 
de săracă și destul de neatrăgătoare să fie atât de fericită. În 
mod frecvent, folosea o parte din ajutorul ei social pentru a 
le oferi hrană copiilor neglijați din blocul cu locuințe sociale 
sau pentru a invita familii, ca a noastră, la masă, duminica la 
prânz.

Când am privit viața prin ochii ei, teme pe care lumea 
le considera atât de importante, precum frumusețea, bogăția, 
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popularitatea, inteligența, s-au dovedit a avea mai puțină 
importanță. Astăzi mă pot bucura împreună cu ea și cu toți 
cei asemenea ei, deoarece Dumnezeu cu adevărat nu se uită 
la fața omului.

După un pelerinaj la locuința lui de altădată, Lamar a spus:

În orășelul meu natal trăia Jason Compton. Jason 
conducea mașina de lapte. El a fost unul dintre primii oameni 
care a confirmat chemarea pe care mi-o făcuse Dumnezeu. 
Jason nu era un mare profesor, un politician sau un scriitor 
renumit. Din câte îmi amintesc, nu avea o diplomă de studii 
pe care să și-o atârne pe perete. Totuși, el umbla în lumina 
dată lui de Dumnezeu și reflecta o parte din această lumină pe 
cărarea mea. Jason mă ducea la pescuit în fiecare săptămână, 
în anii adolescenței mele, și folosea acele ocazii să-mi spună 
ce-i pusese Dumnezeu pe inimă cu privire la viața mea.

Când am început să predic pentru prima oară, Jason 
Compton a fost cel care m-a tras deoparte după serviciul 
de duminică seara să-mi spună că Depozitul lui Price are 
reducere la costume bărbătești. El a insistat să merg la depozit 
să vorbesc cu angajatul de la vânzări. Când am ajuns acolo am 
descoperit că Jason trecuse înaintea mea pe acolo și a plătit 
pentru costumul meu, pentru o cămașă și o cravată potrivită. 
Jason a făcut același lucru de câteva ori pentru mine. Credeți 
că am uitat?

Lăsându-ne în voia amintirilor, în timpul acelor călătorii, ne-am 
dat amândoi seama că nu fuseserăm întotdeauna conștienți, la 
momentul respectiv din trecut, că evenimentul ce se desfășura sub 
ochii noștri era cu adevărat semnificativ. „Să nu judecați nimic înainte 
de vreme“, spunea Pavel în 1 Corinteni 4:5. El ne mai amintește și: 
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său“ (Rom. 8:28).

Ceea ce știam era faptul că Dumnezeu se afla în centrul vieților 
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noastre. Privind în urmă, putem vedea cât de mult a fost implicată 
mâna Sa la lucru… în cât de multe feluri…în cât de multe vieți… 
prin cât de multe situații. În timp ce povesteam și ne împărtășeam 
aceste istorisiri, ne-am trezit în mai multe rânduri cu lacrimi în ochi.

Aceste istorisiri erau istorisiri sacre, ce izvorau din fântânile adânci 
ale binecuvântărilor din care ne-am adăpat timp de mulți ani. Am 
realizat că uneori ne adăpam fără să știm.

A devenit evident că la fiecare dintre cele mai importante intersecții 
ale vieții am fi putut-o apuca pe un alt drum. Nu ne îndoiam de faptul 
că alternativa ar fi însemnat moarte sau ruină spirituală pentru noi, 
așa cum s-a întâmplat de fapt pentru mai mulți dintre prietenii noștri 
din adolescență.

Împărtășirea amintirilor noastre ne-a arătat într-un mod cât se 
poate de expresiv fragilitatea vieții. Totuși, prin toate experiențele 
noastre, întotdeauna am avut parte de mâna blândă și invizibilă a 
providenței divine. Am mărturisit în rugăciune harul lui Dumnezeu 
și am mulțumit, în închinare, pentru mila și îngrijirea Lui.

Pe lângă istorisirile copilăriei și adolescenței – istorisiri pe care 
le avem în comun cu milioane de alți oameni –, ne-am amintit și de 
minunile și de binecuvântările zilnice care ne-au șlefuit viețile. Steve 
a spus:

Aveam doar cinci ani când tata a trecut printr-un ulcer 
hemoragic al stomacului, ce s-a dovedit aproape fatal. Când 
m-am trezit, am dat de sânge pe partea opusă a patului, acolo 
unde dormise tata. Era sânge și pe podeaua dormitorului. Pe 
tata l-am găsit zăcând inconștient, plin de sânge, în baie.

Acum, când mă gândesc la acea situație, îmi dau seama că 
m-aș fi putut speria, dar nu m-am speriat. Îmi amintesc starea 
de pace și de minunată încredere pe care o experimentam în 
timp ce m-am apropiam de tata și am făcut ceea ce făceau 
bărbații întotdeauna în Biserica lui Dumnezeu din Jasper. 
Mi-am pus mâna pe capul tatălui meu și am zis: „Doamne, 
vindecă-l pe tata, în Numele lui Isus!“

Dumnezeu a făcut întocmai cum I-am cerut. Nu numai 
că tata s-a vindecat, dar mai târziu am ajuns să realizez că 
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evenimentul respectiv ne-a sudat relația. Nici tata, nici eu, nu 
am știut cu acel prilej aceasta, dar Dumnezeu știa că aveam 
nevoie de această relație ani mai târziu, când aveam să fiu 
chemat la lucrarea din orașul Atlanta.

Lamar și-a amintit unele dintre miracolele care au ajutat la 
șlefuirea vieții sale:

Sala bisericii era plină și nu erau locuri pentru copii. 
M-am așezat pe platforma din față. De acolo am privit cu 
ochii mari cum a vindecat Dumnezeu pe doi bărbați în 
aceeași seară. Unul dintre ei fusese orb din naștere, altul surd 
din naștere. Ceea am văzut atunci mi-a schimbat pentru 
totdeauna perspectiva asupra lumii și asupra a ceea ce știam că 
este posibil prin credința în Dumnezeu. Niciodată nu m-am 
îndoit de faptul că darurile Duhului Sfânt sunt reale, pentru 
că le-am văzut la lucru cu ochii mei și am auzit cu urechile 
mele. Știam și încă nu am uitat că Dumnezeu face minuni.

Pe măsură ce continuam să vorbim, un alt adevăr a ieșit la lumină. 
La fel de importante pentru amândoi s-au dovedit acele ocazii în 
care oameni buni sufereau și nu au fost vindecați. Și ei aveau credință. 
Pentru un anume motiv nu au fost însă vindecați, dar ei au răbdat și 
au perseverat cu încredere plină de har și cu demnitate tăcută. Lamar 
își amintește:

Unul dintre aceștia era fratele Demary. Își pierduse slujba 
și a fost constrâns să se mute în chirie într-o casă părăsită. 
Soția lui era bolnavă în fază terminală, internată în spital. 
Într-o zi, pe când fratele Demary era la arat, străduindu-se 
să-și pregătească o grădină pentru de-ale gurii, fiica lui a venit 
în fugă la el, pe câmp, strigând că luase casa foc. Gâfâind, i-a 
spus: „Tati, arde totul. Am pierdut tot.“ Fratele Demary i-a 
spus fetei sale atunci, cum a spus multora mai târziu: „Nu, 
n-am pierdut totul. Încă Îl mai avem pe Dumnezeu, iar El 
este mult mai important decât toate lucrurile care ard.“
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Cu toții am trecut în viață prin stadii similare de dezvoltare umană 
și luptă spirituală. Unii au avut parte de mai multe dificultăți decât 
alții. Unii s-au bucurat de mai multe privilegii și binecuvântări decât 
alții. Cu toții am trăit în locuri diferite, în perioade diferite ale istoriei 
și am avut relații cu oameni diferiți. Planurile ciudate ale vieților 
noastre cunosc un amestec aparte de timp și loc, persoane și situații, 
toate oferindu-ne un sens unic al identității personale.

Așadar, fiecare dintre noi are o istorisire de povestit. Amprentele 
și fețele noastre pot fi diferite, dar avem în comun omenescul, cu 
speranțele și temerile lui. Pentru Steve și pentru mine, prin solul 
bogat al moștenirii noastre curge adevărul credinței creștine dintr-un 
context penticostal. Amândoi eram considerați niște ciudați în școală, 
deoarece nu erau prea mulți penticostali în anii copilăriei noastre.

În timp ce creșteam ca penticostali, deși eram persoane obișnuite, 
asemenea tuturor celorlalte, aveam ceva ce ne făcea diferiți. Eram puși 
de-o parte din pricina acelor întâlniri remarcabile cu Dumnezeu și a 
angajamentelor, relațiilor și practicilor neobișnuite ce-l caracterizau 
pe un penticostal: veselia, strigătul, euforia, plânsul, vorbirea în limbi.

În plus, noi eram acei băieți care frecventau biserica ce nu permitea 
fumatul, consumul de alcool și mersul la film.

Ne-am amintit de primii predicatori, cu planșele lor întinse în 
fața bisericii. Nu știam întotdeauna ce reprezentau creaturile acelea 
ciudate de pe planșele lor, dar știam că se apropie sfârșitul și că în lumea 
spirituală existau „creaturi“ ciudate. Mesajul era direct și transparent: 
păcatul era păcat; Dumnezeu era Dumnezeu; iar judecata era sigură.

Multe s-au schimbat astăzi. Lucruri oribile încă se mai petrec în 
lume – ca măcelărirea a mii de oameni în Sudan, foamea mulțimilor 
în ghetourile urbane, răspândirea pe scară largă a abuzului asupra 
copiilor, năpasta SIDA, atacul terorist asupra unor zgârie-nori. O 
societate sofisticată – prea adesea și Biserica – vorbește despre aceste 
lucruri ca despre evenimente nefericite și trec mai departe printr-o 
simplă schimbare de canal. În marea ei parte, Biserica nu mai folosește 
acele simboluri biblice ale lumii, cărnii, diavolului și judecății sigure 
a lui Dumnezeu.

Împărtășindu-ne istorisirile, eu și Steve am ajuns să înțelegem, 
o dată în plus, că religia nu a constituit doar o parte a vieții noastre: 
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ea era însuși centrul vieții noastre. Am realizat cât de multe dintre 
cele mai deosebite istorisiri erau indubitabil legate de istorisirea 
Bisericii lui Dumnezeu. Fiecare dintre oamenii minunați pe care ni-i 
aminteam avea propria sa istorisire; unele istorisiri erau tragice, altele 
triumfătoare, dar toate reflectau istorisirea Bisericii.

Aveam ceva în comun cu creștinii de pretutindeni; totuși, în cazul 
nostru, era vorba despre ceva mai mult decât un șir de evenimente 
legat de oameni și date. Era vorba despre adevăr, adevăr veșnic, aprins 
de focul prezenței lui Dumnezeu.

Scopul acestei cărți este acela de a sublinia importanța mărturisirii 
personale. Prin aceasta nu ne referim la „serviciile de mărturisire“ pe 
care obișnuiam să le avem în biserică miercuri seara, ci la miezul 
credinței care conferă fiecărui credincios identitate și combustibilul 
necesar pentru a depune mărturie în fața fiecărei persoane pe care o 
întâlnim. Aceasta este esența relației noastre cu Hristos.

Există multe istorisiri cu care se identifică oamenii. Istorisirea 
noastră cu privire la sensul vieții este crucială. Dacă acea istorisire 
este, în cazul nostru, istorisirea creștină, atunci se pune întrebarea: 
„Ne trăim cu adevărat viața în conformitate cu istorisirea aceasta? 
Concurează alte istorisiri cu istorisirea creștină?“

Din istorisirea vieții noastre, adică sensul înțeles de regulă al 
vieților noastre, ne construim concepția proprie despre lume și viață. 
Ea ne spune cine suntem, ai cui suntem, încotro mergem și cum vom 
ajunge acolo. Problema pe care o avem, cei mai mulți dintre noi, 
gravitează în jurul a ceea ce noi punem în centrul tuturor alegerilor și 
deciziilor noastre.

Multe istorisiri pretind a fi creștine, dar se dovedesc false sau 
contradictorii. În lumea de astăzi este posibil ca cineva să spună: 
„Numele meu este Legiune“, pentru că oamenii trăiesc pe mai multe 
planuri și sunt mânați de multiple influențe.

Singurul răspuns la această fragmentare a inimii provine de 
la Cruce și din relația personală a individului cu Domnul slavei. 
Avându-L pe El în centru, lucrurile prind contur.

Când încetăm să ne trăim istorisirea creștină, sfârșim controlați 
de abstracții fără viață și reguli omenești. Aceste experiențe profane, 
de moment, dovedesc o anume asemănare cu cele sacre, dar sunt doar 
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niște episoade care vor fi curând uitate. Sfârșim prin a fi un anume fel 
de persoană la biserică și un alt fel de persoană la lucru.

Mulți oameni nu acceptă viața creștină din propria inițiativă, ci 
ajung să împărtășească o nouă credință prin expunerea la mărturisirea 
altora. Mărturisirea este elementul esențial al influenței. Oameni 
trăiesc făcând referire la lucrurile testate ale altor persoane și în 
permanenta prezență a acestor lucruri testate.

Astfel, mărturiile noastre devin standardul față de care nevoile, 
simțămintele, experiențele și credința altora sunt testate. Fiecare 
nouă generație ce se ridică vine cu propriul set de caracteristici ‒ 
unele bune, altele rele. Caracteristicile generației contemporane 
sunt deopotrivă înfricoșătoare și încurajatoare. Conform cercetărilor 
desfășurate, membrii acestei generații:
l deși aproape au renunțat la visul american, posedă o conștiință 

globală în mai mare măsură decât orice generație anterioară;
l deși poartă în ascuns o durere grozavă – aproape 50% dintre 

ei provin din familii fragmentate ‒, caută în mod deschis 
intimitatea;

l deși manifestă aversiune deschisă față de instituții, și-au făurit 
propria „instituție“ de prieteni, găști sau persoane cu care își 
petrec timpul;

l deși sunt suspicioși față de extremiștii religioși, sunt în căutarea 
sensului transcendental;

l deși sunt sceptici cu privire la adevărul absolut, sunt deschiși 
la istorisirile altora, arareori argumentând împotriva autorității 
lor.

Nu a fost niciodată o generație mai deschisă la mărturia sinceră 
decât cea de astăzi. Oamenii s-ar putea să nu fie atât de grăbiți să 
accepte religia sau dogma de la personalul cultic, dar arareori ridică 
obiecții la mărturia personală a unui om de rând. Aceasta poate fi atât 
o binecuvântare, cât și un blestem, în funcție de cine depune mărturia.

Din nefericire, se pare că numeroși creștini au făcut jurământul 
tăcerii când vine vorba despre mărturie. Cu siguranță, nu trăim zilele 
în care creștinii trebuie să fie tăcuți. Dacă vrem ca această generație să 
fie câștigată pentru Isus, trebuie să ne recuperăm mărturia. Trebuie să 




