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Afirmaþia urmãtoare ar trebui sã ne-o însuºim fiecare.

Declaraþia mea
publicã

Am primit viziunea, m-am hotãrât, am pãºit dincolo de linie;
zarul a fost aruncat, pasul a fost fãcut, mãrturia a fost prezentatã,
promisiunea a fost rostitã. Am devenit un urmaº al lui Hristos!
Trecutul meu este rãscumpãrat, prezentul meu este sigur, viitorul
plin de speranþã, punþile mele au fost arse, vechea mea viaþã rãstignitã, noua mea viaþã sfinþitã, cãlãtoria a început, scopul este de la
vedere la credinþã, de la vinovãþie la desãvârºire, de la întuneric la
luminã, de la închisoare la libertate. Eu sunt pe cale!
Nimic nu mã va împiedica, nu mã va atrage, nu mã va înºela, nu
mã va abate din cale, nu mã va face sã deraiez, nu mã va îndepãrta, nu mã va deprograma, nici nu mã va distruge. Nu voi privi înapoi,
nu mã voi întoarce, nu voi încetini, nu voi cãdea, nici nu voi coborî. Am
pornit în aceastã alergare plin de putere, eliberat de slãbiciune; plin
de speranþã, scãpat de disperare; plin de credinþã, scãpat de
îndoialã; plin de curaj, scãpat de Satan, ºi plin de îndrãznealã.
Obstacolele nu mã vor obosi; plãcerile nu mã vor ademeni, deoarece
eu am fãcut alegerea, am deschis contul, am sigilat ordinele de luptã,
am completat planul de zbor ºi sunt pe calea mea. Am terminat cu
viziunea mioapã, cu umblarea prin vedere, cu visele mãrunte, cu
pribegiile fãrã sens, cu faptele mici, cu proiectele neînsemnate, ºi cu
vorbirea ieftinã. Am terminat cu dedicarea unei inimi împãrþite, cu
mediocritatea, cu promisiunile cãlcate ºi cu disciplina de formã.
Având o minte înnoitã, voi nutri gânduri sfinte; cu o limbã nouã voi
spune un mesaj nou; cu o nouã umblare voi merge în locuri diferite;
cu ochi noi voi avea viziuni diferite. Am fost cumpãrat cu un preþ, am
fost sigilat cu Duhul Sfânt, ºi îmi este asiguratã o moºtenire.
Începând de astãzi voi trãi ca un prinþ care intrã în moºtenirea sa.

ESURSE SPIRITUALE
T OA M N A 1 9 9 9

U

cenicizarea

Bob Moorehead

Transformarea credincioºilor
slabi
în ucenici maturi . . . . . . . . . . . . . .
.
1

LeRoy Bartel

Programãm noi biserica pentru esec,
prin ignorarea poruncii de a face ucenici?

J. Melvyn Ming

Cinci caracteristici ale bisericilor
care fac ucenici . . . . . . . . . . .
.
.
5
Este biserica ta angajatã în facerea de ucenici? Cu ajutorul urmãtoarelor cinci criterii de evaluare vei afla
adevãrul.

Steven R. Mills

Alegerea unui model care sã te cãlãuzeascã în procesul
de ucenicizare eficace.

Rick Warren

De

Ucenicizarea planificatã . . . . . . . .
.
.
.
10

Examenul final al lui Dumnezeu
pentru conducãtorii de biserici . . . . . . .
asemenea, înãuntru
1
4

Douglas A. Oss

Câteva întrebãri pentru evaluarea eficientei ucenicizãrii.

Dezvoltarea membrilor maturi . . .
.
.
.
16
Un plan eficient în cinci pasi pentru dezvoltarea
membrilor bisericii spre maturitate.

Bob Moorehead

O COLECÞIE DE ARTICOLE PENTRU LUCRÃTORII CREªTINI DIN ROMÂNIA

Editorial Ucenicizarea

A

= dori s[ abordez subiectul uceniciz[rii
din perspectiva Evangheliei. Declara\ia
privitoare la misiunea organiza\iei
Assemblies of God, SUA, include urm[toarele
domenii:
influen\area
(evanghelizarea);
plantarea (plantarea de biserici); instruirea
(ucenicizarea) =i atingerea (lucrarea compasiunii). Ucenicizarea este unul dintre cei patru
st`lpi esen\iali ai Evangheliei.
Dac[ ne concentr[m aten\ia asupra Evangheliei dup[ Matei =i privim ucenicizarea din
perspectiva lui, putem vedea c[ utilizarea
cuv`ntului ucenic implic[ at`t verbul <a fi> c`t
=i verbul <a face>. Tema uceniciz[rii ocup[ un
loc central pentru felul în care în\elege Matei
Biserica =i misiunea acesteia. În timp ce în
Noul Testament exist[ o utilizare obi=nuit[ a
cuv`ntului ucenic, în sensul de purt[tor al
ve=tii bune sau evanghelist, verbul apare
numai de patru ori în Noul Testament: primele
trei utiliz[ri se g[sesc în Matei, iar cea de-a
patra în Faptele Apostolilor.
Locul cel mai proeminent al acestui cuv`nt
se g[se=te în Marea Îns[rcinare din Matei
28:19. <Face\i ucenici> de\ine rangul cel mai
înalt dintre toate cuvintele folosite în aceast[
porunc[. Acesta domin[ întreg pasajul.
Celelalte participii, al botez[rii =i al înv[\[rii,
ocup[ un loc secundar în compara\ie cu for\a
verbului <face\i ucenici> din aceast[ fraz[.

Scopul, desigur, este c`=tigarea oamenilor pentru Hristos, astfel înc`t ace=tia s[ ajung[ la
statutul de cre=tini. Biserica trebuie s[
primeasc[ aceast[ îns[rcinare ca pe o porunc[
de la Hristos. Matei trateaz[ foarte serios
aceast[ problem[.
Termenul ucenic apare de 73 de ori în
Evanghelia dup[ Matei, de 46 de ori în Marcu
=i de 37 de ori în Luca. În Evanghelii acesta
este singurul nume pentru urma=ii lui Isus
Hristos. Ucenic înseamn[ unul care merge
dup[ cineva. Ceea ce spune Matei este c[
ucenicii nu se nasc. Ei nu apar la dorin\a cuiva.
Ei nu se nasc în mod instantaneu. Urma=ii lui
Isus Hristos trebuie s[-i fac[ pe al\ii ceea ce
sunt ei în=i=i, =i anume, ucenici.
În înv[\[tura noastr[ despre biseric[ trebuie s[ avem o concep\ie limpede despre ucenicizare =i care s[ ocupe un loc fundamental.
Potrivit cu Evanghelia dup[ Matei, fiecare
urma= al lui Isus trebuie s[ se g[seasc[ undeva în procesul de a face pe altcineva urma= al
lui Isus. Aceast[ sarcin[ nu este limitat[ doar
la c`\iva ale=i, ci este a fiec[rui urma= al lui
Isus. Fie ca cei din conducerea bisericii s[ încurajeze, s[ ajute =i s[-i echipeze pe urma=ii lui
Isus s[ ajung[ într-o pozi\ie în care <s[ fac[
ucenici>.
Greg Mundis
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DE BOB MOOREHEAD

LA CE TE G~NDE+TI c`nd cite=ti
cuv`ntul ucenicie? Nu, nu este
doar un cuv`nt la mod[ în biseric[, o direc\ie recent[ sau un alt
program. Acesta este ordinul de
mar= pe care Hristos l-a dat
Bisericii—un element esen\ial al
vie\ii Bisericii.

MANDATUL

Facerea de ucenici nu este
op\ional[ – ea este o datorie. Nu se

poate supune unui vot ca s[ hot[r`m dac[ o practic[m sau nu, ea
nu poate fi negociat[ =i nici nu-i
putem g[si vreo alternativ[. Ultima porunc[ a Domnului trebuie s[
fie preocuparea noastr[ de c[p[t`i:
<Duce\i-v[ =i face\i ucenici din
toate neamurile> (Matei 28:19).
Conducerea sau comitetul bisericii nu trebuie s[ schimbe acest
mandat. Acesta este un dat. Dac[
RESURSE SPIRITUALE
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Facerea
de ucenici
este un
proces
alcãtuit
din douã
elemente:
(1) convertirea la
Hristos ºi
(2) continuarea
cu Hristos.
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biserica este biseric[, atunci ea va respecta aceast[ porunc[. Dac[ biserica
se joac[ doar de-a biserica, atunci ea
va ignora porunca sau, în cazul cel
mai bun o va interpreta altfel.
Bisericile de azi fac o mul\ime de
lucruri diferite, dar în general singurul lucru pe care nu-l practic[ este
formarea de ucenici. Î\i po\ imagina
cum ar fi s[ ne angaj[m într-o
b[t[lie important[ av`nd o armat[
de solda\i neinstrui\i? Vom pierde în
mod sigur b[t[lia. Bisericile de
ast[zi sunt pline oameni dr[gu\i,
bine îmbr[ca\i, prieteno=i =i neintrui\i, care nu au nici cea mai vag[
idee despre faptul c[ au o responsabilitate personal[ =i colectiv[ de a
face ucenici acolo unde lucreaz[ =i
tr[iesc.

SEMNIFICA|IA

Ce înseamn[ mandatul acesta? Ce
înseamn[ <s[ faci ucenici>? Nu
înseamn[ s[ iei decizii. A lua o
decizie într-o înt`lnire public[ prin
ridicarea m`inii sau p[=ind în fa\a
amvonului nu este aceea=i lucru cu a
face ucenici. S-ar putea foarte bine
ca acesta s[ fie un prim pas, dar de
cele mai multe ori totul se opre=te
aici. Facerea de ucenici este un proces alc[tuit din dou[ elemente: (1)
convertirea la Hristos =i (2) continuarea cu Hristos.
Facerea de ucenici este incomplet[
dac[ lipse=te oricare din cele dou[
componente. Aceasta începe cu a
spune altora despre Evanghelia lui
Isus Hristos, Evanghelie care
schimb[ vie\ile, =i continu[ cu
prezentarea lui Isus Hristos ca
r[spunsul complet =i final al lui
Dumnezeu pentru p[catul nostru.
Evanghelia le face de cunoscut oamenilor c[ nu se pot salva singuri =i
c[ trebuie s[-L primeasc[ pe Hristos
în inimile lor, invit`ndu-L în mod
personal s[ fie Domnul vie\ii lor.
Continuarea cu Hristos este
etapa facerii de ucenici în care
începe maturizarea. C`nd se na=te
un copil, na=terea nu dureaz[ real-

mente un timp îndelungat. În
schimb, pentru maturizarea nouluin[scut este nevoie de 18 p`n[ la 20
de ani. Aceast[ maturizare noi o
numim dezvoltare fizic[ =i psihic[.
Este ciudat c[ noi ne alarm[m c`nd
un copil nu cre=te =i nu se dezvolt[
fizic, dar nu atunci c`nd un nou convertit nu se dezvolt[ =i nu se maturizeaz[ din punct de vedere spiritual.
Deoarece aceast[ a doua faz[ a
uceniciz[rii este cu totul neglijat[ de
biseric[, bisericile noastre sunt pline
de credincio=i subdezvolta\i care,
atunci c`nd nu li se face pe plac,
încep s[ dea cu juc[riile lor în st`nga
=i-n dreapta. Ei nu au fost niciodat[
hr[ni\i =i nu s-a ocupat nimeni de
dezvoltarea lor.
Ast[zi, din p[cate, televiziunea
ne ucenicizeaz[ oamenii. Sistemul
lor de valori =i concep\ia lor despre
lume =i via\[ sunt modelate de miile
de crime, violuri, de violen\[ =i de
scenele sexuale explicite care se
revars[ în fiecare noapte în sufrageriile lor prin intermediul programelor TV. Un credincios obi=nuit
urm[re=te televizorul timp de vreo
21 de ore în fiecare s[pt[m`n[, dar
se instruie=te în Cuv`ntul lui
Dumnezeu doar vreo 11 minute
s[pt[m`nal. Întruc`t <ucenicul va
ajunge asemenea înv[\[torului s[u>
(Luca 6:40), imagineaz[-\i cum va
ar[ta produsul final.
În ucenicie noi suntem interesa\i
de produsul final. Pavel vorbea
despre prezentarea fiec[rei persoane
<complete>, <mature> sau <des[v`r=ite (perfecte)> în Hristos Isus
(Coloseni 1:28). Produsul final al
uceniciei trebuie s[ fie urma=ii
devota\i =i capabili ai lui Isus
Hristos. Unde este produsul nostru
ast[zi? Facerea de ucenici nu este
terminat[ p`n[ c`nd nu i-am
c`=tigat pe oameni pentru Hristos,
nu i-am maturizat în Hristos, =i nu
i-am adus la starea în care s[ se
reproduc[ singuri.
Imagineaz[-\i c[ un om construie=te o mare fabric[ de radiouri.

Angajeaz[ 400 de oameni s[ asambleze radiouri de tot felul, are clase
de instruire, îi stimuleaz[ pe angaja\i s[ înve\e, le pl[te=te salarii
bune, organizeaz[ munca în trei
schimburi =i începe s[ instaleze
linia de asamblare. El se întoarce
mai t`rziu s[ vad[ cum merg
lucrurile. Toate luminile din fabric[
sunt aprinse, ma=inile func\ioneaz[, oamenii par ocupa\i, se
lucreaz[ în trei schimburi =i locul
zumz[ie de activitate. C`nd întreab[ c`te radiouri s-au montat în
s[pt[m`na aceea, el înt`lne=te
privirea buimac[ a =efului de sec\ie
care îi r[spunde: <P[i, nici unul,
dar s[ =ti\i c[ aici se munce=te, nu
glum[! Acesta este cu adev[rat un
loc în care se munce=te din greu>.
Ceva nu este în regul[. Un loc care
este destinat s[ produc[ radiouri,
construit s[ fac[ radiouri, echipat
s[ fac[ radiouri =i care nu produce
nici unul la cap[tul liniei de asamblare.
Mai este nevoie s[ fac aplica\ia?
Produsul final al bisericii este o
persoan[ salvat[ =i instruit[ s[-i
ajute pe al\ii s[ vin[ la Hristos. Cu
toate acestea, produsul lipse=te.
Succesul oric[rei biserici nu se
m[soar[ în func\ie de num[rul
participan\ilor la serviciile aces-

teia, chiar dac[ acest num[r se
ridic[ la 8.000 sau mai mult.
Succesul este determinat de c`\i
ucenici sunt f[cu\i.

Este ciudat
cã ne alarmãm
când un copil
nu creºte ºi
nu se dezvoltã
fizic, dar nu
atunci când
un nou
convertit nu
se dezvoltã
ºi nu se
maturizeazã
spiritual.

MATERIALUL

În ce domenii are un credincios
nevoie disperat[ de instruire:
— siguran\a salv[rii
— cum s[ studieze Cuv`ntul lui
Dumnezeu
— rug[cinea
— Duhul Sf`nt =i darurile Sale
— c`=tigarea de suflete
— biserica
— administra\ie =i finan\e
— slujire
— r[pirea bisericii
— organizarea timpului
— conducere
— c[s[torie, c[min =i familie
— ucenicizarea altora
— sfin\enia =i puritatea.
Un ucenic este instruit pe trei c[i:
prin îndrumarea unui alt credincios, prin intermediul Duhului
Sf`nt =i prin predicarea Cuv`ntului lui Dumnezeu.

METODA

Multiplicarea! Eu sunt întotdeauna impresionat de modul în care
Isus a f[cut acest lucru. El n-a fost
o persoan[ de mas-media. Isus a

Facem noi
ucenici?
Cei care se declarã creºtini
nu demonstreazã caracterul,
stilul de viaþã ºi valorile adevãraþilor creºtini.
•60 de procente din toþi
americanii frecventeazã biserica cel puþin o datã pe
lunã.
•25 de procente din membrii bisericilor admit cã nu
se roagã niciodatã.
•35 de procente nu citesc
niciodatã Biblia.
•60 de procente nu susþin
niciodatã misiunile.
•70 de procente nu-ºi
asumã niciodatã responsabilitãþi în bisericã.
•95 de procente n-au câºtigat pe nimeni pentru Hristos.
— Un sondaj de opinie
naþional efectuat de Church of
God, Anderson, Indiana
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Facerea
de
ucenici
nu este
terminatã
pânã
când nu
i-am
câºtigat
pe
oameni
pentru
Hristos,
nu i-am
maturizat
în Hristos, ºi nu
i-am adus
la starea
în care
sã se
reproducã
singuri.
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ales 12 ucenici =i a tr[it împreun[ cu
ei timp de trei ani, ca s[ toarne din
via\a Lui în ei: <A r`nduit dintre ei
doisprezece, ca s[-i aib[ cu Sine, =i
s[-i trimit[ s[ propov[duiasc[>
(Marcu 3:14).
Ce proces simplu! Cineva a prezentat metoda lui Isus în felul urm[tor:
• El a f[cut o anumit[ lucrare.
• Ei L-au v[zut f[c`nd.
• El i-a înv[\at cum s[ fac[.
• El a f[cut-o împreun[ cu ei.
• El i-a trimis s[ fac[ ei în=i=i
lucrarea respectiv[.
Acum, în secolul XX, acesta trebuie
s[ fie planul nostru de baz[. Acesta a
fost mai mult un plan de multiplicare
dec`t de adunare. Pavel s-a referit la
aceast[ metod[ cu mul\i ani mai
t`rziu, c`nd i-a scris t`n[rului Timotei:
<+i ce-ai auzit de la mine, în fa\a multor martori, încredin\eaz[ la oameni de
încredere, care s[ fie în stare s[ înve\e
=i pe al\ii> (2 Timotei 2:2).
Noteaz[ efectul în lan\. Acesta
vorbe=te despre puterea multiplic[rii.
Aceasta este asemenea zicalei care
întreab[: <Ce preferi: S[ ai un milion
de dolari sau un penny care s[ se
dubleze în fiecare zi timp de o lun[?>
Mul\i ar r[spunde imediat: <D[-mi
milionul de dolari.> Dar un penny
dublat în fiecare zi timp de o lun[ se
ridic[ la suma de 10.737.418,24 dolari.
Dumnezeu vrea ca noi s[ ne multiplic[m, nu s[ ad[ug[m pur =i simplu
numere la bisericile noastre.
Oare nu din aceast[ cauz[ a ales
Isus metoda pe care a ales-o? El a
a=teptat ca ucenicii S[i s[ se înmul\easc[. El Se a=tepta ca ei s[ toarne în
vie\ile altora ceea ce a turnat El în
vie\ile lor. Astfel, ucenicizarea nu este
o strad[ înfundat[. O parte strategic[
a form[rii ucenicului este a-i face de
cunoscut noului convertit c[ lui i se
spune, pentru ca el s[ spun[ la r`ndul
lui, c[ este schimbat ca s[ schimbe, =i
este salvat ca s[ salveze. Acesta este
mersul normal al lucrurilor.
Cineva a ar[tat c[ 50 de procente
din popula\ia lumii noastre nu a auzit
Evanghelia. F[r[ sistemul multi-

plic[rii, evanghelizarea lumii nu va
face altceva dec`t s[ se t`rasc[ din
greu, r[m`n`nd cu mult în urma
cre=terii popula\iei. Ast[zi este nevoie
de 1.000 de cre=tini care s[ lucreze 365
de zile pe an ca s[ c`=tige o persoan[
pentru Hristos =i s[-o instruiasc[. Cu
aceast[ rat[ de ucenicizare noi vom
pierde b[t[lia. F[r[ multiplicare nu
exist[ nici o speran\[ ca s[ c`=tig[m
lumea noastr[ pentru Hristos. Totu=i,
cu aceast[ metod[, lumea noastr[
poate fi într-adev[r c`=tigat[.
Mi-am dat seama de acest adev[r în
urm[ cu c`\iva ani, c`nd am început în
biserica noastr[ programul de instruire
intitulat <M[rturia credinciosului obi=nuit>. Am ales doi credincio=i =i timp de
18 s[pt[m`ni i-am înv[\at cum s[
c`=tige suflete pentru Hristos, pretinz`ndu-le îndeplinirea unui standard
foarte ridicat în aceast[ slujire a lor.
Accept`nd s[ participe în acest program de instruire, ei au =tiut c[ atunci
c`nd acele s[pt[m`ni se vor termina,
s[pt[m`ni în care era inclus[ =i aplicarea practic[ a principiilor înv[\ate,
fiecare va trebui s[ aleag[ dou[ persoane =i s[ le înve\e lucrurile pe care eu
le-am pus în vie\ile lor. Ei au f[cut
aceasta. Cur`nd, noi trei ne ocupam de
instruirea a =ase oameni. Apoi noi, cei
nou[, am început s[ instruim optsprezece oameni. Apoi 27 dintre noi am
început s[ instruim al\i 54 de credincio=i. În scurt timp, 81 dintre noi am
început s[ instruim 162 de oameni.
Încep`nd de acolo, cifrele au devenit
realmente mari. Ast[zi, mul\i ani mai
t`rziu, peste 2000 au fost instrui\i. Au
r[mas to\i ace=tia implica\i în aceast[
lucrare? Nu to\i, dar a r[mas un mare
num[r, =i instruirea înc[ progreseaz[.
La început multiplicarea ar putea
p[rea un proces lent, dar în timp ea devine mai mult dec`t o simpl[ adunare.

CEI ÎNDRUMA|I

Cum arat[ un ucenic? Ce form[ ia produsul la sf`r=itul procesului? Ar putea
fi oferite multe descrieri, îns[ c`teva
vor fi totu=i suficiente.

(Continuare în pagina 23)

CINCI CARACTERISTICI
ALE BISERICILOR
CARE FAC UCENICI
DE LEROY BARTEL

C

`nd m[ g`ndesc la adun[rile credincio=ilor =i la felul în care acestea abordeaz[
facerea de ucenici, îmi vin în minte trei
tipuri de biserici revelante în aceast[ privin\[.
(A= putea da nume =i localit[\i.) Am v[zut cu
to\ii astfel de biserici, am f[cut comentarii
despre abord[rile =i practicile lor, =i am observat at`t caracteristicile pozitive c`t =i pe cele
negative ale fiec[rui tip.

1. BISERICA ORIENTAT{ SPRE EXTERIOR

Deseori acest tip de biseric[ este condus[ de o
persoan[ care are o pasiune pentru suflete—=i

uneori o pasiune la fel de mare pentru succesul
numeric. Pastorul dore=te s[ aib[ biserica al
c[rui num[r de membri cre=te cel mai repede
din întreaga regiune—dac[ nu din întreaga
denomina\iune. Deseori aceast[ biseric[ îi
trateaz[ pe noii converti\i la fel cum o mam[
trateaz[ scutecele de unic[ folosin\[. Muzica de
închinare are un volum foarte mare =i predicile
sunt emo\ionale =i înfocate. Uneori educa\ia
cre=tin[ este neglijat[ într-o încercare frenetic[
de a c`=tiga tot mai mul\i oameni pentru
Hristos.
RESURSE SPIRITUALE
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2. BISERICA ORIENTAT{ SPRE INTERIOR

Aceast[ biseric[ se afl[ aproape în cealalt[
extrem[. Credincio=ii unei astfel de biserici se
m`ndresc =i se bucur[ de faptul c[ au o doctrin[
corect[ =i o bun[ cunoa=tere a Bibliei. Ei iubesc
înv[\[tura ad`nc[ =i <hrana tare a Cuv`ntului>—în contrast cu ceea ce ei numesc în mod
cinic <laptele Cuv`ntului>. Deseori tradi\ia
st[p`ne=te aproape totul—de la muzic[ la programe, =i chiar =i strategia =i procedurile. Se
pune un accent deosebit pe conservarea =i
p[strarea a <ceea ce avem>. Uneori acest fel de
adunare nu a v[zut de ani de zile nici un convertit care s[ îi calce pragul.

ACESTE ADUNÃRI
[CARE FAC UCENICI] ÎNÞELEG CÃ
PROVOCAREA CE LE STÃ ÎN FAÞÃ
ESTE SÃ ZIDEASCÃ OAMENI—
NU DOAR PROGRAME,
CLÃDIRI SAU BUGETE.

face ucenici. Verbul <face\i ucenici> din versetul
19 este la modul imperativ, indic`nd faptul c[
aceasta este o porunc[ clar[ pe care Domnul
3. BISERICA CE FACE UCENICI
Aceast[ adunare este vie =i vibrant[. S[pt[- nostru a dat-o ucenicilor S[i. Aceasta este idea
m`nal sunt salvate suflete =i apoi ucenicizate dominant[ a întregii fraze. Chiar =i cuv`ntul
pentru a deveni persoane care aduc road[, con- merge\i, cel mai adesea accentuat în acest verset, în limba greac[ este de
tribuind la îndeplinirea misifapt un cuv`nt care modific[
unii =i a slujirii bisericii sub
verbul, =i explic[ cum =i în ce
c[l[uzirea lui Dumnezeu. În
împrejur[ri trebuie s[ aib[
mod constant sunt dezvoltate
loc facerea de ucenici, =i
noi programe pentru a face
anume, <în drumul vostru>
fa\[ nevoilor existente, =i
sau <în timp ce merge\i>,
pentru îndeplinirea misiunii
ucenici.
Porunca
bisericii. Programele mai 1. Biserica existã pentru a sluji lui Dumnezeu face\i
slujindu-i pe oameni.
M`ntuitorului nostru a fost
vechi sunt evaluate, refocali2. Biserica trebuie sã-i facã pe oameni sã
s[ <facem ucenici> nu doar s[
zate, întinerite sau desfiindoreascã sã înveþe ca ucenici.
\ate. Ele evit[ capcanele în 3. Biserica este rãspunzãtoare înaintea lui num[r[m converti\i. Aceste
biserici în\eleg adev[rul
care au c[zut bisericile
Dumnezeu de influenþa pe care o are
acesta.
prezentate la punctele 1 =i 2,
asupra oamenilor ºi asupra comunitãþii.
Ele în\eleg de asemenea
înva\[ din aspectele pozitive 4. Biserica este rãspunzãtoare ºi va da
socotealã deoarece ea controleazã proceîn mod corect c[ trebuie s[
ale celorlalte abord[ri, =i
sul.
fac[ ucenici dintre to\i
insist[ ca tot ceea ce fac s[
5.
Biserica
trebuie
sã-ºi
evalueze
succesul
cu
oamenii, indiferent de etnie,
fie evaluat pe baza principiajutorul dezvoltãrii spirituale ºi a valorilor
boga\i =i s[raci, oameni cu
ilor unei misiuni biblice.
credincioºilor ei.
stare =i din cei care nu au
Acest tip de adunare se
6. Biserica influenþeazã mai mult prin caracter
unde s[ stea; educa\i =i analocup[ s[ creasc[ ucenici.
ºi dedicare decât prin programele ºi comufabe\i; de la cre=[ p`n[ la
Din experien\a mea pot s[
nicaþiile ei.
spun c[ adun[rile implicate 7. Eficienþa bisericii se bazeazã pe practica aziluri de b[tr`ni—de la
leag[n p`n[ la morm`nt. Nu
în facerea de ucenici împ[racesteia fundamentatã pe principiile biblice
de câºtigare a oamenilor pentru Hristos, ºi
ne putem permite s[ fim
t[=esc urm[toarele cinci
de ucenicizare a acestora.
selectivi sau exclusivi=ti.
caracteristici:
C`nd Biblia spune <din toate
1. Ele sunt dedicate
poruncii lui Hristos de a face ucenici. neamurile> aceste biserici în\eleg c[ ele trebuie
Aceste adun[ri în\eleg c[ provocarea ce le st[ în s[ fac[ ucenici din toate grupurile de oameni.
Mandatul lui Hristos nu înseamn[ pur =i
fa\[ este s[ zideasc[ oameni—nu doar programe, cl[diri sau bugete. Ele se v[d în mod simplu c[ ei trebuie s[-i înve\e pe oameni
fundamental ca adun[ri care fac ucenici =i despre Hristos sau despre Biblie sau despre
în\eleg corect c[ mandatul lui Hristos (Matei doctrine. Hristos a spus: <înv[\a\i-i s[ p[zeasc[
28:19,20)—deseori numit Marea Trimitere— tot ce v-am poruncit>. (P[rin\ii =tiu ce mare
este în primul =i în primul r`nd o porunc[ de a diferen\[ exist[ între <a cunoa=te> =i <a p[zi>

CONVINGERILE
BISERICILOR
CARE FAC UCENICI
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sau <a asculta>.) Aceste biserici sunt implicate
în a-i ajuta pe oameni s[ înve\e s[ tr[iasc[
via\a cre=tin[ =i s[ experimenteze aventura de
a-L urma pe Isus în fiecare zi a vie\ilor lor.
Chiar =i evangelizarea lor este în mod fundamental o chemare plin[ de entuziasm la a-L
urma pe Isus.
2. Pentru ele este prioritar[ lucrarea de
înv[\are a bisericii. Aceste adun[ri î=i dau
seama c[ M`ntuitorului nostru I s-a spus
<Înv[\[tor> tot at`t de mult c`t I s-a spus
<Predicator> sau <Propov[duitor>. A înv[\a pe
cineva înseamn[ mult mai mult dec`t a oferi
pur =i simplu o prezentare captivant[ a
adev[rului (oric`t de important[ este aceasta).
De fapt, a limita înv[\area altora la o
prezentare a adev[rului sau la un eveniment în
care se vorbe=te în public, înseamn[ a lipsi
foarte mult predarea de dinamica biblic[ a
acesteia. Verific[ acest lucru—potrivit
defini\iei biblice, a înv[\a pe al\ii înseamn[ a-i
ajuta s[ ajung[ s[-L cunoasc[ pe Hristos =i s[
cunoasc[ în mod personal dragostea =i puterea
Sa, care schimb[ via\a. Aceasta implic[ a-i conduce pe al\i oameni s[ descopere adev[rul
Scripturii =i s[-l aplice în vie\ile lor. Pentru a-i
înv[\a pe al\ii este nevoie s[ lucrezi împreun[
cu ei ca s[ înve\e ce este aventura vie\ii cre=tine
=i s[ faci tot ce î\i st[ în putin\[ pentru a-i ajuta
s[ tr[iasc[ în puterea Duhului Sf`nt. Înseamn[
s[ adop\i modelul mentorului, pe care se pune
un nou accent în aceste zile.
Pun`nd accentul pe lucrarea de înv[\are a
bisericii, aceste adun[ri scot în eviden\[ în mod
invariabil importan\a =colii duminicale sau a
echivalentelor func\ionale ale acesteia =i
recunosc necesitatea practic[ a lucr[rii de
ucenicizare la fiecare nivel al dezvolt[rii
umane. Credincio=ii trebuie s[ aib[ o credin\[
întemeiat[ pe Biblie =i trebuie s[ se str`ng[
împreun[ pentru a studia Biblia =i a o aplica în
vie\ile lor de fiecare zi. Ei au o atitudine pozitiv[ fa\[ de dinamica spiritual[ =i intimitatea
plin[ de grij[ care fac parte din hrana oferit[ în
grupurile mici.
3. Aceste biserici consider[ facerea de
ucenici drept o dinamic[ spiritual[.
Ele se v[d implicate împreun[ cu Dumnezeu
în formarea spiritual[ a vie\ilor. În concep\ia
lor, facerea de ucenici nu este pur =i simplu o
sarcin[ educa\ional[ sau un alt program care
trebuie s[ fac[ parte din programele bisericii.
F[r[ implicarea Duhului Sf`nt nu se va

înt`mpla nimic care s[ aib[ consecin\e ve=nice.
Experien\a cre=tin[ autentic[ este extrem de
important[ pentru facerea de ucenici. Nici o formare spiritual[ nu este posibil[ f[r[ o na=tere
din nou care schimb[ via\a. Botezul cu Duhul
Sf`nt furnizeaz[ puterea esen\ial[ pentru via\a
cre=tin[ victorioas[ =i roditoare a fiec[rui
credincios. Pe l`ng[ acesta, via\a cre=tin[ trebuie s[ fie caracterizat[ de experien\e continue
cu Dumnezeu care înt[resc =i vitalizeaz[ via\a
cre=tin[ de fiecare zi.

SLUJIREA NU ESTE DOAR
UN SPECTACOL PREZENTAT DE
CÂTEVA SUPERSTARURI
DIN BISERICÃ; ACEASTA ESTE
RESPONSABILITATEA
FIECÃRUI CREDINCIOS.
Cu toate acestea, latura experimental[ a
vie\ii cre=tine nu r[m`ne neechilibrat[. Toate
experien\ele trebuie evaluate cu ajutorul
înv[\[turii limpezi a Cuv`ntului lui Dumnezeu,
=i nici o unealt[ a programei de înv[\[m`nt nu
este at`t de important[ ca Sf`nta Scriptur[. De
aceea, oamenii se implic[ în studiul Bibliei =i li
se ofer[ diferite cursuri pe care s[ le studieze,
îns[ elementul esen\ial este c[ ei întotdeauna
studiaz[ Biblia. Biblia este cu adev[rat ghidul
suficient pentru credin\[ =i comportare.
4. Aceste biserici sunt orientate spre
implicare. Este aproape imposibil s[ faci parte
din aceste adun[ri =i s[ nu fii ad`nc implicat în
slujirea cre=tin[. Contrar percep\iei generale,
cre=tinismul nu este un sport cu spectatori.
Oamenilor nu li se permite s[ ocupe pur =i simplu un loc pe banc[ sau s[ vin[ la biseric[ ca s[
asiste la un spectacol. Slujirea nu este doar un
spectacol prezentat de c`teva superstaruri din
biseric[; aceasta este responsabilitatea fiec[rui
credincios.
Apostolul Pavel a delimitat responsabilitatea conducerii bisericii atunci c`nd a ar[tat
c[ sarcina lor este s[ <zideasc[>, s[ <echipeze>
sau s[ <preg[teasc[> poporul lui Dumnezeu
pentru lucrare sau slujire (Efeseni 4:11,12).
Aceste biserici cred c[ responsabilitatea lor în
RESURSE SPIRITUALE
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fa\a lui Dumnezeu este s[-i ajute pe oameni
s[-=i g[seasc[ locul în Trupul lui Hristos =i s[
ocupe acel loc. Instruirea pentru slujire nu
numai c[ este oferit[, dar se =i insist[ asupra
ei. Fiecare membru al trupului lui Isus Hristos
este esen\ial (1 Corinteni 12; Romani 12:3-8).
Sarcina colectiv[ a bisericii, trupul lui Hristos,
este s[-L reprezinte pe Hristos prin puterea
Duhului Sf`nt, f[r[ nici o deformare, în comunit[\ile =i culturile din care face parte.
5. Aceste biserici nu las[ facerea de
ucenici la voia înt`mpl[rii. Converti\ii nu
sunt c`=tiga\i =i apoi uita\i. În bisericile care
fac ucenici oamenii sunt importan\i =i nu sunt
l[sa\i s[ cad[ prin cr[p[turi sau s[ se strecoare
pe u=a din dos f[r[ s[ fie observa\i. Este dificil
s[ începi s[ lipse=ti de la serviciile unei astfel
de biserici f[r[ ca cineva s[ nu observe acest
lucru =i s[ nu fii c[utat. Responsabilitatea pentru fiecare nou convertit îi este încredin\at[
cuiva. Fiecare este repartizat într-un grup mic
=i este încredin\at unui mentor sau unui
îndrum[tor. Scopul acestor m[suri este s[-l
ajute pe fiecare nou credincios s[ înve\e ce este
via\a cre=tin[ =i s[ o tr[iasc[ victorios. În bisericile care fac ucenici fiecare suflet este tratat

ca =i cum acesta ar valora c`t <toat[ lumea>
(Marcu 8:36; Luca 9:25).
În ultimii ani, în multe biserici a început s[ se
pun[ accentul pe celebrare. Uneori i s-a acordat
o aten\ie at`t de mare închin[rii de duminic[
diminea\a înc`t alte elemente esen\iale au fost
neglijate. În multe locuri =coala duminical[ =i
serviciul din timpul s[pt[m`nii aproape c[ au
disp[rut. Pe de alt[ parte, unele adun[ri au trecut în cealalt[ extrem[ =i au pus accentul numai
pe educa\ie, devenind orientate spre interior =i
ajung`nd s[ stagneze.
Ambele erori sunt dezastruoase. Închinarea
nu poate fi neglijat[. Nici proclamarea
Evangheliei nu poate fi neglijat[—aceasta fiind
absolut central[ pentru sarcina bisericii. Îns[
aspectul uceniciz[rii este tot at`t de important
sau de critic pentru vitalitatea continu[ a bisericii. Nu exist[ nici o îndoial[
în aceast[ privin\[: Biserica
nu-=i poate permite s[-=i
neglijeze mandatul ei privitor la facerea de ucenici. RS
LeRoy Bartel este directorul naþional
al Diviziei Educaþiei Creºtine,
Springfield, Missouri.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Viaþa lui Smith Wigglesworth
de JACK HYWEL-DAVIES
Smith Wigglesworth a ºtiut cum sã mute munþii. Existã
douã cuvinte cheie pentru succesul sãu imens ca evanghelist
penticostal ºi vindecãtor prin credinþã: „Crede numai!“ Mai
presus de orice, lui Wigglesworth i-a plãcut sã-L creadã pe
Dumnezeu pe cuvânt.
Viaþa lui Smith Wigglesworth descrie puterea
neobiºnuitã a personalitãþii ºi a lucrãrii sale. Cei care au
avut privilegiul sã-l cunoascã nu l-au uitat. Dupã ce l-au
auzit predicând, mul~imile ostile au devenit prietenoase.
Wigglesworth a poruncit demonilor sã fugã, picioarelor sã
umble, ochilor sã vadã. Oriunde s-a dus, i-a „scuturat“ pe
oameni pânã când aceºtia au fost gata sã se pocãiascã ºi sã
primeascã mântuirea ºi vindecarea. El a întors oraºele cu
susul în jos, predicând o Evanghelie a puterii, având o
singurã pasiune: aceea de-a stârni în oameni o credinþã
în Dumnezeu mereu crescândã.
(228 pagini, 135 x 205 mm)
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U

S T U D I U

P E

C U V Â N T:

MATHETES

cenicul

U
mathetes,

tilizarea nou testamental[
a substantivului grecesc

tradus de obicei
<ucenic>, este o cheie pentru în\elegerea a ceea ce înseamn[ s[ fii
ucenicul lui Isus Hristos. Noul
Testament folose=te acest cuv`nt în
contexte care îi ofer[ o nou[ semnifica\ie, datorit[ asocierii lui cu Isus.
Cuv`ntul apare at`t de frecvent în
Noul Testament înc`t studiul nostru,
av`nd în vedere importan\a lui, nu va
fi nicidecum exhaustiv, ci vom analiza aspectele cheie ale utiliz[rii lui,
care sunt fundamentale =i definitorii
pentru un ucenic al lui Hristos.
Din punct de vedere istoric, în
limba greac[ cuv`ntul mathetes
denumea un <student>, care se ata=a
de un înv[\[tor (didaskálos), pentru
a ob\ine cunoa=tere teoretic[ =i practic[ într-o anumit[ disciplin[ (de
exemplu, filosofie, medicin[, o meserie). Tot a=a în tradi\ia rabinic[ un
talmid era un student al Torei, care se
ata=a de un înv[\[tor pentru a înv[\a
Scripturile =i tradi\iile p[rin\ilor. În
ambele cazuri, în cele din urm[ studentul se califica pentru a deveni el
însu=i înv[\[tor, av`nd autoritatea s[
înfiin\eze propria =coal[, deseori continu`nd =i dezvolt`nd tradi\iile
înv[\[torului s[u. (Pentru o descriere
detaliat[ a acestui cadru vezi New
International Dictionary of New
Testament Theology, vol. 1, 485-86;
Thelogical Dictionary of New Testament, vol. 4, 417-28.)
În Noul Testament cuv`ntul este
folosit în acela=i mod, în leg[tur[ cu
ucenicii lui Ioan Botez[torul (de
exemplu, Matei 11:2; Marcu 2:18;
Luca 5:33) =i ai fariseilor (de exemplu, Matei 22:16; Marcu 2:18). Totu=i

interesul nostru primar este utilizarea cuv`ntului pentru a-i identifica pe
urma=ii lui Hristos. Aceast[ utilizare
specific[ nu este limitat[ la cei 12; de
fapt, doar un mic procent din apari\iile
acestui cuv`nt se refer[ în mod exclusiv la cei 12, =i apoi într-un
DE DOUGLAS A. OSS
mod exemplar la biseric[. De
departe, cea mai obi=nuit[ utilizare
se refer[ în general la urma=ii lui
Hristos, =i în aceste contexte exist[
at`t asem[n[ri c`t =i unele diferen\e
uimitoare fa\[ de utilizarea obi=nuit[
a cuv`ntului mathetes.
<Ucenicul> nu poate fi definit separat de înv[\[torul de care este el
ata=at. Isus S-a prezentat pe Sine în
mod public ca Înv[\[tor, =i era foarte
versat în tradi\iile rabinice, chiar de la
o v`rst[ fraged[ (Marcu 12:18; Luca
2:41-50; 12:13). De=i unii dintre conduc[torii religio=i au refuzat s[-I
recunoasc[ autoritatea (de exemplu,
Marcu 2:1-11; 6:2; Ioan 7:15; 8:13-59),
El totu=i a fost recunoscut ca Rabi de
c[tre propriii S[i ucenici, precum =i de
publicul mai larg (Ioan 1:38; 3:2;
Marcu 9:5; 11:21). Îns[ înv[\[tura =i
lucrarea Sa au fost unice în mod
limpede, un adev[r care este demonstrat de r[spunsul mul\imilor care
L-au auzit =i L-au v[zut pe Isus, =i au
recunoscut în El o autoritate pe care
nu o aveau rabinii tradi\ionali (Matei
7:28-29; Marcu 1:27; Luca 4:32,36).
Deci, în centrul uceniciz[rii nou testamentale se afl[ acest Înv[\[tor, cu
care ucenicii sunt chema\i s[ aib[ o
rela\ie vie; ultimul Adam care a
devenit un Duh d[t[tor de via\[ (1
Corinteni 15:45; cf., Efeseni 3:14-21;
Filipeni 3:10,11).
A-L urma pe Isus ca ucenic însemna c[ cineva trebuia at`t s[ tr[iasc[
RESURSE SPIRITUALE
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cenicizarea
U
pl a n i
DE J. MELVYN MING

VIZIUNEA LIDERULUI
Dacã ne gândim la formarea de ucenici existã patru concepte cheie pentru
aceasta; primele trei sunt cerinþe pentru cel de-al patrulea.

Niciodatã
nu vom fi
oamenii
care sã
influenþeze
aceastã
lume
pentru
Hristos dacã
nu vom
investi timp
în cãutarea
lui
Dumnezeu.
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1.Cãutare

— Învãþãtorii trebuie sã-L
caute pe Dumnezeu

Pentru ca Dumnezeu s[ ne foloseasc[
în facerea de ucenici, noi trebuie s[-L
c[ut[m pe El. În Ieremia 29:13
Dumnezeu ne spune: <M[ ve\i c[uta
=i M[ ve\i g[si, dac[ M[ ve\i c[uta cu
toat[ inima.>
Noi trebuie s[ petrecem timp cu
Dumnezeu în rug[ciune =i în citirea
Bibliei, s[ ne facem timp s[ medit[m
la Cuv`ntul S[u, =i s[-L l[s[m s[ ne
c[l[uzeasc[. Niciodat[ nu vom fi
oamenii care s[ influen\eze aceast[
lume pentru Hristos dac[ nu investim
timp pentru a-L c[uta pe Dumnezeu
(Matei 6:33). Abord[rile noastre practice trebuie s[ reflecte dorin\ele lui
Dumnezeu pentru bisericile noastre,
nu doar s[ copiem ceea ce fac al\ii. A
face parte din conducerea bisericii nu
anuleaz[ responsabilitatea de a petrece timp cu Dumnezeu, ci mai degrab[
o m[re=te.
Dawson Trotman, fondatorul organiza\iei Navigatorii, a spus: <Unul
din motivele sterilit[\ii spirituale
este lipsa de comuniune cu Dumne-

zeul Cel viu.> Lumea este s[tul[ de
oamenii care pretind c[ sunt conduc[tori cre=tini, îns[ tr[iesc f[r[ s[
aib[ parte de transformarea sau
c[l[uzirea divin[. Înainte de-a
îmbr[\i=a diferite abord[ri practice
ale uceniciz[rii, fii sigur c[ ai petrecut timp c[ut`ndu-L pe Dumnezeu =i
c[ ai sim\it c[l[uzirea Sa.

2.Evanghelizare

— Învãþãtorii trebuie sã evanghelizeze

În Marea Trimitere Isus a spus:
<Merge\i . . . =i face\i ucenici> (Matei
28:19). Cartea Faptele Apostolilor ne
prezint[ rezultatele ob\inute de
ucenici în timp ce mergeau =i
împ[rt[=eau vestea bun[, pentru c[:
<. . .La num[rul ucenicilor s-au adaos
aproape trei mii de suflete. Domnul
ad[uga în fiecare zi la num[rul lor pe
cei ce erau mântui\i . . . Apostolii
m[rturiseau cu mult[ putere despre
învierea Domnului Isus> (Fapte
2:41,47; 4:33).
Ca rezultat al umplerii noastre cu
puterea Duhului Sf`nt, Isus a spus c[

„Poþi conduce un suflet la Hristos în 20 de minute,
însã este nevoie de o perioadã de timp cuprinsã între
20 de sãptãmâni ºi câþiva ani pentru a-l aduce pe calea
spre maturitate spiritualã.“
— Dawson Trotman

‚
ficata
noi vom fi martori ai Lui (Fapte 1:8). Astfel un
]nv[\[tor plin de Duhul Sf`nt va fi implicat în
evanghelism. Cre=tinii cu adev[rat plini de
Duhul Sf`nt sunt implica\i în evanghelism =i în
c`=tigarea celor nem`ntui\i pentru Hristos.
David Barrett, un statistician al bisericii, a spus:
<80 de procente dintre cei care se întorc la
Hristos în lumea de ast[zi sunt c`=tiga\i prin
lucrarea penticostalilor =i a carismaticilor.>
Înainte de a putea face din oameni adev[ra\i
ucenici, ace=tia trebuie mai înt`i s[ ajung[ s[-L
cunoasc[ pe Hristos. Un program de facere de
ucenici care nu îmbr[\i=eaz[ evanghelismul,
este sortit înc[ de la început e=ecului. Orice om
trebuie s[ devin[ cre=tin înainte de a putea fi
ucenicizat, pentru a ajunge asemenea lui Isus
Hristos.

3.Hrãnire

— Învãþãtorii trebuie sã-i
hrãneascã pe nou-convertiþi

Copiii au nevoie de ajutorul adul\ilor. În multe
\[ri, p[rin\ii care î=i abandoneaz[ vreun copil
sunt trimi=i la închisoare. De ce? Pentru c[ societatea recunoa=te necesitatea =i responsabilitatea pe care le implic[ faptul de-a avea copii.
Acela=i lucru este adev[rat pentru copiii
spirituali. C`nd oamenii vin la Hristos, ei sunt
creaturi noi—copii spirituali. Pavel a spus c[
noi trebuie s[ ne purt[m cu nou-converti\ii ca o
mam[ (doic[) care se îngrije=te cu drag de copiii
ei, =i ca un tat[ care se ocup[ de fiii lui (1
Tesaloniceni 2:7-12). Tragedia este c[ mul\i

oameni care vin la Hristos sunt abandona\i de
c[tre p[rin\ii lor spirituali =i de c[tre biseric[.
Trotman a spus: <Po\i conduce un suflet la
Hristos în 20 de minute, îns[ este nevoie de o
perioad[ de timp cuprins[ între 20 de
s[pt[m`ni =i c`\iva ani pentru a-l aduce pe
calea spre maturitate spiritual[>. De aceea, trebuie s[ includem instruirea nou-converti\ilor în
lucrarea noastr[ de ucenicizare.

4.Ucenicizare

— Învãþãtorii trebuie
sã ucenicizeze

William Barclay a scris: <În via\a unui om
exist[ dou[ clipe extraordinare: Clipa ]n care
se na=te, =i clipa ]n care descoper[ de ce s-a
n[scut.> Ucenicizarea îi ajut[ pe oameni s[ afle
de ce s-au n[scut.
Marea Trimitere nu las[ loc la nici o îndoial[
cu privire la faptul c[ Isus i-a trimis pe ucenicii
S[i s[ înve\e. Biserica primar[ a participat
activ la împlinirea poruncii lui Isus, pentru c[
ucenicii s-au dedicat ei în=i=i <înv[\[turii apostolilor> (Fapte 2:42). Ei au fost at`t de eficien\i
înc`t Sanhedrinul i-a acuzat c[ îi înva\[ pe
oameni =i predic[ învierea lui Isus din mor\i
(Fapte 4:2).
Cea mai mare nevoie pe care o v[d ast[zi în
biseric[ este nevoia de cre=tini maturi spiritual
—oameni care =tiu s[ se roage, ale c[ror
g`nduri sunt pline de g`ndurile lui Hristos,
care au o pasiune pentru cei pierdu\i, care Îl
reflect[ pe Hristos în rela\iile =i ac\iunile lor.
RESURSE SPIRITUALE

• 11

Ucenicizarea va produce astfel
de cre=tini, îns[ acest lucru nu
se va înt`mpla f[r[ o conducere
vizionar[. Unul dintre instrumentele importante pentru
facerea de ucenici =i lucrarea de
ucenicizare este amvonul.
Abord`nd pasajele biblice care
vorbesc despre ucenicizare,
pastorii pot m[ri con=tien\a
adun[rii în ceea ce prive=te
facerea de ucenici. Folose=te
ilustra\ii =i m[rturii. Comunic[
în mod constant =i în termeni
concre\i viziunea =i pasiunea
pentru oameni. Dac[ liderul
unei companii nu-=i împ[rt[=e=te viziunea cel pu\in o dat[
la trei s[pt[m`ni, unii lideri
din afaceri spun c[ acea companie nu are viziune. Cu c`t
este mai adev[rat acest lucru
pentru un pastor. Dac[ viziunea pentru facerea de ucenici
nu este comunicat[ cel pu\in
din trei în trei s[pt[m`ni,
probabil c[ oamenii vor considera c[ facerea de ucenici nu
este chiar at`t de important[.

MODELUL LIDERULUI
În facerea de ucenici exist[ un
echilibru între misticismul
spiritual =i programarea spiritual[. Unii cred c[ uceniciza-

rea este o experien\[ mistic[
asupra c[reia conduc[torul
are foarte pu\in control, dac[
are vreunul. Al\ii se situeaz[
în cealalt[ extrem[, =i cred c[,
dac[ g[sesc materialele potrivite =i mijloacele de comunicare adecvate, atunci ucenicii
se vor forma în mod automat.
Adev[rul se afl[ undeva între
aceste dou[ extreme. Ucenicul
nu este rezultatul automat al
unui program, îns[ dovezile
existente arat[ c[ foarte
pu\ine biserici produc ucenici
maturi f[r[ o abordare planificat[ a uceniciz[rii.

ABORDAREA LIDERULUI
Pentru ca o biseric[ s[ fie eficient[ în ceea ce prive=te facerea
de ucenici, este extrem de important ca aceasta s[ foloseasc[
mai multe sisteme de lucru,
adaptate la diferite stiluri de
înv[\are =i moduri de via\[.
1. Folose=te serviciile regulate ale bisericii pentru
ucenicizare. De exemplu, în
biserica noastr[ am adaptat
recent materialul intitulat
<Descoperirea
maturit[\ii
spirituale> a lui Rick Warren,
=i l-am folosit în serviciile de
seara în 6 duminici la r`nd. Ca

„Aº sugera sã începem relaþia noastrã de ucenicizare prin a ne da jos mãºtile.“
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urmare, 156 de credincio=i au
semnat leg[minte de cre=tere,
dedic`ndu-se ei în=i=i pentru:
(1) un timp zilnic de p[rt[=ie
cu Dumnezeu (citirea Bibliei =i
rug[ciune), (2) darea zeciuielii
lui Dumnezeu în mod consecvent (s[ dea primele 10 procente din venit), =i (3) petrecerea
unui timp cu credincio=ii în
fiecare s[pt[m`n[ (f[c`nd
parte dintr-o clas[ de studiu
sau dintr-un grup mic). Chiar
acum noi folosim în timpul serviciilor de duminica seara
seria de studii <Cum s[ devii
un cre=tin contagios> a lui Bill
Hybles.
2. Folose=te serviciile
din timpul s[pt[m`nii pentru a face ucenici. Exist[
mai multe materiale disponibile care pot fi folosite în timpul serviciilor din timpul
s[pt[m`nii. Iat[ c`teva titluri:
<Biserica noastr[ în lucrare>,
<Cunoa=te-\i Biblia> =i <În\elegerea doctrinelor biblice>. În
plus, pot fi incluse cursuri
practice care s[ abordeze diferite subiecte, cum ar fi: <Cum
s[-\i împ[rt[=e=ti credin\a>,
<Cum s[ te rogi eficient> =i
<Cum c[ ai un timp zilnic de
p[rt[=ie cu Dumnezeu>.
3. Folose=te =coala duminical[ pentru facerea de
ucenici. Un avantaj al acestei
abord[ri este faptul c[ aceasta
implic[ toate v`rstele. De-a
lungul anilor am folosit planul
de ucenicizare al navigatorilor
=i seria <Coloseni 2:7>, ca materiale pentru =coala duminical[, at`t pentru tineri, c`t
=i pentru adul\i. În multe
aspecte =coala duminical[ este
esen\a unei strategii eficiente
de facere de ucenici.
4. Folose=te grupurile mici
pentru facerea de ucenici.
Unii folosesc grupurile mici în
principal pentru evanghelism

sau zidire de rela\ii, îns[ acestea pot fi folosite de asemenea
în mod eficient pentru facere
de ucenici. Exist[ foarte multe
materiale pentru acest scop.
Evit[ pericolul unui grup
închis, prin limitarea duratei
de existen\[ a unui grup la o
anumit[ perioad[ de timp.
5. Folose=te rela\iile de
la persoan[ la persoan[
pentru facere de ucenici.
Acestea permit cea mai personalizat[ abordare, =i avantajul
unui îndrum[tor sau mentor.
S-a spus deseori c[ noi
înv[\[m mai mult atunci c`nd
pred[m dec`t înv[\`nd. Uceni-

cizarea personal[ implic[
mul\i oameni în procesul de
predare =i, prin urmare, promoveaz[ înv[\area în vie\ile
multora.
6. Încorporeaz[ facerea
de ucenici în slujiri netradi\ionale. În prezent noi avem
ucenicizarea drept element
cheie al clasei pentru îngrijirea
s[n[t[\ii, care este programat[
în fiecare miercuri la ora
pr`nzului. Fiecare s[pt[m`n[
include memorarea versetelor,
citirea Bibliei, rug[ciune =i
îndrumare spiritual[.
Cheia facerii de ucenici este
s[ ai o strategie care s[ îi duc[

pe oameni, în mod continuu, la
un nivel spiritual mai înalt:
necre=tinul experimenteaz[
m`ntuirea =i devine membru
al bisericii; noii membri cresc
în maturitate spiritual[; membrii maturi din punct de
vedere spiritual cresc în slujire; =i cei implica\i în lucrare
se ]nmul\esc. RS
J. Melvyn Ming,
D. Min., este
pastorul principal al Centrului
Creºtin Adunarea
credinþei,
Richland,
Washington.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STUDIU PE CUV~NT: UCENIC
CONTINUARE DIN PAGINA 9

potrivit cu înv[\[turile Sale, c`t =i s[ transmit[
altora aceste înv[\[turi. Leg[tura dintre ucenicizare =i înv[\are este limpede în Marea
Trimitere din Matei 28:18-20. Mai mult, în
acest text a=teptarea fundamental[ a lui Isus
cu privire la ucenicii S[i este evident[—<s[
p[zi\i tot ce v-am poruncit> (versetul 20). Astfel
ascultarea de poruncile lui Isus este definitorie
pentru a tr[i ca ucenic al S[u. De asemenea,
observ[m c[ aceast[ afirma\ie esen\ial[ are
de-a face cu conformarea moral[ =i spiritual[ cu
Hristos.
În timp ce ascultarea de înv[\[turile lui
Hristos este central[ pentru ucenicizarea nou
testamental[, la fel ca =i pentru utilizarea contemporan[ a cuv`ntului, utilizarea nou testamental[ este unic[ în felul în care aceasta îi
cheam[ pe ucenici s[ devin[ participan\i împreun[ cu Hristos.
În continuare vom considera trei pasaje
diferite, care vorbesc despre ce înseamn[ s[ fii
un ucenic participant cu Isus.
1. Matei 10:1-42 (cf., Marcu 3:13; Luca 9:1):
În acest text cuv`ntul ucenic apare de patru ori
(versetele 1, 24, 25, 42), îns[ întreg pasajul
cuprinde înv[\[tura lui Isus despre ce
înseamn[ s[ fii ucenic. Elementul principal
cerut de Domnul din partea ucenicilor S[i (=i nu
s-a limitat la cei 12, cf. Luca 10:1)) a fost abandonarea propriului interes =i a preocup[rilor
lume=ti în favoarea dedic[rii absolute fa\[ de El

(de exemplu, versetele 9, 10, 16, 32-39; cf.,
Matei 19:27; Luca 9:57). Acest nivel de dedicare
era evident într-o via\[ de supunere =i
ascultare fa\[ de El, =i într-o încredere necondi\ionat[ în El (înt`lnite peste tot în pasaj, îns[
vezi în special versetele 19, 20, 22, 26, 27-31).
În timp ce ucenicii au împ[rt[=it cu Hristos
o via\[ a lep[d[rii de sine (de exemplu, versetul
38), ei au avut parte de asemenea de autoritatea =i puterea Sa. A-L urma pe Domnul
însemna ca ei s[ proclame Vestea bun[ a
Împ[r[\iei, a=a cum i-a înv[\at El, =i ei au f[cut
aceasta cu autoritatea pe care le-a dat-o El (versetul 1). Astfel ucenicii Domnului au avut parte
de puterea Lui asupra demonilor =i a bolii. Mai
mult, scopul lor în a participa la puterea Înv[\[torului nu a fost de-a avea putere de dragul
puterii, ci pentru proclamarea ve=tii bune a
Împ[r[\iei, în timp ce semnele îi înso\eau.
2. Luca 10:1-24: Într-un mod care evoc[
trimiterea celor 12, Isus a trimis al\i 70 de
ucenici ca s[ proclame Evanghelia. Ei au plecat
cu autoritatea lui Hristos (de exemplu, versetul
16) în c`mpurile care erau gata de secerat.
Acest pasaj este deosebit prin concluzia lui.
C`nd s-au întors, ace=tia s-au bucurat de faptul
c[ p`n[ =i dracii le erau supu=i datorit[
autorit[\ii lui Isus (versetul 17). Isus le-a spus
c[ supunerea dracilor nu era un motiv suficient
de bucurie; în schimb, ei trebuiau s[ se bucure
pentru c[ numele lor sunt scrise în ceruri (versetele 19, 20). Deci, ucenicul trebuie s[-=i concentreze aten\ia asupra acestui adev[r. A avea
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EXAMENUL
,

,

final al lui Dumnezeu pentru conducatorii de biserici
DE STEVEN R. MILLS

Care este adev[ratul succes în biseric[? Cum
vede Dumnezeu lucrarea noastr[? Definim
noi succesul în acela=i fel în care îl define=te
Dumnezeu?
Dac[ Dumnezeu ar da conduc[torilor de
biserici un examen final este foarte probabil
c[ întreb[rile de examen ar proveni din
Efeseni 4:11-16. Haide\i s[ consider[m =ase
întreb[ri, care ar face parte probabil din
examenul final al lui Dumnezeu pentru biserici =i conduc[torii de biserici.
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1. CE LUCRURI DE SEMNIFICA|IE ETERN{
AU LOC ÎN VIA|A UNEI PERSOANE, ÎN TIMP
CE ACEASTA SE AFL{ ÎN GRIJA BISERICII
TALE? (VERSETELE 11-13)
Bisericile eficiente =i conduc[torii eficien\i
accept[ responsabilitatea de a-i face pe oameni
s[ doreasc[ s[ devin[ ucenici. Isus a acceptat
responsabilitatea de a-i face pe 12 b[rba\i s[
doreasc[ s[-L urmeze =i s[ devin[ ucenicii S[i.
De exemplu, într-o scurt[ dup[-amiaz[ petrecut[ cu Isus, via\a lui Andrei a fost schimbat[
pentru totdeauna. El s-a întors plin de entuziasm =i hot[r`t s[-L urmeze pe Hristos. Apoi l-a
recrutat pe Petru, fratele s[u.
Ce se înt`mpl[ în vie\ile oamenilor dac[ ei
petrec c`teva ore fiind expu=i serviciului de
închinare =i slujirilor care au loc în biserica ta?
Sunt ei atin=i de dragostea =i c[ldura oamenilor,
sau se simt accepta\i în mod superficial ori chiar
exclu=i? Sunt ei atin=i de prezen\a, puterea =i
pasiunea real[ a unui Dumnezeu drept =i plin de
dragoste? Sunt ei du=i mai aproape de
Dumnezeu în c[l[toria lor spiritual[? C`nd
c[l[toriile lor spirituale îi duc dincolo de raza de
ac\iune a bisericii tale, vor fi vie\ile lor influen\ate într-un mod pozitiv =i etern?

distan\[, f[r[ s[ intre într-o rela\ie str`ns[ cu
M`ntuitorul, =i f[r[ s[ slujeasc[ biserica local[.
Slujirea în biseric[ trebuie s[ aib[ drept scop
echiparea =i mobilizarea altor credincio=i în
lucrare. Conduc[torii nu trebuie s[ slujeasc[
singuri, ci mai degrab[ s[ caute s[-i îndrume =i
s[-i instruiasc[ pe al\ii pentru lucrare. Pentru
aceasta, conduc[torii îi pot invita pe lucr[torii
poten\iali s[-i înso\easc[ în vizitele pe care le
fac sau în alte activit[\i. Instruie=te-i pe credincio=i =i trimite-i în lucrare. F[ din echipare =i
instruire o prioritate a programului slujirii tale
s[pt[m`nale. Aceasta ar putea implica refocalizarea timpului unui serviciu divin tradi\ional,
cum ar fi studiul biblic de miercurea seara, spre
instruirea de conduc[tori. În cele mai multe
programe tipice din biseric[ exist[ multe
înt`lniri în care participan\ii trebuie s[ stea =i
s[ asculte, îns[ exist[ pu\ine experien\e de instruire adev[rat[ pentru conducere =i lucrare,
sau acestea lipsesc cu des[v`r=ire. Înva\[-i pe
cei care ocup[ diferite pozi\ii în conducere sau
în slujire c[ o parte important[ a responsabilit[\ii lor este s[-i instruiasc[ pe al\ii pentru
a se implica în lucrare, în loc s[ slujeasc[ ei
în=i=i oamenilor.

2. CARE SUNT C{ILE ÎN CARE SLUJESC
MEMBRII BISERICII TALE? (VERSETUL 12)
Îi preg[tesc lucr[torii pe ceilal\i credincio=i
pentru lucrarea de slujire? Sau slujesc ei unui
grup de spectatori? Ajut[ ei la îndeplinirea
scopului general al bisericii, sau slujirile sunt
doar activit[\i care îi \in ocupa\i pe ceilal\i
membri?
Lucrarea liderilor este de a-i echipa =i instrui
pe al\ii pentru slujire. O biseric[ devine
nefunc\ional[ atunci c`nd nu reu=e=te s[-i
ajute pe membrii s[i s[-=i descopere =i s[-=i
dezvolte darurile, abilit[\ile =i chem[rile lor
unice, date de Dumnezeu. Membrii care ajung
s[ a=tepte s[ fie între\inu\i =i hr[ni\i în loc s[
contribuie personal la cauza =i la scopul lui
Hristos =i al bisericii devin ni=te membri slabi
=i care se slujesc doar pe ei în=i=i. Este o
situa\ie dezastruoas[ atunci c`nd cre=tinii cred
c[, în rela\ia lor cu Hristos, Îl pot \ine pe Isus la

3. ARE SLUJIREA MEMBRILOR BISERICII
TALE DREPT REZULTAT CRE+TEREA SPIRITUAL{ ÎN CREDIN|{, CUNOA+TERE +I
MATURITATE? (VERSETUL 13)
Isus este preocupat de cre=terea spiritual[,
de credin\[ =i maturitate. Ce se înt`mpl[ în
vie\ile celor care sunt sluji\i? Are fiecare slujire
rezultate spirituale? Contribuie slujirea membrilor într-un mod semnificativ la zidirea
credin\ei, cunoa=terii =i a maturit[\ii? Slujirea
unei biserici poate s[ realizeze anumite lucruri
bune din punct de vedere omenesc, =i totu=i
acestea s[ nu aib[ nici un con\inut spiritual.
Dac[ un om spune c[ el lucreaz[ la o companie care produce ma=ini Mercedes, îns[ produsul final este un Trabant, atunci, de fapt, el
nu lucreaz[ pentru firma Mercedes, ci pentru
firma care produce Trabantul. În mod similar,
dac[ noi spunem c[ ne ocup[m de facerea de
ucenici, îns[ dup[ ce oamenii au trecut prin
procesul nostru în fiecare s[pt[m`n[ f[r[ s[
reflecte caracterul, obiceiurile, valorile =i modul
de via\[ al unui adev[rat ucenic, atunci noi
facem altceva, dar nu ucenici. Noi cre=tem

Lucrarea liderilor este
de a-i echipa ºi instrui
pe alþii pentru slujire.

(Continuare în pagina 24)
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Dezvoltarea

DE RICK WAREN

D

,, orinþa
noastrã cea mai
mare ºi rugãciunea
noastrã este ca
voi sã deveniþi
creºtini maturi.“
(2 Corinteni 13:9,
Biblia Vie)
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oul Testament afirm[ foarte
clar faptul c[ voia lui Dumnezeu pentru fiecare credincios este maturitatea spiritual[ –
El dore=te ca noi s[ cre=tem. Pavel
a spus: <Noi nu suntem destina\i s[
r[m`nem, asemenea unor copii, la
dispozi\ia oric[rui v`nt de înv[\[tur[ . . . ci suntem destina\i s[
spunem adev[rul în dragoste, =i s[
cre=tem în toate privin\ele în
Hristos, care este Capul> (Efeseni
4:14; traducerea Phillips).
Scopul final al cre=terii spirituale este s[ devenim asemenea lui
Isus. Înc[ de la început, planul lui
Dumnezeu pentru noi a fost ca noi
s[ ajungem asemenea Fiului S[u
(Romani 8:29).

N

Deci, marea întrebare este: Cum
are loc cre=terea spiritual[? Cum
devenim noi maturi în Hristos?

MITURI DESPRE MATURITATEA SPIRITUALÃ
Înainte de-a împ[rt[=i strategia
bisericii Saddleback pentru dezvoltarea credincio=ilor spre maturitate, a= dori s[ risipesc c`teva dintre
concep\iile populare gre=ite despre
cre=terea spiritual[ =i maturitate.
Este important ca orice strategie s[
se bazeze pe informa\ii corecte.
MITUL NR. 1: Odat[ ce e=ti n[scut din
nou, cre=terea spiritual[ are loc
de la sine. Multe biserici nu au
nici un plan organizat pentru a-i

membrilor maturi
P

,, entru
desãvârºirea
sfinþilor,
în vederea lucrãrii
de slujire, pentru
zidirea Trupului
lui Hristos.“
(Efeseni 4:12)
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un profesor extraordinar. De fapt, unele lec\ii nu
le putem înv[\a dec`t prin experien\[. Studiul
f[r[ slujire produce cre=tini care tind s[-i judece
pe al\ii =i care sunt m`ndri din punct de vedere
spiritual.

Una dintree modalitãþilee

dee-aa evalua dacã bisserica ta se
maturizeeazã spiritual estee sã verifici
dacã standardeelee imppusse conduceerii
continuã sã fiee tot mai înaltee
odatã cu treeceereea timppului,,
CUM SÃ-ÞI PLANIFICI O STRATEGIE
Strategia bisericii Saddleback pentru dezvoltarea ucenicilor se bazeaz[ pe =ase adev[ruri pe
care le-am identificat, fiecare fiind opus unuia
dintre cele =ase mituri. Noi credem c[ cre=terea
spiritual[ începe cu dedicarea, aceasta este un
proces treptat, implic[ dezvoltarea unor obiceiuri, este m[surat[ prin intermediul a cinci factori, este stimulat[ prin rela\ii, =i necesit[ participarea la toate cele cinci scopuri ale bisericii.
1. M[re=te nivelul dedic[rii. Una dintre
modalit[\ile de a evalua dac[ biserica ta se
maturizeaz[ din punct de vedere spiritual este
s[ verifici dac[ standardele impuse conducerii
continu[ s[ fie tot mai înalte odat[ cu trecerea
timpului, =i acestea necesit[ un nivel tot mai
înalt de dedicare pentru Hristos =i cre=terea
spiritual[.
De fiecare dat[ c`nd ridici standardele pentru
conducere, îi aduci pu\in mai aproape pe to\i
ceilal\i membri ai bisericii. C`nd ridici nivelul
dedic[rii pentru cei care se afl[ în cele mai vizibile pozi\ii de conducere, acest fapt ridic[
a=tept[rile pentru to\i ceilal\i credincio=i.
Cum îi determini pe oameni s[ se dedice unui
proces de cre=tere spiritual[?
Trebuie s[ le ceri oamenilor s[ se dedice. Dac[
nu le ceri oamenilor s[ se dedice, atunci nu vei
avea oameni dedica\i. Unul dintre cele mai
folositoare lucruri pe care o biseric[ le poate face
pentru oameni este s[-i ajute pe ace=tia s[ stabileasc[ lucrurile pentru care s[ se dedice =i la ce
dedic[ri s[ renun\e. Pentru mul\i oameni o barier[ în calea cre=terii spirituale nu este lipsa de
dedicare sau consacrare, ci o dedicare prea mare
pentru lucruri gre=ite.
20
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Cere cu încredere o dedicare mare. Isus a
solicitat întotdeauna, în mod clar =i plin de
încredere, dedicarea oamenilor. El nu s-a ferit
deloc s[ le cear[ s[ lase totul =i s[-L urmeze.
Deseori, cu c`t ceri o dedicare mai mare, cu at`t
vei ob\ine un r[spuns mai entuziast. Oamenii
doresc s[ se dedice pentru ceea ce d[ semnifica\ie vie\ilor lor. Ei r[spund responsabilit[\ilor
care dau sens vie\ii =i sunt atra=i de o viziune
provocatoare.
Fii specific atunci c`nd ceri oamenilor s[ se
dedice. O alt[ cheie pentru dezvoltarea dedic[rii
este s[ fii specific: dedicare pentru Hristos, apoi
pentru botez, pentru a deveni membri ai bisericii, pentru obiceiurile care duc spre maturitate,
pentru lucrare =i pentru îndeplinirea misiunii
vie\ilor lor.
Explic[ beneficiile dedic[rii. O alt[ cheie pentru dezvoltarea dedic[rii este identificarea beneficiilor acesteia. C`nd suntem dedica\i, noi
sf`r=im întotdeauna prin a fi binecuv`nta\i.
Explic[-le beneficiile personale, beneficiile familiei, beneficiile trupului lui Hristos =i ale societ[\ii în general, =i beneficiile ve=nice ale
dedic[rii pentru cre=tere spiritual[. Oamenii au
o dorin\[ înn[scut[ de-a înv[\a, de-a cre=te, de-a
progresa, îns[ uneori trebuie s[ treze=ti acea
dorin\[ prin exprimarea scopurilor înv[\[rii =i
ale obiectivelor cre=terii spirituale în termenii
valorii =i ai beneficiilor acestora.
Biserica de\ine adev[ratul secret al sensului,
semnifica\iei =i satisfac\iei în via\[, îns[ noi
prezent[m acest secret într-un mod foarte palid
=i lipsit de atrac\ie. Compar[ calitatea unei
reclame a bisericii cu reclama unui alt produs =i
î\i vei da seama imediat de diferen\[.
Zide=te pe dedicare, =i nu spre dedicare. Chiar
dac[ le spui oamenilor unde vrei s[-i duci
(provoc`ndu-i cu o dedicare mare), este important s[ începi cu dedicarea de care sunt ei în
stare la momentul respectiv, indiferent c`t de
slab[ ar p[rea aceasta. De asemenea, este posibil s[ împar\i dedic[ri mari în pa=i mai mici, =i
s[-i conduci treptat pe oameni pe calea spre
maturitate. Folosind o ilustra\ie vizual[ a progresului spiritual, oamenii pot vedea unde au
ajuns la un moment dat, =i c`t mai au de mers
p`n[ la atingerea scopului propus.
S[rb[tore=te de fiecare dat[ c`nd cineva se
dedic[ s[ porneasc[ spre urm[torul reper aflat
pe calea spre maturitate. Creaz[ evenimente pe
care s[ le s[rb[tori\i, cum ar fi ritualuri de trecere, în timpul c[rora s[ po\i recunoa=te în mod

public cre=terea respectiv[. Aceast[ abordare
ofer[ oamenilor un sentiment al realiz[rii =i îi
motiveaz[ s[ continue s[ progreseze. În timpul
s[rb[toririi evenimentelor, permite-le oamenilor
s[ spun[ celor prezen\i cum le-a fost binecuv`ntat[ via\a printr-o dedicare mai mare. Oamenii
acestei genera\ii se a=teapt[ s[ primeasc[ o valoare egal[ cu dedicarea lor. Ei caut[ cu disperare ceva pentru care s[ merite s[-=i dedice vie\ile.
2. Ajut[-i pe oameni s[-=i dezvolte obiceiuri pentru cre=tere spiritual[. Calea cea
mai practic[ =i mai plin[ de putere de a-i determina pe credincio=i s[ se îndrepte în direc\ia
maturit[\ii spirituale este s[-i aju\i s[-=i
formeze obiceiuri care promoveaz[ cre=terea
spiritual[. De=i acestea sunt numite deseori discipline spirituale, noi folosim termenul obiceiuri
deoarece sun[ mai pu\in amenin\[tor pentru
noii credincio=i.
Noi suntem fiin\e ale obiceiului. Dac[ nu ne
dezvolt[m obiceiuri bune, atunci ne vom dezvolta obiceiuri rele. Întreab[-te: <Care sunt
cerin\ele minime? Care sunt obiceiurile esen\iale
care dau na=tere tuturor celorlalte?> De obicei,
acestea implic[ obiceiuri care influen\eaz[ timpul, banii =i rela\iile. Dac[ este recunoscut[
domnia lui Isus Hristos peste aceste trei domenii
ale vie\ii, atunci El va fi într-adev[r la c`rma
vie\ii cre=tinilor respectivi.
Ini\iaz[ un studiu intitulat <Descoperirea
maturit[\ii spirituale> care s[ se concentreze
asupra form[rii a patru obiceiuri fundamentale
ale unui ucenic: obiceiul de a petrece timp cu
Cuv`ntul lui Dumnezeu, obiceiul rug[ciunii, obiceiul zeciuielii, =i obiceiul p[rt[=iei. Acestea se
bazeaz[ pe afirma\iile lui Isus care definesc
ucenicul (vezi Luca 14:33; Ioan 8:31,32; 13:34,35;
15:7,8).
Dup[ ce îi înve\i pe cre=tini lucrurile privitoare la aceste patru obiceiuri (ce, de ce, c`nd =i
cum), treci mai departe la etapele practice referitoare la începerea =i men\inerea altor obiceiuri
(vezi Neemia 9:38). La încheierea acestui studiu
to\i participan\ii semneaz[ un leg[m`nt de
maturitate. Leg[mintele semnate sunt str`nse,
eu le semnez în calitate de martor, le lamin[m =i
apoi le înapoiem semnatarilor, care le pot purta
cu ei în portmoneu. În fiecare an ne reînnoim
leg[mintele =i eliber[m alte formulare. Accentul
pus pe dedicarea pe durata unui an îi ajut[ pe
oameni s[ înceap[ în fiecare an cu un nou av`nt.
De=i ei se vor lupta pe cale, oamenii vor sf`r=i
acest curs schimba\i pentru totdeauna. Este un

moment în[l\[tor de fiecare dat[ c`nd fiecare
participant la acest studiu î=i dedic[ timpul,
banii =i rela\iile lui Isus Hristos.
3. Concepe un program echilibrat de
educa\ie cre=tin[. Am men\ionat mai devreme
c[ exist[ cinci etaloane ale cre=terii spirituale:
cunoa=terea, perspectiva, convingerea, deprinderile =i caracterul – elementele componente ale
maturit[\ii spirituale. Noi ne-am dezvoltat un
program cheie care s[ u=ureze fiecare nivel de
înv[\are.
Cunoa=terea Cuv`ntului. Pentru a începe
crearea unui program de cre=tere spiritual[,
pune-\i dou[ întreb[ri: <Ce cunosc deja
oamenii?> =i <Ce trebuie s[ cunoasc[ ei?> O biseric[ care a crescut în principal prin cre=tere biologic[ (convertirea copiilor membrilor acesteia)
sau prin cre=tere prin transfer, s-ar putea s[
aib[ mul\i membri care au deja o cunoa=tere considerabil[ a Bibliei. Îns[ nu aceasta este situa\ia
într-o biseric[ conceput[ s[-i evanghelizeze pe
cei pierdu\i. În acest ultim caz, nu po\i presupune c[ noii membri cunosc ceva despre
Biblie, =i trebuie s[ începi de la zero.

Pentru mulþi oameeni

o barieerã în caleea creeºteerii
spiritualee nu estee lippsa de dedicaree
sau conssacraree, ci o dedicaree preea
maree pentru lucruri greeºitee.
La nivelul cunoa=terii, ofer[ în mod regulat =i
continuu studii biblice pentru <noii credincio=i>
=i priviri de ansamblu asupra Vechiului =i
Noului Testament. Cel mai cuprinz[tor program
al nostru pentru dezvoltarea cunoa=terii Cuv`ntului este un curs de studiu biblic inductiv care
dureaz[ nou[ luni, scris =i predat de c[tre
înv[\[torii bisericii noastre. Acesta are patru
p[r\i: Pune-\i întreb[ri în leg[tur[ cu textul;
Observ[-l; Mediteaz[ asupra lui; =i Practic[-l!
Acest curs este bazat pe metodele descrise în
cartea mea, Metode dinamice de studiu biblic.
Fiecare lec\ie include teme de cas[ pentru student, care s[-l ajute s[ descopere semnifica\ia
textului, comentarii pe marginea lec\iei, =i indica\ii pentru împ[r\irea în grupe mici în vederea
discut[rii temelor de cas[. Cursul începe în luna
septembrie a fiec[rui an =i sf`r=e=te în luna
iunie a anului urm[tor. Pentru femei, noi oferim
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aceste studii de dou[ ori pe s[pt[m`n[, iar pentru b[rba\i o dat[ pe s[pt[m`n[.
De=i toate c[r\ile Bibliei sunt importante, noi
dorim ca membrii bisericii noastre s[ studieze
cinci c[r\i esen\iale, înainte de-a se implica în
alte studii: Genesa, Ioan, Romani, Efeseni =i
Iacov.
Perspectiva. A avea o perspectiv[ asupra unui
lucru înseamn[ s[ în\elegi ceva din cauz[ c[ ai
privit lucrul respectiv într-un cadru de referin\[
mai larg. Perspectiva este capacitatea de-a
în\elege cum sunt legate lucrurile între ele, =i
apoi de-a judeca în mod comparativ importan\a
lor. În sens spiritual, aceasta înseamn[ a vedea
via\a din punctul de vedere al lui Dumnezeu. În
Biblie cuvintele în\elegere, în\elepciune =i discern[m`nt au de-a face cu perspectiva. Opus[ perspectivei este inima împietrit[, orbirea =i prostia
sau m[rginirea.

A ºti ce sã faci (cunoaººteereea),,
de ce sã faci (ppersspectiva),,
ºi cum sã faci (deeprindeereea)
sunt toatee lippsitee de valoaree
dacã nu ai convingeereea
caree sã te motiveezee sã faci
lucrareea respectivã.

Cunoa=terea înseamn[ a înv[\a ceea ce a
spus =i a f[cut Dumnezeu. Perspectiva înseamn[
a în\elege de ce a spus sau a f[cut Dumnezeu
anumite lucruri =i r[spunde la întreb[ri de tipul
<de ce> referitoare la via\[. Exist[ multe beneficii
de care ai parte atunci c`nd înve\i s[ vezi totul
din perspectiva lui Dumnezeu, îns[ aici voi
men\iona doar patru:
(1) Perspectiva ne determin[ s[-L iubim mai
mult pe Dumnezeu.
(2) Perspectiva ne ajut[ s[ ne împotrivim
ispitei.
(3) Perspectiva ne ajut[ s[ trecem prin
încerc[ri (Romani 8:28) =i s[ ne dezvolt[m
r[bdarea (Iacov 1:3).
(4) Perspectiva ne protejeaz[ de erori.
Ast[zi exist[ o nevoie disperat[ de p[stori =i
înv[\[tori care s[-i înve\e în mod limpede pe
credincio=i perspectiva lui Dumnezeu—asupra
muncii, banilor, pl[cerii, suferin\ei, binelui,
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r[ului, rela\iilor =i a tuturor celorlalte aspecte
cheie ale vie\ii (Efeseni 4:14). Perspectiva produce stabilitate.
Convingerea. Convingerile tale includ valorile, dedic[rile =i motiva\iile tale. A =ti ce s[ faci
(cunoa=terea), de ce s[ faci (perspectiva), =i cum
s[ faci (îndem`narea) sunt toate lipsite de valoare dac[ nu ai convingerea care s[ te motiveze s[
faci lucrarea respectiv[.
Convingerile biblice sunt esen\iale pentru
cre=terea =i maturitatea spiritual[. Biserica trebuie s[-i înve\e pe credincio=i convingeri biblice
care s[ echilibreze valorile lume=ti cu care
credincio=ii sunt confrunta\i în mod constant.
Convingerea ne ajut[ s[ fim s`rguincio=i în a
continua s[ cre=tem spiritual. Cre=terea necesit[
timp =i efort. F[r[ s[ fie convin=i de necesitatea
cre=terii, oamenii ajung descuraja\i =i renun\[.
C`nd î=i dezvolt[ convingeri cristice, ei î=i dezvolt[ =i un sim\ al scopului în via\[. Oamenii
dob`ndesc convingerea necesar[ tr[ind în preajma altor oameni care au aceast[ convingere.
Aceasta este o motiva\ie major[ pentru care noi
punem un mare accent pe grupurile mici ca
parte a <Procesului nostru pentru dezvoltarea
vie\ii>.
Deprinderile. Deprinderea este capacitatea de
a face ceva cu u=urin\[ =i în mod corect.
Deprinderea se dezvolt[ prin practic[ =i experien\[, nu prin ascultarea unei prezent[ri teoretice. Exist[ anumite îndem`n[ri care trebuie
dezvoltate de c[tre to\i cei care vor s[ devin[
cre=tini maturi, =i anume: studiul Bibliei, slujirea, m[rturisirea lui Hristos altora, stabilirea
rela\iilor cu al\i oameni =i organizarea timpului.
Deprinderile reprezint[ pa=ii practici ai
cre=terii spirituale. Cunoa=terea =i perspectiva
au de-a face cu faptul de a =ti. Convingerea =i
caracterul au de-a face cu ac\iunea de a fi.
Deprinderile sunt legate de a face. Noi suntem
<împlinitori ai Cuv`ntului, nu doar ascult[tori>
(Iacov 1:22).
Caracterul. Caracterul asem[n[tor cu al lui
Hristos este scopul ultim al întregii educa\ii
cre=tine. A urm[ri ceva mai pu\in dec`t at`t
înseamn[ a nu în\elege ce este cre=terea spiritual[ (Efeseni 4:13).
Dezvoltarea caracterului lui Hristos în noi
este sarcina cea mai important[ din via\[,
deoarece acesta este singurul lucru pe care îl
vom lua cu noi în ve=nicie. Aceasta înseamn[ c[
obiectivul întregii noastre înv[\[ri trebuie s[ fie
schimbarea vie\ilor, nu doar furnizarea de infor-

ma\ii. Pavel le-a spus lui Timotei =i lui Tit c[
scopul înv[\[rii lor era dezvoltarea caracterului
celor pe care ei îi înv[\au (1 Timotei 1:5; Tit 2:1).
Caracterul nu se zide=te niciodat[ în sala de
clas[, ci în mijlocul circumstan\elor vie\ii. Sala
de clas[ pentru studiu biblic este pur =i simplu
locul în care sunt identificate tr[s[turile de caracter =i unde se înva\[ cum se dezvolt[ caracterul. C`nd în\elegem cum folose=te Dumnezeu
împrejur[rile pentru dezvoltarea caracterului,
noi putem r[spunde corect atunci c`nd
Dumnezeu ne a=az[ în circumstan\e pentru zidirea caracterului. Dezvoltarea caracterului
implic[ întotdeauna o alegere. C`nd facem
alegerea corect[, caracterul nostru devine mai
asem[n[tor lui Hristos.
C`nd alegem s[ r[spundem unei situa\ii a=a
cum dore=te Dumnezeu, în loc s[ urm[m înclina\iile noastre naturale, noi ne dezvolt[m caracterul (vezi Galatani 5:22-23).
Cum produce Dumnezeu roada Duhului în
vie\ile noastre? A=ez`ndu-ne în circumstan\e
exact opuse, astfel înc`t s[ avem de f[cut o
alegere. El ne înva\[ cum s[ iubim, a=ez`ndu-ne
între oameni greu de iubit; bucurie în vreme de
durere; pace a=ez`ndu-ne în mijlocul haosului ca
s[ putem înv[\a s[ ne încredem în El.
Dumnezeu este mult mai preocupat de caracterul nostru dec`t de confortul nostru. Planul
S[u este s[ ne des[v`r=easc[, nu s[ ne r[sfe\e.
De aceea, El îng[duie în via\a noastr[ tot felul
de circumstan\e care ajut[ la dezvoltarea caracterului: conflicte, dezam[giri, dificult[\i, ispite,

vremuri de secet[ =i înt`rzieri. O responsabilitate major[ a programului de educa\ie cre=tin[ a
bisericii tale este s[ aceea de-a le oferi credincio=ilor cunoa=terea, perspectiva, convingerile =i
îndem`n[rile necesare pentru a face fa\[ acestor
situa\ii. Iat[ cinci întreb[ri pe care trebuie s[ le
pui în leg[tur[ cu programul t[u de educa\ie
cre=tin[:
• Înva\[ oamenii con\inutul =i semnifica\ia
Bibliei?
• Se v[d oamenii pe ei în=i=i, via\a =i pe
ceilal\i oameni mai clar din perspectiva lui
Dumnezeu?
• Devin valorile oamenilor mai aliniate la valorile lui Dumnezeu?
• Sunt oamenii mai îndem`natici în a-L sluji
pe Dumnezeu?
• Devin oamenii mai asem[n[tori lui Hristos?
Noi lucr[m în permanen\[ la îndeplinirea
acestor obiective. Viziunea noastr[ pentru maturitatea spiritual[ este s[-I aducem glorie lui
Dumnezeu, prezent`ndu-I lui Isus Hristos c`\i
mai mul\i ucenici asemenea Lui, înainte de
întoarcerea Sa. RS

TRANSFORMAREA CREDINCIOSILOR SLABI
IN UCENICI MATURI
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nu se bazeaz[ numai pe însu=irea unei mul\imi
de adev[ruri despre Hristos, ci devenind
asemenea lui Hristos, în a=a fel înc`t Hristos
s[-+i poat[ tr[i via\a Sa prin ei.
Unde începem? Începem cu maxima c[
fiecare membru al biserici tale locale ar trebui
s[ fac[ parte din una din cele dou[ categorii: în
cea care ucenicizeaz[ sau în categoria celor care
sunt uceniciza\i de al\ii. Noi fie c[ ne <turn[m>
vie\ile noastre într-un ucenic, fie, în calitate de
ucenic, înv[\[m în timp ce altcineva î=i <toarn[>
via\a lui în via\a noastr[. Motto-ul trebuie s[
fie: <Fiecare instruie=te sau este instruit>. Tot
ce este mai pu\in dec`t at`t nu numai c[ este
nebiblic, dar programeaz[ biserica s[ e=ueze în
realizarea misiunii sale. De aceea pune-\i singur urm[toarele întreb[ri: <Sunt eu gata s[
ascult de porunca lui Hristos de a face ucenici?
C`nd voi începe?> RS

—Adaptare din capitolul 19 al cãrþii
lui Rick Warren, Biserica motivatã
de scop [The Purpose-Driven
Church] (Grand Rapids: Zondervan,
1995).
Rick Warren este pastorul Bisericii
Saddleback, Mission Viejo, California.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Un ucenic aduce mult[ road[ (Ioan 15:8).
2. Un ucenic Îl iube=te pe Dumnezeu =i îi
iube=te pe ceilal\i (Matei 10:37; Ioan 13:35).
3. Un ucenic este o persoan[ lipsit[ de egoism
(Luca 14:33).
4. Un ucenic î=i duce crucea (Matei 10:38).
5. Un ucenic r[m`ne în Cuv`ntul lui Dumnezeu
(Ioan 8:31).
6. Un ucenic Îl m[rturise=te pe Hristos altora
(Marcu 8:38).
Pe scurt, ucenicii sunt cei care se ata=eaz[ ei
în=i=i de Isus Hristos =i t`njesc s[-=i dezvolte
tr[s[turi de caracter asem[n[toare cu cele ale
lui Isus Hristos în vie\ile lor. Acest ata=ament
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STUDIU PE CUV~NT: UCENICUL
CONTINUARE DIN PAGINA 13

EXAMENUL FINAL AL LUI DUMNEZEU
PENTRU CONDUC{TORII DE BISERICI
CONTINUARE DIN PAGINA 15

parte de puterea lui Hristos nu este un
scop în sine, ci un mijloc. Ochii ucenicilor S[i sunt a\inti\i asupra scopului
etern.
3. Luca 9:46-50 (cf., Matei 18:1-5;
20:22-28; Marcu 9:33,40). În acest
pasaj, ucenicii =i-au ar[tat concep\ia
lor despre Împ[r[\ie într-o disput[
privitoare la cine este cel mai mare. O
astfel de disput[ a scos în eviden\[ o
orientare lumeasc[ în care pozi\ia,
puterea, statutul, privilegiile =i alte
lucruri de felul acesta erau importante.
Îns[ Împ[r[\ia func\ioneaz[ într-un
mod diametral opus principiilor dup[
care opereaz[ lumea. Astfel, Isus le-a
spus c[ cel mai mic dintre ucenici este
cel mai mare în Împ[r[\ie (versetul
48)— o chemare la renun\area la
interesele proprii de dragul slujirii
Domnului =i a altora. De fapt, în
Împ[r[\ie primirea copiilor este mult
mai important[ dec`t pozi\ia (versetele
47, 48).
Ioan descrie un incident (versetele
49-50) care arat[ o atitudine de proprietar fa\[ de lucrarea Împ[r[\iei. Într-o
încercare de a-l opri pe un om, care nu
f[cea parte din cercul restr`ns al lui
Isus, s[ scoat[ draci în Numele Lui,
ucenicii =i-au exprimat dorin\a de-a
monopoliza puterea lui Hristos în interiorul unui grup oficial =i limitat. Isus
a r[spuns interzic`ndu-le s[ opreasc[
activit[\ile omului respectiv, deoarece
acesta era de partea lor. Atitudinea lor
era pur =i simplu o alt[ expresie a
dorin\ei de a fi mare. Limit`nd
lucrarea lui Dumnezeu la un grup ales,
ucenicii ar fi limitat gloria la ei în=i=i,
îns[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu are
nimic de-a face cu faima. Dumnezeu
alege pe cine vrea pentru a-+i ar[ta
puterea =i a-+i descoperi Împ[r[\ia.
Aceste perspective constituie esen\a
uceniciei nou testamentale. Ast[zi
ucenicului i se cere s[ abandoneze
lucrurile lumii, s[ intre într-o rela\ie
apropiat[ cu Hristosul înviat =i s[ duc[
Evanghelia Sa unei lumi pierdute. RS

oameni care <sar> dintr-o biseric[ în alta, =i dintr-un
capriciu în altul.
Este posibil ca oamenii s[ participe la procesul care
are loc în bisericile noastre, s[ fie expu=i slujirii noastre
ani de zile, =i totu=i s[ nu creasc[ în credin\[,
cunoa=tere =i maturitate. Serviciile de închinare, =coala
duminical[ =i programul de miercurea seara sunt evenimente independente, care nu îi ajut[ întotdeauna pe
oameni s[-=i dezvolte obiceiurile, disciplinele =i modul
de via\[ ale unui ucenic. Unii înc[ se mai aga\[ de mitul
potrivit c[ruia dac[ oamenii particip[ la toate evenimentele bisericii ei vor deveni buni cre=tini. Gre=it!
Natura ilustreaz[ c[ via\a nu se dezvolt[ doar prin
evenimente, ci în via\[ evenimentele =i procesele sunt
între\esute—concep\ia, gesta\ia, na=terea =i cre=terea.
A oferi slujiri care nu îmbun[t[\esc =i nu dezvolt[
credin\a, cunoa=terea =i maturitatea în vie\ile oamenilor nu este o administrare în\eleapt[ a timpului =i a
resurselor.
Este nera\ional s[ te a=tep\i ca oamenii s[ participe
la tot ce se înt`mpl[ în biseric[, dac[ activit[\ile respective nu se armonizeaz[ împreun[ ca s[ formeze o parte
a procesului prin care se adaug[ valoare spiritual[
vie\ilor lor. Noi nu putem controla r[spunsul lor, îns[ ne
putem planifica ceea ce vrem s[ realiz[m în timpul slujirilor pe care le oferim. Multe biserici fac mult prea
multe lucr[ri. Este de preferat s[ excelezi în c`teva
lucr[ri, în loc s[ faci multe lucr[ri mediocre.
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4. REFLECT{ MODUL DE VIA|{ AL MEMBRILOR BISERICII TALE CARACTERUL +I SISTEMUL DE VALORI
ALE LUI HRISTOS? (VERSETUL 13)
Dumnezeu este mai interesat de num[rul oamenilor
care reflect[ caracterul S[u dec`t de num[rul celor care
particip[ la serviciul de închinare de duminica diminea\a. Un ucenic cre=tin este unul care înva\[ =i care Îl urmeaz[ pe Isus Hristos, care reflect[ înv[\[tura Sa =i modul
S[u de via\[, =i repet[ în mod activ acel model în al\ii.
O biseric[ evanghelic[ a f[cut un sondaj în r`ndul
membrilor ei =i a descoperit care sunt lucrurile probabile pe care le-am g[si în bisericile noastre, dac[ am face
un sondaj asem[n[tor. 25 de procente din membrii
acelei biserici nu se roag[ niciodat[, 35 de procente nu
citesc niciodat[ Biblia, 60 de procente nu dau niciodat[
bani pentru misiune, 70 de procente nu =i-au asumat
niciodat[ vreo responsabilitate în biseric[, 85 de procente nu au invitat niciodat[ pe cineva la biseric[, =i 95
de procente nu au c`=tigat pe nimeni pentru Hristos.
Aceste rezultate nu reflect[ disciplinele unui
adev[rat ucenic; ele reflect[ mai mult cultura noastr[

dec`t caracteristicile lui Hristos, =i ace=ti
cre=tini sunt uceniciza\i mai degrab[ în mod
cultural dec`t biblic. Semnul distinctiv al
cre=tinilor care se maturizeaz[ este dorin\a lor
ad`nc[ de-a fi pl[cu\i lui Hristos. În mod normal
în via\a cre=tinilor care cresc se g[sesc trei caracteristici: comuniunea cu Dumnezeu, lep[darea de sine =i de natura p[c[toas[, =i slujirea
activ[ a lui Hristos =i a bisericii. Acestea sunt
dezvoltate prin practicarea disciplinelor =i a
obiceiurilor fundamentale cum sunt: studiul
biblic, rug[ciunea, medita\ia, postul, cump[tarea, sacrificiul, acceptarea autorit[\ii spirituale, slujirea, disponibilitatea de a fi instruit,
=i c`=tigarea personal[ de suflete.
Contrar cu ceea ce cred cei mai mul\i, conduc[torii nu ob\in ceea ce predic[ =i-i înva\[ pe
al\ii, ci ob\in rezultate în domeniile în care
investesc în mod practic. C`nd ei îi ajut[ pe
oameni s[ în\eleag[ de ce trebuie s[ practice
acele discipline =i obiceiuri spirituale, =i cum s[
le practice, este mult mai probabil s[-i vad[ pe
credincio=i dezvolt`ndu-se ca ucenici.
O biseric[ va influen\a comunitatea în
mijlocul c[reia se afl[ mai mult prin caracterul
=i dedicarea membrilor ei dec`t prin programe,
proiecte =i prin mul\imile mari pe care reu=e=te
s[ le str`ng[ împreun[. Ce procent din modul
de via\[ al membrilor t[i îl reflect[ pe acela al
unui cre=tin care cre=te?

în Trupul lui Hristos. S-ar putea s[ ai servicii în
biseric[ s[pt[m`n[ de s[pt[m`n[, îns[ dac[
oamenii nu înva\[ =i nu aplic[ principiile =i
adev[rurile Cuv`ntului lui Dumnezeu, atunci ei
merg orbe=te pe calea pierz[rii (Osea 4:6).
Singura modalitate în care credincio=ii se pot
împotrivi înv[\[turilor false =i în=el[toriilor
este av`nd o temelie puternic[, zidit[ pe
Cuv`ntul lui Dumnezeu. Cei care particip[
doar la serviciile de închinare, nu au tendin\a
de a fi stabili sau dedica\i. Oamenii au nevoie
de rela\ii cu al\i credincio=i la care s[ g[seasc[
ajutor c`nd sunt în nevoie =i în fa\a c[rora s[
fie r[spunz[tori de ceea ce fac. Dac[ ne concentr[m aten\ia asupra evenimentelor importante
=i asupra experien\elor în cadrul grupurilor
mari, oamenii nu vor înv[\a s[ interpreteze =i
s[ discearn[ corect Cuv`ntul lui Dumnezeu.
Pastorii trebuie s[ ofere =i s[ promoveze un
proces cum este =coala duminical[ =i studiul
biblic s[pt[m`nal unde s[ fie predat Cuv`ntul
lui Dumnezeu într-un cadru în care s[ existe
rela\ii pline de dragoste, r[spunderea unora în
fa\a celorlal\i =i aplicare practic[ a înv[\[turilor predate. Caut[ s[ dezvol\i un proces de
zidire a oamenilor care nu numai s[-i înve\e
Cuv`ntul lui Dumnezeu dar s[ îi =i ajute pe
ace=tia s[ aplice activ principiile Cuv`ntului în
vie\ile lor.

5. C~TE PROCENTE DIN MEMBRII BISERICII
TALE SUNT U+OR DE CL{TINAT ÎN CREDIN|A
LOR +I SUNT VULNERABILI ÎN FA|A AM{GIRILOR CELUI R{U? (VERSETUL 14)
Capriciile oamenilor, în=el[toriile, =i înv[\[turile =i doctrinele gre=ite abund[. Mul\i cre=tini
nu au o cunoa=tere suficient[ a Cuv`ntului lui
Dumnezeu sau nu au un discern[m`nt suficient pentru a deosebi binele de r[u sau
adev[rul de minciun[. Sunt membrii t[i vulnerabili la capriciile oamenilor, la în=el[torii =i la
înv[\[turi false? C`nd v[d sau aud ceva la un
post de televiziune sau de radio <cre=tin>
accept[ ei lucrurile respective deoarece sunt
transmise în cadrul unui program <cre=tin>?
Dac[ da, atunci probabil c[ nu zide=ti oameni,
=i nici nu faci ucenici.
Efeseni 4:11-16 afirm[ foarte limpede de ce se
înt`mpl[ a=a. Atunci c`nd conduc[torii îi instruiesc pe credincio=i în mod corespunz[tor în credin\a cre=tin[, rezultatele vor fi discern[m`ntul,
interpretarea corect[ a Scripturii, =i stabilitatea

6. SE ZIDESC +I SE EDIFIC{ RECIPROC MEMBRII BISERICII TALE? (VERSETELE 15, 16)
Sau exist[ neîn\elegeri =i lupte în interior?
Exist[ mai mult[ distrugere dec`t zidire? Un
trup s[n[tos se edific[ =i se zide=te pe sine
însu=i în timp ce membrii acestuia se încurajeaz[ unii pe al\ii. Climatul =i cultura bisericii
atrage =i ajut[ la dezvoltarea unui anumit fel
de via\[. Dac[ climatul este s[n[tos, oamenii
vor cre=te în Domnul, =i acest lucru va ie=i la
iveal[ prin faptul c[ oamenii vor spune
adev[rul în dragoste—zidindu-se unii pe al\ii în
credin\[. C`nd Trupul nu este s[n[tos, s-ar
putea ca adev[rul s[ fie rostit, dar nu în mod
necesar în dragoste.
Verific[ climatul bisericii tale. Ce rezultat ai
ob\ine la examenul final al lui Dumnezeu pentru biserici =i conduc[tori? Dac[ vreo întrebare
sau dou[ necesit[ mai mult[ aten\ie, ai timp la
dispozi\ie s[ începi. Ceea ce conteaz[ la examenul final al lui Dumnezeu este zidirea =i edificarea oamenilor, nu a bisericilor. RS
RESURSE SPIRITUALE
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UNELTE pentru lucrãtori
I l u s t r a T
, i i
<V{D DRAGOSTE!>
O \ar[ tropical[, unde, în urm[
cu c`\iva ani tr[iau mul\i americani, a fost lovit[ de o boal[ de
ochi groaznic[, care a afectat mai
ales copiii. Cei ai americanilor au
fost mai vulnerabili din cauza unei
deficien\e în sistemul lor imunitar.
Semnele bolii erau inconfundabile. La cinci zile dup[ apari\ia primelor simptome copilul orbea. Este
de în\eles c[ p[rin\ii erau îngrozi\i.
Într-o diminea\[ una dintre
mamele americane s-a trezit =i a
v[zut toate simptomele groaznicei
boli în ochii feti\ei ei. A dus-o la
doctor, doar ca s[ i se spun[ c[ nu
exista nici o speran\[.
St[p`nindu-=i lacrimile, mama
=i-a luat feti\a de m`n[ =i au plecat
împreun[ pe un c`mp din apropiere. Acolo =i-a luat feti\a în bra\e
=i i-a spus s[ observe lumina soarelui =i cum str[lucea acesta peste
c`mpul care le înconjura.
Apoi au îngenuncheat în
mijlocul florilor galbene. Mama a
rupt o floare, i-a mirosit parfumul
împreun[ cu fiica ei =i au examinat
cu aten\ie structura minunat[ =i
complicat[ a acesteia, pe care
numai Dumnezeu o putea face.
Apoi, mama a ridicat-o pe
feti\[ la în[l\imea fe\ei ei =i i-a
poruncit cu bl`nde\e: <Uit[-te la
mine.> Apoi a întrebat-o: <Cum
este p[rul meu?>
<Negru, mami. Negru =i frumos.>
<Dar ochii mei — prive=te-i.
Cum sunt ei?>
<Alba=tri, alba=tri ca cerul,>
spuse ea, m`ng`ind-o pe fa\[ cu o
afec\iune copil[reasc[.
Mama o trase mai aproape de
pieptul ei =i o str`nse tare, apoi î=i
privi fiica drept în ochi. <Acum,
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draga mea, ce vezi în ochii mei?>
<Dragoste, mami. V[d dragoste!>
+tiind c[ orbirea era inevitabil[,
mama a dorit ca fiica ei scump[
s[-=i aminteasc[ întotdeauna de
trei dintre cele mai minunate
daruri ale lui Dumnezeu: lumina,
frumuse\ea =i dragostea.
—© F[ o pauz[ ‚Take a Breakƒ,
1992, Gospel Publishing House.
DRAGOSTE
George Crane, foiletonist =i
lucr[tor în biseric[ poveste=te
despre o so\ie, plin[ de ur[
împotriva so\ului ei, care a venit
odat[ în biroul lui. <Nu numai c[
vreau s[ scap de el; vreau s[-i =i
pl[tesc pentru tot ce mi-a f[cut,>
spuse ea. <Înainte de-a divor\a,
vreau s[-l r[nesc tot at`t de mult
c`t m-a r[nit el pe mine.>
Crane i-a sugerat un plan ingenios: <Du-te acas[ =i poart[-te ca =i
cum l-ai iubi cu adev[rat pe so\ul
t[u. Spune-i c`t de mult înseamn[
el pentru tine. Laud[-l pentru
fiecare tr[s[tur[ de caracter
decent[. Întrece-te pe tine însu\i
în a fi c`t mai bun[, mai atent[ =i
mai generoas[ posibil. Nu cru\a
nici un efort ca s[-i fii pl[cut[, =i
s[-l faci s[ se bucure. F[-l s[
cread[ c[ îl iube=ti. C`nd îl vei
convinge de dragostea ta nemuritoare =i c[ nu po\i tr[i f[r[ el,
atunci arunc[ bomba. Spune-i c[
vrei s[ divor\ezi. Acest lucru îl va
r[ni cu adev[rat.>
În timp ce r[zbunarea i se putea
citi în priviri, ea z`mbi =i exclam[:
<Minunat! Extraordinar! Niciodat[ n-a visat el a=a ceva!>
+i ea a f[cut acest lucru plin[ de
entuziasm. Ac\ion`nd <ca =i cum>
timp de dou[ luni de zile, ea a
manifestat dragoste =i bun[tate, =i

a fost ascult[toare, darnic[, generoas[ =i gata s[ ajute.
Fiindc[ ea n-a mai revenit,
Crane a sunat-o =i a întrebat: <E=ti
gata acum s[ ini\iezi procedura
pentru divor\?>
<Divor\ spui?> întreb[ ea.
<Niciodat[! Am descoperit c[ îl
iubesc cu adev[rat.>
Ac\iunile ei i-au schimbat sentimentele. Mi=c[rile s-au transformat în emo\ii. Abilitatea de a iubi
nu se bazeaz[ at`t de mult pe
promisiuni înfl[c[rate c`t pe fapte
repetate deseori.
—Citat[ în Leadership, 1983
ÎNFRUNT{-|I TEMERILE
Max Lucado poveste=te o
legend[ din India despre un
=oarece care era îngrozit de pisici.
+oarecele a înt`lnit un magician
care a fost de acord s[-l transforme în pisic[. Aceast[ transformare l-a sc[pat de fric[ p`n[ c`nd
pisica a înt`lnit un c`ine. Atunci
s-a întors la magician =i i-a cerut
s[-l transforme în c`ine. Magicianul i-a satisf[cut cererea.
Apoi =oarecele-transformat-înpisic[-transformat[-în-c`ine a înt`lnit un tigru. S-a întors din nou
la magician, =i iar[=i magicianul i-a
împlinit dorin\a de a deveni animalul de care se temea – de data
aceasta un tigru. Îns[ c`nd tigru
s-a întors la magician ca s[ se
pl`ng[ c[ a înt`lnit un v`n[tor,
magicianul a refuzat s[-l ajute. <Te
voi transforma iar[=i în =oarece,
pentru c[ de=i ai trupul unui tigru,
tu înc[ ai inima unui =oarece.>
Dac[ permitem fricii s[ ne
st[p`neasc[, noi vom deveni lucrul
de care ne temem cel mai mult.
—Max Lucado, Aplauze din
cer ‚Applause from Heavenƒ,
©Word Publishing, 1990
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RECUNO+TIN|A — MAI MULT DEC~T O S{RB{TOARE
Luca 24:52, 53; Fapte 27:33-36;
1 Tesaloniceni 5:18
INTRODUCERE:
Pentru primii cre=tini recuno=tin\a a fost un mod de via\[. Noi
trebuie s[ le urm[m exemplul.
MESAJ:
1. Recuno=tin\a în închinare
(Luca 24:52,53).
a. S[-I mul\umim lui Dumnezeu pentru M`ntuitorul înviat =i în[l\at.
b. S[-I mul\umim lui Dumnezeu pentru p[rt[=ia cu al\i
credincio=i.
c. S[-I mul\umim lui Dumnezeu pentru gloria =i maiestatea Sa.
2. Recuno=tin\a în încerc[ri
(Fapte 27:33-36).

a. Faptul c[ Îi mul\umim lui
Dumnezeu în mijlocul
încerc[rilor îi încurajeaz[ pe
al\ii cu credin\[ mai pu\in[.
b. Noi trebuie s[-I mul\umim
lui Dumnezeu deoarece chiar
=i în furtuni El face ca toate
lucrurile s[ lucreze spre
binele noastru.
c. Noi trebuie s[-I mul\umim
lui Dumnezeu pentru interven\ia Sa care împiedic[
necazul nostru s[ ia forme =i
mai severe.
3. Recuno=tin\a în toate lucrurile
(1 Tesaloniceni 5:18).
a. Deoarece voia lui Dumnezeu
este s[-I mul\umim pentru
toate lucrurile, aceasta în
mod evident joac[ un rol în
dezvoltarea noastr[ spiritual[.

b. Uneori trebuie s[-I mul\umim lui Dumnezeu chiar =i
atunci c`nd nu sim\im c[
avem vreun motiv pentru a
fi mul\umitori.
c. Prin faptul c[ Îi mul\umim
în toate lucrurile, noi recunoa=tem c[ El este suveran
în vie\ile noastre, c[ nimic
nu vine în via\a noastr[ f[r[
s[ fie îng[duit de El.
CONCLUZIE:
Un spirit recunosc[tor =i plin
de mul\umire duce la s[n[tate
spiritual[. Acesta ne ajut[ s[
urm[rim binele =i nu r[ul în orice
situa\ie.
—Kenneth D. Barney,
Springfield, Missouri

BUCURIA SECERI+ULUI

a. Aceasta este mai mult dec`t
bucuria cuiva c`nd vede
r[splata muncii lui.
b. Aceasta este bucuria extraordinar[ pe care o produce
siguran\a credincio=iei lui
Dumnezeu (Genesa 8:22).

c. Aceasta este bucuria
a=tept[rii.
(1) Fermierul se bucur[ în
timp ce a=teapt[ seceri=ul.
(2) Noi ne bucur[m întimp ce
Îl a=tept[m pe Domnul
seceri=ului s[ vin[.
2. Care bucurii ale credinciosului
se aseam[n[ cu bucuria
seceri=ului?

a. Bucuria m`ntuirii.
b. Bucuria rug[ciunilor ascultate.
c. Bucuria

victoriei

asupra

ispitelor.
d. Bucuria de a fi de folos altora.
e. Bucuria p[rt[=iei cu Domnul.
—Charles Haddon Spurgeon
(adaptare din <Farul adun[rii>)

Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartã totdeauna cu carul Lui de biruinþã
în Hristos, ºi care rãspândeºte prin noi în orice loc mireasma cunoºtinþei Lui.
În adevãr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmã a lui Hristos
printre cei ce sunt pe calea mântuirii ºi printre cei ce sunt pe calea pierzãrii:
pentru aceºtia, o mireasmã de la moarte spre moarte; pentru aceia,
o mireasmã de la viaþã spre viaþã. ªi cine este deajuns pentru aceste lucruri?
RESURSE SPIRITUALE

2 Corinteni 2:14-16

Isaia 9:3
MESAJ:
1. Ce este bucuria seceri=ului?
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BIBLIA DE STUDIU pentru o Via\[ Deplin[,
este destinat[ s[ v[ ajute s[ c`=tiga\i o ]n\elegere mai profund[ a Cuv`ntului lui
Dumnezeu, prin care pute\i cre=te ]n dragoste, ]n cur[\ie =i credin\[ fa\[ de
Domnul Isus Hristos. Pe l`ng[ textul biblic propriu-zis (versiunea D.
Cornilescu) aceast[ Biblie mai con\ine:
titluri pe sec\iuni, note de studiu, articole,
introducere la fiecare carte a Bibliei, simboluri tematice, tabele, h[r\i, indice de subiecte
=i o concordan\[.

DOCTRINE BIBLICE:
O perspectivã penticostalã, de William W. Menzies ºi Stanley M. Horton
Dacã crezi cã Duhul Sfânt este pentru astãzi, acesta este un studiu de care ai nevoie
în biblioteca ta ºi pentru a-l împãrtãºi cu alþii. Este un material ideal pentru a-i învãþa
pe noii convertiþi elementele fundamentale ale credinþei ºi pentru promovarea
creºterii spirituale în bisericã. Doctrine Biblice oferã o prezentare nouã a poziþiei
penticostale privitoare la 16 adevãruri biblice fundamentale.

DUHUL NE AJUTÃ SÃ NE RUGÃM: O teologie biblicã a rugãciunii
de Robert L. Brandt ºi Zenas J. Bicket
Rugãciune. Comuniune cu Dumnezeu. Acest studiu este destinat credincioºilor
plini de Duhul Sfânt care doresc sã vadã puterea rugãciunii prezentã în mod miraculos în propriile lor vieþi. Examinând dovada clarã a eficienþei rugãciunii în Biblie,
acest studiu cuprinzãtor aratã cã aceeaºi putere este încã disponibilã astãzi. Brandt
ºi Bicket includ ºi 4 anexe care examineazã experienþa contemporanã privind armãtura spiritualã în rugãciune, aplicaþii ale unirii în rugãciune, apariþia unui înger ºi
mãrturii ale unor rugãciuni ascultate.

ETICA LUCRÃTORULUI CREªTIN:
Un ghid pentru lucrãtorii plini de Duhul Sfânt,
de T. Burton Pierce
Aceastã carte este un tratat care se ocupã de provocãrile morale ºi etice cu care sunt
confruntaþi lucrãtorii. Scrisã de un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, aceastã nouã
carte abordeazã aspectele etice ale relaþiilor lucrãtorului cu Dumnezeu ºi cu oamenii.
Dupã Biblie, aceasta este cea mai bunã carte pe care un
lucrãtor sau un viitor lucrãtor o poate avea.

DESTINUL NOSTRU: Învãþãturi biblice despre
lucrurile de pe urmã, de Stanley M. Horton
Aici este vorba despre Moarte åi starea intermediar, Înviere åi Rpire, Necazul cel
Mare, Timpul Rpirii, Concepñii privitoare la Mileniu, Împrñia milenar, Judecata
final, Starea final a celor ri, Starea final a celor neprihniñi. Doriñi s cunoaåteñi
în detaliu ce plan are Dumnezeu pentru copiii Si, åi ce urmeaz s fac Dumnezeu
pentru a-Åi desvâråi creañia Sa? Citiñi DESTINUL NOSTRU: Înv•ñ•turi biblice
despre lucrurile de pe urm•!

ANOTIMPURILE
INIMII
de Gigi Graham
Tchividjian
Mamã a ºapte copii ºi fiica cea
mai mare a familiei Billy ºi Ruth
Graham, Gigi Tchividjian a îndurat furtuni, a bâjbâit prin ceaþã,
ºi a experimentat vremuri de
înãlþare sufleteascã ºi depresiuni
spirituale. În zile însorite precum
ºi în cele noroase ea a gãsit adãpost într-o Stâncã care se înalþã
mai presus de toate celelalte.
În aceste meditaþii devoþionale pline de cãldurã, Gigi
aratã atât mamelor casnice cât ºi celor care merg la serviciu cum încrederea în Dumnezeu ºi în Cuvântul Sãu pot
aduce calm, perspectivã ºi stabilitate . . . chiar ºi în cele
mai haotice cãmine!

FAMILIA PUTERNICÃ
sau Înþelepciunea
în viaþa de familie
de Charles R. Swindoll
Este într-adevr posibil s te
bucuri de o viañ de familie
cald åi minunat , dac åtii
cum s urmreåti aceasta. Cele
14 capitole pline de viañ ale
acestei crñi v ofer sugestii
pentru a v umple cminul de
iubire, veselie åi respect reciproc . . . precum åi de o comoar de amintiri nepreñuite.
CRUCEA ÎNC{ ESTE
MAI TARE DECÂT
PUMNALUL
de Don Wilkerson
Plin[ de speran\[ pentru cei ce
sunt dependen\i de droguri =i
alcool, cartea ofer[ r[spunsuri
pentru <r[zboiul drogurilor>—=i
provoac[ Biserica s[ duc[ Evanghelia la <genera\ia pumnalului>!

EXPERIMENTAREA
PROFUNZIMII LUI
ISUS HRISTOS
de Jeanne Guyon
Aceasta este una dintre cele
mai influente cãrþi spirituale
scrise vreodatã, chiar ºi
istoricii laici recunoscând
marele impact pe care ea l-a
avut în istoria creºtinismului.
Experimentarea
profunzimii lui Isus Hristos te va conduce la o
relaþie cu totul nouã—ºi mai profundã—cu Isus Hristos.

UN PAS MAI DEPARTE
de Joni Eareckson Tada =i
Steve Estes
Pentru to\i cei care au citit
autobiografia lui Joni Eareckson,
cartea Joni, =i nu numai, aceast[
nou[ carte este a=teptat[ de mult
timp. Av`nd în vedere titlul
extrem de sugestiv =i faptul c[
Joni este foarte cunoscut[ cititorilor rom`ni, aceast[ carte
aproape c[ nu mai are nevoie de
prezentare. P[r\ile principale ale c[r\ii sunt urm[toarele:
Pun`nd împreun[ piesele mozaicului suferin\ei, În timp ce
lucr[m la mozaic, Vindecarea: o pies[ a mozaicului, C`nd
piesele nu par s[ se potriveasc[ =i C`nd toate se potrivesc!

ÎNTOARCEREA LA
CUVÂNT: O chemare
la autoritatea Bibliei

de Thomas E. Trask ºi
Wayde I. Goodall
Nici închinarea, nici alte activitãþi dragi nouã nu trebuie „sã
punã la colþ“ studiul Cuvântului
lui Dumnezeu. Autorii subliniazã importanþa rãmânerii în
Cuvântul
lui Dumnezeu—a cunoaºterii acestuia, a trãirii lui, ºi a
cufundãrii în acesta pânã când „însãºi esenþa Bibiei va
curge din noi“. Fiecare lucrãtor ºi conducãtor de bisericã va gãsi cãlãuzire ºi inspiraþie în cartea

AFGANISTAN,
LACRIMILE MELE
de David Leatherberry =i
Bob Abbott
Dac[ v[ întreba\i ce înseamn[ a
fi cu adev[rat dedicat lui
Dumnezeu, citi\i aceast[ carte.
În ea ve\i afla r[spunsul.

Toate c[r\ile noastre
le pute\i comanda la adresa:

LIFE PUBLISHERS ROMANIA
Str. Ady Endre nr. 33
3700 ORADEA, Bihor
Tel. (059) 136264, Mobil:
(094) 624236, Fax (059) 447180
E-mail: liferom@rdsor.ro
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Afirmaþia urmãtoare ar trebui sã ne-o însuºim fiecare.

Declaraþia mea
publicã

Am primit viziunea, m-am hotãrât, am pãºit dincolo de linie;
zarul a fost aruncat, pasul a fost fãcut, mãrturia a fost prezentatã,
promisiunea a fost rostitã. Am devenit un urmaº al lui Hristos!
Trecutul meu este rãscumpãrat, prezentul meu este sigur, viitorul
plin de speranþã, punþile mele au fost arse, vechea mea viaþã rãstignitã, noua mea viaþã sfinþitã, cãlãtoria a început, scopul este de la
vedere la credinþã, de la vinovãþie la desãvârºire, de la întuneric la
luminã, de la închisoare la libertate. Eu sunt pe cale!
Nimic nu mã va împiedica, nu mã va atrage, nu mã va înºela, nu
mã va abate din cale, nu mã va face sã deraiez, nu mã va îndepãrta, nu mã va deprograma, nici nu mã va distruge. Nu voi privi înapoi,
nu mã voi întoarce, nu voi încetini, nu voi cãdea, nici nu voi coborî. Am
pornit în aceastã alergare plin de putere, eliberat de slãbiciune; plin
de speranþã, scãpat de disperare; plin de credinþã, scãpat de
îndoialã; plin de curaj, scãpat de Satan, ºi plin de îndrãznealã.
Obstacolele nu mã vor obosi; plãcerile nu mã vor ademeni, deoarece
eu am fãcut alegerea, am deschis contul, am sigilat ordinele de luptã,
am completat planul de zbor ºi sunt pe calea mea. Am terminat cu
viziunea mioapã, cu umblarea prin vedere, cu visele mãrunte, cu
pribegiile fãrã sens, cu faptele mici, cu proiectele neînsemnate, ºi cu
vorbirea ieftinã. Am terminat cu dedicarea unei inimi împãrþite, cu
mediocritatea, cu promisiunile cãlcate ºi cu disciplina de formã.
Având o minte înnoitã, voi nutri gânduri sfinte; cu o limbã nouã voi
spune un mesaj nou; cu o nouã umblare voi merge în locuri diferite;
cu ochi noi voi avea viziuni diferite. Am fost cumpãrat cu un preþ, am
fost sigilat cu Duhul Sfânt, ºi îmi este asiguratã o moºtenire.
Începând de astãzi voi trãi ca un prinþ care intrã în moºtenirea sa.
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