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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de consolidare

Scopul Lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a explica lucrurile care trebuie să caracterizeze o biserică recent
înfiinţată pentru a creşte. Lecţia va demonstra necesitatea atragerii unor noi membri, a păstrării
acestora, a echipării lor în vederea înfiinţării de noi biserici şi a trimiterii lor în lucrare

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui:
♦

Să înţeleagă modul în care caracteristicile unei biserici afectează, pozitiv sau negativ,
creşterea acesteia;

♦

Să participe la întâlnirile unor grupuri-celulă al căror obiectiv îl constituie evanghelizarea celor
pierduţi şi pregătirea credincioşilor pentru lucrare.

Schiţa lecţiei
I.

Ce este o biserică în creştere?

II.

Lucrurile sănătoase cresc

III.

Cum are loc creşterea bisericii

IV. Condiţii-cheie pentru creştere
V.

Evaluarea şi monitorizarea creşterii bisericii

Anexă
12A Evaluarea şi monitorizarea creşterii bisericii

Sugestii pentru coordonatori
♦

Subliniază faptul că este importantă urmărirea creşterii bisericii, indiferent că este nou
înfiinţată sau veche. Unele caracteristici discutate în această lecţie vor fi mai importante
decât altele pentru zona în care te afli, dar o mentalitate orientată spre creşterea bisericii îl va
ajuta pe fiecare participant la curs să găsească metoda potrivită pentru creşterea bisericii
sale.
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CÂŞTIGĂ NOI MEMBRI,
PĂSTREAZĂ-I ŞI IMPLICĂ-I ÎN
LUCRARE

CE ESTE O BISERICĂ ÎN CREŞTERE?
Isus Hristos a promis că Îşi va zidi Biserica Sa şi că porţile iadului nu îi vor putea sta împotrivă.
Privind înapoi, în istoria creştinismului, vedem că Şi-a împlinit această promisiune. Biserica a
crescut, ajungând de la câţiva ucenici în Ierusalim, în ziua Cincizecimii, la sute de milioane de
credincioşi din toate naţiunile, pe întregul glob. În Asia, Africa şi America de Sud, Biserica creşte şi
astăzi într-un ritm uluitor. În alte locuri, creşterea Bisericii este mai puţin evidentă. În unele ţări,
practic nu există o Biserică, iar în altele creşterea a încetat. Deoarece creşterea Bisericii lui
Hristos depinde de creşterea adunărilor, plantatorul de biserici trebuie să înţeleagă câteva din
motivele pentru care o biserică încetează să mai crească.
Este important să definim la ce ne gândim atunci când vorbim despre o biserică aflată în creştere
înainte de a discuta caracteristicile acesteia. O biserică poate creşte în următoarele moduri:
♦

Numeric — mai mulţi credincioşi sau înfiinţarea unor noi biserici;

♦

Spiritual — creştere în cunoştinţele biblice şi o trăire spirituală mai profundă;

♦

Social — atunci când îşi îndeplineşte cu o eficienţă mai mare funcţia de „sare" în această
lume pierdută.

Multe biserici se mulţumesc să vadă măcar una din aceste forme de creştere. Altele sunt
mulţumite şi numai cu supravieţuirea lor. Membrii unor asemenea biserici spun: „Nu am văzut
oameni noi mântuiţi, însă îi slujim cu credincioşie Domnului". Alţii pot fi obsedaţi într-o asemenea
măsură de creşterea numerică încât, pentru a avea un auditoriu mai mare, minimalizează cerinţele
vieţii de credinţă. Nici una din aceste abordări nu este biblică. O biserică bună este o biserică în
care creşterea are loc în toate cele trei moduri descrise mai sus.
O metodă care conduce la creşterea Bisericii într-o anumită ţară şi într-o anumită cultură poate da
rezultate foarte slabe în alt loc. Biserica trebuie să decidă ea însăşi ce anume este eficient şi
potrivit pentru cultura în care trăieşte. Există însă câteva caracteristici fundamentale ce par a fi
universale. Nu se produce întotdeauna o creştere explozivă. Unele culturi se împotrivesc
Evangheliei zeci de ani, sau chiar mai mult. Însă, de obicei, lipsa creşterii arată existenţa unei
probleme în viaţa bisericii respective sau în metodele de lucrare folosite.
II.

LUCRURILE SĂNĂTOASE CRESC
Este un lucru evident, dar şi important. Atât în regnul vegetal, cât şi în cel animal, ceea ce este
sănătos creşte. Creşterea în dimensiuni şi reproducerea sunt fenomene normale în natură, în
afara cazurilor în care bolile sau alte condiţii neprielnice le împiedică. Descris simplu, ciclul normal
al vieţii presupune următoarele etape:
1.

naşterea

2.

creşterea în dimensiuni

3.

reproducerea

4.

moartea

Isus a descris Împărăţia lui Dumnezeu ca pe o sămânţă minusculă de muştar, care a crescut şi a
ajuns mai mare decât toate celelalte plante (Mt. 13:32). În mod frecvent Biserica lui Isus Hristos
este descrisă ca un organism viu. Biserica locală trebuie să crească spre maturitate, în timp ce
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toate mădularele ei lucrează împreună în dragoste (Ef. 4:2). În mod cert aceste ilustraţii sugerează
că biserica trebuie să crească spre maturitate, prin lucrarea în dragoste a tuturor mădularelor (Ef.
4:2). Fără îndoială, aceste ilustraţii sugerează că bisericile trebuie să crească atât în ceea ce
priveşte numărul de membri, cât şi în ceea ce priveşte numărul de biserici. Din păcate, multe
biserici demonstrează următorul ciclu de viaţă:
1.

naştere

2.

existenţă

3.

moarte

Fiecare plantator de biserici ar trebui să mediteze la ciclul de viaţă pe care îl doreşte pentru
biserica înfiinţată de el. Va trebui, încă de la început, din faza de plantare a bisericii, să
urmărească dezvoltarea acelor condiţii care încurajează creşterea numerică şi reproducerea
bisericii.
III.

CUM ARE LOC CREŞTEREA BISERICII
Cerinţele fundamentale pentru creşterea unei biserici sunt relativ simple, deşi implementarea şi
menţinerea lor constituie o provocare. Biserica trebuie să atragă noi membri, să îi păstreze, să-i
echipeze pentru lucrare şi să urmărească multiplicarea lor.
A.

Câştigarea de noi membri
Fără membri noi, o biserică nu poate să crească numeric. Este un adevăr simplu, dar vital.
De regulă, această creştere nu se produce accidental. Ea trebuie planificată şi trebuie făcute
eforturi în vederea ei. Plantatorul de biserici trebuie să analizeze locurile în care biserica sa
poate găsi noi membri şi modul în care aceştia pot fi atraşi. Iată câteva lucruri pe care
bisericile aflate în creştere le practică:
1.

Bisericile aflate în creştere merg la cei pierduţi
Acest pas vital este uitat de multe ori. Unele biserici consideră că cei pierduţi au
responsabilitatea de a veni la biserică. Lucrul acesta contravine Marii Însărcinări, în care
Bisericii i se porunceşte să meargă (Mt. 28:18-20). Trebuie să le lăsăm pe cele nouăzeci
şi nouă de oi neprihănite şi să o căutăm pe cea pierdută (Lc. 15).
Orice vânător sau pescar ştie cât de ridicol ar fi să aştepte ca vânatul sau peştii să vină
la el. El recurge la îndemânarea şi priceperea pe care le-a dobândit în timp pentru a
stabili unde se află vânatul sau peştii, după care merge acolo. „Pescarii de oameni"
trebuie să procedeze în acelaşi mod.
Biserica Primară i-a căutat pe cei pierduţi în Templu, în sinagogi, în pieţe, şi din casă în
casă. Isus a participat la petreceri la care erau invitaţi vameşi, prostituate şi alţi oameni
cunoscuţi ca fiind păcătoşi. Din nefericire, cei „neprihăniţi" n-au înţeles principiul acesta.
Conducătorii religioşi ai acelor zile L-au atacat pe Isus pentru că mânca şi bea
"împreună cu vameşii şi cu păcătoşii" (Lc. 5:30-32). Isus n-a negat că făcea aşa ceva.
Le-a răspuns că ţelul Său este de a-i căuta pe cei pierduţi. Atunci când un miel se pierde
într-o mlaştină, un păstor iubitor va coborî în noroi după el pentru a-l găsi şi a-l salva.
Avem nevoie de înţelepciune şi de discernământ pentru a şti unde putem merge şi unde
nu putem merge. Însă lucrarea lui Isus demonstrează că este important să-i căutăm pe
cei pierduţi oriunde s-ar afla, chiar dacă lucrul acesta ne va atrage critici din partea celor
„neprihăniţi". Trebuie să ne străduim să găsim un echilibru acceptabil, nu să renunţăm la
oportunităţile de lucrare care ni se oferă pentru a le duce Evanghelia celor pierduţi, acolo
unde se află ei.
Bisericile care cresc folosesc metode creative de căutare a celor pierduţi pentru a sta de
vorbă cu ei. Printre acestea se numără:
a.

grupurile-celulă
Mulţi necredincioşi nu vor veni la o întrunire a bisericii, dar pot fi convinşi să vină în
casa unui prieten, unde să poată pune întrebări despre credinţa creştină într-un
context mai puţin ameninţător pentru ei. În aceste grupuri nu trebuie urmat niciodată
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acelaşi ceremonial ca în biserică. Întrunirea trebuie să fie informală, prietenoasă, să
nu constituie o ameninţare pentru invitaţi. Obiectivul unui asemenea grup ar trebui
să-l reprezinte discutarea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu, şi nu ţinerea de
predici pentru cei pierduţi.
b.

Activităţi sociale la care participă necredincioşi
Aceştia participă la evenimente sportive, frecventează cluburile de şah, merg la
piaţă, la ştrand, la saune, la zile de naştere, la nunţi, la înmormântări, ies la iarbă
verde, participă la întruniri publice etc. Orice asemenea activitate poate reprezenta
o ocazie de a întâlni oameni nemântuiţi şi de a iniţia relaţii cu aceştia.

2.

Bisericile care cresc păstrează o reţea naturală de relaţii
Majoritatea oamenilor vin la Hristos prin influenţa cuiva pe care-l cunosc. Fiecare creştin
ar trebui să dezvolte cu necredincioşii relaţii datorită cărora, cu timpul, să le poată vesti
acestora Evanghelia. Dacă fiecare membru al bisericii ar reuşi să dezvolte fie şi numai o
singură asemenea relaţie într-un an şi dacă l-ar conduce pe omul respectiv la Hristos,
atunci biserica s-ar dubla din punct de vedere numeric în fiecare an. Majoritatea
credincioşilor au puţine relaţii cu cei pierduţi. Pe măsură ce un creştin se implică mai
mult în viaţa bisericii, cercul său de prieteni se schimbă şi conţine mai mulţi creştini, iar
necredincioşi din ce în ce mai puţini. În consecinţă, are tot mai puţini prieteni printre cei
pierduţi şi, deci, mai puţine ocazii de a-i conduce la Hristos.
Cea mai bună sursă de contacte cu cei pierduţi o reprezintă persoana recent convertită.
Din păcate, nou-convertiţii sunt încurajaţi să se despartă de prietenii lor nemântuiţi şi
să-şi petreacă tot timpul cu credincioşii. O asemenea abordare dăunează evanghelizării
şi împiedică creşterea bisericii. Noul convertit trebuie încurajat să trăiască o viaţă
creştină autentică şi să îşi evanghelizeze prietenii pierduţi şi cunoştinţele sale, câtă
vreme mai păstrează relaţii cu aceştia.

3.

Bisericile care cresc fac schimbări pentru a-i putea câştiga pe cei pierduţi.
Evanghelia reclamă o schimbare dramatică în modul de gândire al unui om. Acesta
trebuie să-şi recunoască păcatul şi nevrednicia în faţa unui Dumnezeu sfânt şi trebuie
să-şi pună încrederea în lucrarea desăvârşită a lui Hristos pe cruce, în vederea mântuirii
sale. Starea păcătoasă a inimii omului face imposibil lucrul acesta fără minunea naşterii
din nou realizată de Duhul Sfânt. Pentru unii, crucea este o piatră de poticnire, pentru
alţii este o nebunie (1 Cor. 1:23). Noi nu putem schimba Evanghelia, însă putem face
mai facilă auzirea ei de către cei pierduţi, purtându-ne cu dragoste faţă de ei şi
procedând cu înţelepciune în încercarea noastră de a-i câştiga.
Apostolul Pavel s-a făcut robul tuturor pentru a-i câştiga pe toţi (1 Cor. 9:19-23). Ce vroia
să spună prin aceste cuvinte? Evident, nu a devenit păcătos pentru a-i câştiga pe cei
păcătoşi. Deci, la ce anume se referea? A fost gata să schimbe modul în care trăia, dacă
lucrul acesta facilita vestirea Evangheliei. Gândiţi-vă ce înseamnă lucrul acesta pentru
noi, astăzi.
În loc să îşi schimbe credincioşii „cultura", pentru a-i câştiga pe cei pierduţi, multe
biserici aşteaptă ca cei pierduţi să îşi schimbe „cultura" lor, pentru a veni la biserică. Însă
principiul biblic este clar. Credinciosul trebuie să renunţe la drepturile şi preferinţele sale
de dragul celor pierduţi. Iar credinciosul tare trebuie să renunţe la acestea de dragul
credinciosului mai slab. Asta nu înseamnă că un credincios poate păcătui. Dar el va face
tot ceea ce are voie să facă pentru a-i câştiga pe cei pierduţi într-un mod care să fie cât
mai acceptabil pentru aceştia.
Trăsăturile de caracter ale credinciosului îi atrag pe cei pierduţi la Hristos. Dacă
credinciosul este morocănos, înnegurat, demodat sau răutăcios, mărturia lui nu va fi
eficientă. Creştinul autentic trebuie să demonstreze bucurie în ciuda necazurilor de care
are parte, dragoste pentru Dumnezeu şi pentru oameni, pace şi certitudinea că
Dumnezeu îl iubeşte. Meditaţi la cele două liste de mai jos. Care dintre aceste
caracteristici credeţi că îl vor atrage pe un necredincios?
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A

Modulul 4

B

Dragoste pentru alţii

Merge la biserică în fiecare duminică

Bucurie în încercări

Se îmbracă altfel decât restul oamenilor

Certitudinea dragostei lui Dumnezeu

Nu bea

Pace în vremuri grele

Nu fumează

Generozitate; gata să ajute

Zgârcit

O căsătorie fericită

Cântă în cor

Copii bine crescuţi

Cunoaşte imnurile creştine

Vrednic de încredere

Ştie rugăciunea „Tatăl nostru"

Plin de bunăvoinţă

Trăieşte o viaţă sfântă

Majoritatea creştinilor sunt de acord că ambele coloane conţin caracteristici creştine
lăudabile. Însă nu aceasta este problema în discuţie. Care dintre aceste caracteristici
sunt atractive pentru un necredincios? Caracteristicile din coloana stângă măresc
şansele ca un necredincios să asculte mesajul nostru. Credincioşii care demonstrează
asemenea caracteristici vor fi mai eficienţi în evanghelizare.
Aceste caracteristici trebuie să fie autentice. Un credincios care se preface că are
dragoste faţă de o cunoştinţă a sa, pierdută, doar pentru a-i vesti Evanghelia, nu va
putea păcăli pe nimeni. Un creştin autentic este o prezenţă agreabilă chiar şi pentru cel
necredincios. Trăsăturile de caracter se văd cel mai bine în vremuri de criză. Atunci
când avem probleme, necredincioşii pot vedea dacă ne încredem în Dumnezeu. Atunci
când un necredincios trece prin vremuri de criză, poate vedea dragostea noastră şi îl
putem ajuta. În ambele situaţii el are ocazia de a auzi Evanghelia.
4.

Bisericile care cresc se implică în ajutarea celor nevoiaşi.
Mulţi oameni vin la Hristos într-o perioadă de criză în viaţa lor. De multe ori
necredincioşii nu Îi acordă atenţie lui Dumnezeu atunci când totul le merge bine. Domnul
foloseşte frecvent o criză pentru a-i obliga să îşi vadă nevoia. Bisericile care cresc ştiu
că oamenii sunt mai deschişi în asemenea vremuri şi caută modalităţi de a veni în
ajutorul oamenilor aflaţi în suferinţă.
Modul specific în care se face lucrul acesta nu e la fel de important ca faptul că dovedim
dragoste şi preocupare pentru cei pierduţi. Uneori este nevoie de un ajutor concret,
material, datorită problemelor pe care le ridică şomajul, un incendiu al bunurilor
personale sau alte probleme. Dacă este vorba de o boală sau de pierderea cuiva drag, o
ureche gata să asculte, plină de înţelegere, poate fi cea mai apreciată formă de
demonstrare a dragostei noastre. Ideea de bază este să avem ochii deschişi pentru a
vedea nevoile din jurul nostru şi a ajuta aşa cum a făcut Bunul Samaritean.

B.

Oamenii rămân în biserică
Câştigarea de noi membri este doar primul pas. Următorul este de a-i păstra pe aceşti
membri noi, împreună cu cei vechi. În caz contrar, este ca şi cum am umple o găleată care
are fundul găurit — efortul este inutil până nu vom astupa gaura. Orice membru al bisericii
poate rămâne sau poate pleca. De ce aleg oamenii să rămână?
1.

Pentru că nou-veniţii sunt integraţi repede
Modul în care reacţionează membrii unei biserici faţă de un nou venit, la prima sa vizită,
s-ar prea putea să determine decizia lui de a mai veni în locul respectiv. Dacă se va
simţi primit bine şi acceptat, probabil că va reveni. Acest lucru este adevărat atât în ceea
ce priveşte un nou convertit, cât şi un vizitator nemântuit. Multe biserici din Europa de
Est au rezerve în ceea ce priveşte acceptarea unor noi membri. Această precauţie a
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ajutat biserica să supravieţuiască în perioadele de persecuţie. Dar păstrarea aceleaşi
atitudini astăzi poate avea efecte devastatoare pentru creşterea bisericii.
Un vizitator nemântuit participă, de regulă, la serviciile bisericii deoarece este deschis
faţă de Evanghelie. E important să folosim această oportunitate pentru a-l face să se
simtă binevenit şi a încerca să răspundem la întrebările pe care le are. Noul convertit
este comparat cu un copil născut de curând (1 Pt. 2:2). Pentru a se convinge că are
nevoie de o relaţie strânsă cu biserica trebuie acceptat, primit cu dragoste şi încurajat.
2.

Biserica respectivă are o viaţă comunitară energică
Biserica Primară din Ierusalim constituie un model excelent de adunare locală plină de
viaţă, gata să împlinească nevoile membrilor ei. În Fapte 2:42-47 vedem demonstrate
principalele funcţii ale bisericii:
a.

Învăţarea şi predicarea cu putere şi claritate a Scripturilor;

b.

Părtăşia plină de dragoste, caracterizată de acceptarea reciprocă;

c.

Participarea cu toată inima la Cina Domnului;

d.

Rugăciuni care schimbă viaţa;

e.

Ajutarea fraţilor şi surorilor cu nevoi.

Oricui îi face plăcere să facă parte dintr-un grup în care este iubit şi i se poartă de grijă.
Acesta este unul din beneficiile majore ale vieţii de familie, iar biserica trebuie să fie o
familie. Atunci când creştinii îşi poartă de grijă unii altora, ca fraţi şi surori în Hristos,
oamenii rămân în grupul respectiv.
C.

Oamenii sunt pregătiţi pentru a participa la lucrarea bisericii
Efeseni 4:11-16 este un pasaj-cheie pentru creşterea bisericii. El ne arată că o biserică creşte
spre maturitate prin pregătirea pentru lucrare a fiecărui mădular din trup. Conducătorii unei
biserici sănătoase au ca principal obiectiv pregătirea pentru lucrare a celorlalţi membri.
Pasajul menţionat discută două domenii importante în care biserica trebuie să-l echipeze pe
fiecare credincios.
1.

Echiparea pentru viaţă
Fiecare membru trebuie să crească spre maturitate. Pentru ca lucrul acesta să se
întâmple, conducătorii bisericii trebuie să fie exemple de viaţă creştină. Adevărata
ucenicie se produce atunci când membrii evlavioşi ai unei biserici petrec timp cu
credincioşii întorşi de curând, arătându-le cum pot creşte spiritual şi cum pot sluji
Domnului. Este surprinzător ce proporţie însemnată din programul unei biserici obişnuite
urmăreşte evanghelizarea celor pierduţi, deşi majoritatea participanţilor la întrunirile
acestei biserici sunt credincioşi. Predicile de Evanghelizare ajută prea puţin credincioşii
să se maturizeze. Trebuie propovăduită Evanghelia în biserică, însă accentul mai mare
trebuie pus pe mesajele adresate în mod specific credincioşilor. Dacă învăţătura dată în
biserică corespunde nevoilor credincioşilor, aceştia vor continua să participe la serviciile
ei.

2.

Echiparea pentru lucrare
Lucrarea bisericii trebuie făcută de membrii acesteia — nu de conducătorii ei. Aşa cum
am discutat în Lecţiile 9 şi 10, în Secţiunea Biserica, Dumnezeu ne-a dat tuturor
credincioşilor daruri duhovniceşti pentru a le folosi în lucrare. Scopul conducătorilor,
deci, este de a-i pregăti şi echipa pe membrii bisericii în vederea folosirii eficace în
lucrare a darurilor primite. Atunci când acest principiu este respectat şi toţi membrii
trupului slujesc în mod activ şi caută să-i câştige pe cei pierduţi, biserica respectivă
creşte. Întregul trup al bisericii poate realiza mult mai mult decât conducătorii acesteia.
Dacă aşa stau lucrurile, atunci plantatorul de biserici trebuie să înceapă cât mai curând
echiparea şi pregătirea noilor convertiţi pentru lucrare şi trebuie să îi implice în aceasta.
Aşa cum am văzut mai devreme, un aspect important al lucrării în care trebuie implicaţi
este câştigarea celor pierduţi, câtă vreme mai păstrează contacte semnificative cu
necredincioşii.
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Modulul 4

Este facilitată creşterea
Credincioşii trebuie să ajute biserica să crească. În Ioan 15 Isus a afirmat că fiecare
credincios trebuie să aducă roadă şi că El va curăţa mlădiţele ca să aducă şi mai multă
roadă. Voia Tatălui este să aducem multă roadă. Lucrul acesta este adevărat pentru toţi
credincioşii — nu doar pentru conducătorii bisericii. Isus nu a precizat care anume este roada
despre care vorbeşte în Ioan 15, însă ne-a poruncit să mergem şi să facem ucenici. În mod
cert, roada despre care a vorbit El include câştigarea celor pierduţi.
1.

Credincioşii câştigă alţi oameni
Prea puţini credincioşi câştigă pe cineva pentru Hristos. Lucrul acesta se întâmplă din
mai multe motive, dintre care cele mai frecvente sunt:
♦

Învaţă prea târziu cum să facă evanghelizare, după ce au pierdut legăturile cu
necredincioşii;

♦

Ştiu aşa puţine lucruri despre viaţa creştină încât se tem să discute cu
necredincioşii:

♦

Nu li s-a prezentat niciodată o metodă eficace de comunicare a Evangheliei;

♦

Cred că evanghelizarea este sarcina conducătorilor bisericii;

♦

Unii credincioşi nu vestesc Evanghelia deoarece în viaţa lor există un păcat
nemărturisit.

Toate lucrurile enumerate mai sus au ca rădăcină comună slaba pregătire pentru
lucrare. Un plantator de biserici eficient va avea grijă să-i pregătească pe membrii
bisericii sale pentru lucrare, să-i motiveze, să fie el însuşi un model de câştigare a
sufletelor şi să-i încurajeze atunci când se apucă de treabă. Astfel, lucrarea sa va fi
multiplicată.
2.

Credincioşii înfiinţează adunări noi
Creşterea unei biserici locale este un lucru bun, dar multiplicarea bisericilor locale este
un lucru şi mai bun. O biserică sănătoasă trebuie să crească nu doar numeric, ci şi să
înfiinţeze nenumărate alte biserici. Există mai multe motive datorită cărora înfiinţarea de
noi biserici reprezintă un obiectiv mai de dorit decât simpla creştere numerică a
bisericii-mamă.
a.

Bisericile noi cresc mai repede
Este o realitate că bisericile noi cresc, aproape întotdeauna, mult mai repede decât
cele vechi. Există mai multe explicaţii ale acestui fapt:
♦

De regulă, noile biserici sunt înfiinţate în zone în care nu există o biserică şi de
aceea sunt situate mai aproape de oamenii care nu au venit în contact cu
Evanghelia. Este ca şi cum ai culege coacăze dintr-o zonă în care n-a mai
cules altcineva;

♦

Noile biserici nu se confruntă cu vechile probleme. Din păcate, multe biserici
mai vechi sunt marcate de frământări, probleme şi certuri. Necredincioşii pot
folosi aceste lucruri drept o scuză pentru a nu veni la biserică. Ei vor accepta
mai uşor să participe la întrunirile unei biserici cu o reputaţie nepătată;

♦

Bisericile noi trebuie să crească pentru a supravieţui şi de aceea membrii lor
au în mod natural o mentalitate evanghelistică. Sunt mai preocupate de soarta
celor pierduţi şi mai dispuse să facă ceva pentru câştigarea acestora. Încă nu
au ajuns într-o stare de auto-mulţumire;

♦

Oamenilor le face plăcere să fie membrii unei biserici în care toţi provin dintr-o
cultură similară. Majoritatea bisericilor mai vechi au adoptat un program şi un
stil de închinare adecvate şi atractive pentru majoritatea membrilor lor. Se
poate întâmpla ca oamenii cu vârste, educaţie sau gusturi diferite să nu fie
atraşi de întrunirile unei asemenea biserici. Bisericile nou înfiinţate pot adopta
forme de slujire adecvate preferinţelor acestor oameni neconvertiţi, pe care
bisericile mai vechi nu i-ar putea câştiga. Tocmai de aceea, de regulă, e bine
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ca formele adoptate de bisericile nou înfiinţate să nu fie identice cu formele
bisericii-mamă.

b.

♦

Bisericile noi, de multe ori, nu au un loc propriu de întâlnire şi sunt obligate să
îşi desfăşoare mare parte din lucrarea lor prin case şi în grupuri-celulă. Dar
lucrarea în grupuri-celulă este mult mai eficace pentru câştigarea celor pierduţi
şi pentru facerea de noi ucenici. Astfel, lipsa facilităţilor devine un avantaj, nu o
piedică.

♦

Bisericile mai vechi au cheltuieli mai mari cu întreţinerea clădirilor lor. Dărniciile
şi eforturile necesare construirii şi menţinerii unor clădiri mari consumă energia
şi resursele care ar putea fi direcţionate spre evanghelizare.

Bisericile care se reproduc cresc mai repede
În timp ce bisericile mai vechi arareori cresc la fel de repede ca cele noi, ele cresc
mai repede atunci când sunt implicate în plantarea de noi adunări. Unora le vine
greu să creadă aşa ceva, dar acesta este adevărul. Mulţi cred în mod greşit că a
ajuta la înfiinţarea unei biserici noi duce la slăbirea vechii biserici. În realitate,
accentul mai mare pus pe evanghelizare, pe câştigarea celor pierduţi şi pe
pregătirea lucrătorilor necesari are aproape întotdeauna ca rezultat creşterea vechii
biserici! Entuziasmul generat de creştere este atât de contagios încât adesea o
biserică a cărei viaţă internă stagna de multă vreme poate fi vitalizată prin
promovarea plantării de biserici.
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul bisericilor nou-înfiinţate. Plantatorul de biserici
trebuie să înveţe încă din primele stadii adunarea nou-formată despre necesitatea
de a înfiinţa la rândul ei alte biserici şi trebuie s-o încurajeze să formeze grupuri noi
cât mai curând posibil. O asemenea mentalitate va face ca lucrarea să continue cu
multă vigoare.

IV. CONDIŢII-CHEIE PENTRU CREŞTERE
Am discutat mai multe caracteristici importante ale creşterii bisericii. Fiecare plantator de biserici şi
fiecare pastor preocupat de împlinirea Marii Însărcinări ar trebui să facă lucrurile enumerate mai
jos şi, totodată, să-şi înveţe şi biserica să le practice:

V.

♦

Să caute noi oportunităţi de a merge la cei pierduţi, într-un mod acceptabil pentru aceştia;

♦

Să construiască relaţii noi cu cei pierduţi;

♦

Să găsească modalităţi de participare a bisericii la rezolvarea nevoilor sociale ale comunităţii;

♦

Să-i încurajeze pe noii credincioşi să vestească şi altora Evanghelia, imediat după convertire;

♦

Să-i integreze repede în biserică pe nou-convertiţi şi să-i înveţe;

♦

Să se asigure că biserica lui are o atitudine prietenoasă faţă de nou-veniţi şi că îi acceptă;

♦

Să se asigure că formele adoptate de biserica sa încurajează creşterea credincioşilor spre
maturitate;

♦

Să îi echipeze pe toţi membrii bisericii în vederea folosirii darurilor duhovniceşti primite pentru
lucrare şi să nu accepte doar implicarea conducătorilor bisericii în lucrare;

♦

Să îi înveţe pe toţi credincioşii o modalitate eficientă de prezentare a Evangheliei;

♦

Să constituie un model de viaţă dedicată evanghelizării;

♦

Să înceapă o biserică nouă;

♦

Să înceapă grupuri-celulă în care să poată fi invitaţi necredincioşii, iar credincioşii să fie
pregătiţi mai bine în vederea lucrării.

EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA CREŞTERII BISERICII
Adunarea şi analizarea anumitor tipuri de informaţii despre creşterea numerică a bisericii va oferi
plantatorilor de biserici date valoroase despre sănătatea şi capacitatea de reproducere a
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respectivei biserici. De exemplu, numărul de botezuri dintr-un an arată „rata de convertire" —
măsura în care biserica vesteşte Evanghelia oamenilor nemântuiţi, cât şi receptivitatea acestora
faţă de Evanghelie. De asemenea, creşterea sau scăderea numărului de membri sau a numărului
celor care frecventează serviciile bisericii ne poate ajuta să vedem dacă oamenii consideră
respectiva biserică un loc în care sunt slujiţi şi ajutaţi să slujească. Totodată, înţelegerea creşterii
numerice a unei biserici permite evaluarea sănătăţii şi vitalităţii spirituale a bisericii respective. De
obicei, dacă oamenii cresc în credinţa şi maturitatea lor în Hristos şi caută să-i câştige pe cei
pierduţi, ca urmare a lucrării Duhului Sfânt de atragere a noi oameni la Hristos biserica respectivă
va cunoaşte o creştere numerică.
Anexa 12A vă arată modul concret în care puteţi trasa şi analiza graficul creşterii bisericii. Ea
prezintă modul în care poate fi trasat un asemenea grafic atât pentru o biserică locală, cât şi
pentru un grup-celulă.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Este biserica ta o biserică aflată în creştere? Din ce punct de vedere? Numeric? Spiritual?
Social? În unul sau mai multe dintre aceste moduri? În toate aceste moduri?

♦

Îmi îndeplinesc eu responsabilitatea de a echipa credincioşii pentru lucrare, sau încerc să o
fac eu singur? În ce mod îi echipez? Dau rezultate eforturile mele?

♦

De ce ar dori un necredincios să vină la biserica mea? De ce ar dori un credincios convertit
de curând să rămână în biserica mea? Pot să fac biserica mea să devină mai primitoare?

♦

Am început să plantez o biserică nouă? Grupuri-celulă? Dacă nu, ce anume aştept?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Participă la serviciile altei biserici şi imaginează-ţi că eşti un necredincios. Te-ai mai întoarce
în biserica respectivă? De ce da sau de ce nu? Compară biserica respectivă cu biserica ta.
Ce ai învăţat din această experienţă cu privire la ceea ce ai de făcut în biserica ta?

♦

Gândeşte-te la bisericile din zona ta. Care dintre ele cresc şi care nu? Compară
caracteristicile fiecăreia cu cele discutate în lecţia de faţă. Care dintre caracteristicile
discutate par a fi motivele creşterii bisericii respective? Sau lipsa căror caracteristici explică
lipsa creşterii? Ai putea preciza şi alte caracteristici, în afara celor discutate în această lecţie,
care ar ajuta respectivele biserici să crească?

♦

Citeşte Anexa 12A şi începe să monitorizezi şi să evaluezi creşterea grupului-celulă şi a
bisericii nou plantate. Arată-i mentorului tău rezultatele analizei pe care ai făcut-o sau
discută-le cu echipa de plantare de biserici. Care sunt punctele tari ale bisericii tale? Care
sunt punctele ei slabe? Ce anume poţi face pentru a încuraja în continuare creşterea
bisericii?
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Evaluarea şi monitorizarea
creşterii bisericii
TRASAREA DIAGRAMEI CREŞTERII

URMĂRIREA CREŞTERII BISERICII LOCALE
Majoritatea confesiunilor cer în mod regulat anumite date statistice de la fiecare biserică membră.
Tabelul din Figura 12.7, de la sfârşitul acestei anexe, conţine o listă a principalelor date statistice cerute
anual de confesiuni de la liderii bisericilor locale membre. Aceste statistici reprezintă un set minim de
date necesare analizării creşterii bisericii. Confesiunea din care faci parte îţi va cere probabil şi alte
date statistice care te vor ajuta şi ele să înţelegi creşterea şi sănătatea bisericii tale. Observă că datele
cerute se referă la ultimele şase luni, şi nu la întregul an. Lucrul acesta este util mai ales în cazul
bisericilor înfiinţate de curând, unde nu există informaţii mai vechi.
Figurile 12.1, 12.2 şi 12.3 reprezintă un studiu de caz al analizării creşterii unei biserici locale. Tabelul
din Figura 12.1 este un exemplu de date statistice al bisericii „Vestea Bună”. Domnul Căldăraru şi doi
colegi ai săi au început să lucreze în oraşul „Oarecare" în noiembrie 1993, împreună cu un grup-celulă.
Acest grup a crescut şi s-a divizat în două grupuri. Apoi, în martie 1994 a luat naştere biserica „Vestea
Bună“, având cincisprezece membri botezaţi. Mulţi dintre aceştia deveniseră creştini prin lucrarea
grupurilor-celulă. În iunie 1994 biserica „Vestea Bună” ajunsese la douăzeci şi cinci de membri.
Analiza datelor statistice ale unei biserici locale poate oferi informaţii utile. Figura 12.2 arată graficul
creşterii bisericii „Vestea Bună” în ceea ce priveşte membrii activi ai bisericii şi numărul mediu de
participanţi la întrunirile săptămânale ale acesteia.
Figura 12.1 MODEL de raport sintetic al unei biserici locale

RAPORT SINTETIC AL UNEI BISERICI LOCALE
Numele bisericii:

Biserica „Vestea Bună”

Localitate:

Oarecare

Conducător:

Ioan Căldăraru

Data înfiinţării bisericii: 1 martie 1994

Date statistice privind creşterea bisericii
LUNA
ANUL
a. Grupuri regulate de evanghelizare
b. Participarea la grupurile de evanghelizare

Martie
1994
1
6

Iunie
1994
2
20

Dec.
1994
2
35

Iunie
1995
3
45

Dec.
1995
6
90

c. Grupuri regulate de creştere spirituală
d. Participarea la grupurile de creştere
spirituală
e. Botezuri

0
0

0
0

1
10

1
12

3
30

0

f. Cursanţi pregătiţi pentru a deveni lideri
1
g. Numărul mediu al participanţilor la întrunirile 25
săptămânale de închinare
h. Membri activi
15

10

5

3

6

2
47

3
65

4
72

9
90

25

30

35

43

Iunie
1996

Dec.
1996
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Figura 12.2 Creşterea numărului de membri şi a numărului participanţilor
la serviciile bisericii „Vestea Bună“

(MODEL DE GRAFIC)
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Analiza datelor statistice privind numărul de membri şi participarea la serviciile bisericii poate oferi
informaţii utile. De pildă, comparând numărul membrilor unei biserici de la un an la altul, liderul acesteia
îşi poate da seama dacă biserica sa creşte numeric sau scade. În cazul bisericii Vestea Bună, domnul
Căldăraru poate vedea că, din martie 1994, biserica sa a câştigat un total de 28 membri noi. Din iunie
1994 până în iunie 1995, numărul membrilor bisericii a crescut cu zece, adică cu 40%
[((35-25)/25)x100]. Dacă biserica va creşte în acelaşi ritm şi în anul următor, domnul Căldăraru se
poate aştepta ca, până în iunie 1996, să aibă un total de 49 de noi membri activi ai bisericii sale. Lucrul
acesta poate constitui un obiectiv specific de rugăciune pentru echipa de conducere a bisericii.
Comparând numărul membrilor unei biserici cu numărul celor care participă la serviciile ei,
conducătorul acesteia / plantatorul de biserici îşi poate da seama cine participă la întrunirile adunării,
fără să fie un membru activ. De multe ori aceşti participanţi sunt credincioşi întorşi de curând care
caută o biserică de care să se alipească sau „căutători" (oameni interesaţi de Evanghelie) sau oameni
pur şi simplu curioşi sau oameni care au venit deoarece cred că această biserică le poate oferi ceva.
Respectivii indivizi constituie o potenţială recoltă şi de aceea membrii bisericii care au fost pregătiţi
pentru a se ocupa de cei nou-veniţi îi pot ajuta să devină ucenici ai lui Hristos. După cum se poate
vedea în Figura 12.2 de mai sus, la întrunirile bisericii „Vestea Bună“ participă cel puţin 47 de oameni
care nu sunt membri activi ai acesteia.
Pe de altă parte, pierderea de membri poate fi un indicator pozitiv sau negativ al creşterii. Sub aspect
pozitiv, pierderea unor membri se poate datora plecării lor pentru a înfiinţa o nouă biserică. Sub aspect
negativ, pierderea membrilor poate indica schimbări demografice ale comunităţii. De asemenea, poate
fi un semnal că metodele de lucrare folosite nu împlinesc nevoile oamenilor din respectiva comunitate.
De exemplu, un plantator de biserici a început să lucreze într-un sat mic. A înfiinţat o biserică şi a
început să ţină servicii de închinare duminică dimineaţa. Foarte puţini oameni participau la întrunirile
bisericii, deşi mulţi susţineau că îi interesează Evanghelia. Încercând să descopere motivul slabei
participări la adunările bisericii, plantatorul de biserici a aflat că majoritatea locuitorilor din satul
respectiv erau angajaţii unei fabrici locale în care se lucra şi duminica dimineaţa. A schimbat timpul de
închinare de duminica dimineaţa pe duminica seara şi la puţină vreme locul respectiv s-a umplut până
la refuz.
Figura 12.3 este o diagramă comparativă a numărului de membri noi din biserică în raport cu numărul
de oameni botezaţi. Asemenea date statistice îi pot spune conducătorului dacă biserica sa creşte ca
urmare a convertirilor în primul rând (prin mântuirea de noi oameni), sau prin transfer de la alte biserici
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(creştini care se mută de la o biserică la alta). Rata de creştere prin convertire îi arată în ce măsură
biserica respectivă a reuşit să pătrundă în comunitatea în care a fost înfiinţată.
Figura 12.3 Membri noi ai bisericii Vestea Bună în raport cu oamenii botezaţi
(MODEL DE GRAFIC CU BARE)

12
10
8
Membrii noi

6

Botezuri

4
2
0
Iun.94

Dec.94

Iun.95

Dec.95

După cum se poate vedea din diagrama de mai sus, majoritatea membrilor noi din biserica „Vestea
Bună“ provin din convertiri. Lucrul acesta arată că biserica „Vestea Bună“ a reuşit să fie relevantă şi să
vestească Evanghelia în comunitatea în care se află.
URMĂRIREA CREŞTERII GRUPULUI-CELULĂ

Tabelul din Figura 12.8 de la sfârşitul acestei anexe arată ce fel de date statistice ar trebui să culeagă
liderul grupului-celulă la fiecare întâlnire a grupului. Deoarece scopul unui grup-celulă este acela de a
dezvolta o comunitate de oameni cărora să le pese unul de celălalt şi care să ducă Evanghelia la
necredincioşi, conducătorului grupului-celulă ar trebui să ţină evidenţa numărului de participanţi care
vin regulat la întrunirile grupului, a numărului de vizitatori şi a numărului de oameni mântuiţi în timpul
întâlnirii sau în timpul scurs de la ultima întâlnire. Aceste date statistice îl ajută totodată pe
conducătorul grupului-celulă să se asigură că noii convertiţi sunt incluşi în grupuri-celulă şi că grupul
său celulă vesteşte Evanghelia comunităţii de oamenii în care se află.
Dacă numărul de participanţi care vin regulat la întrunirile grupului-celulă este în creştere, lucrul acesta
arată că respectivul grup reprezintă un loc unde se poate creşte în credinţă şi unde oamenii sunt slujiţi
şi pot să slujească. Conducătorul grupului-celulă ar trebui să urmărească creşterea numărului de
participanţi care vin regulat la întâlnirile grupului până în punctul în care celula să se poată diviza. De
regulă grupurile-celulă se divid atunci când există 15 participanţi care vin regulat la întâlnirile grupului şi
există totodată o persoană pregătită pentru a prelua conducerea grupului care se va forma. Va trebui
să decizi în funcţie de contextul în care te afli care este cel mai bun moment al divizării grupului tău. Un
grup-celulă nu trebuie să se dividă însă înainte de a exista un om pregătit pentru a prelua conducerea
grupului nou format. Identificarea şi pregătirea liderilor pentru viitoarele grupuri-celulă trebuie să
reprezinte un obiectiv important al conducătorului grupului-celulă încă din momentul înfiinţării acestuia.
Dacă grupul-celulă nu creşte, conducătorul grupului-celulă trebuie să încerce să înţeleagă de ce se
întâmplă lucrul acesta. Se poate ca membrii respectivului grup-celulă să nu înţeleagă necesitatea
vestirii Evangheliei prietenilor şi vecinilor lor. Sau, poate, grupul-celulă se întâlneşte într-un loc sau la o
oră nepotrivită, ceea ce împiedică participarea mai multor oameni. Pot exista multe alte motive.
Conducătorul grupului-celulă trebuie să stea de vorbă cu oamenii, să se roage, să-I ceară lui
Dumnezeu înţelepciune cum să transforme grupul-celulă într-un loc în care creştinii să poată creşte în
credinţă, iar necredincioşii să poată auzi şi înţelege Evanghelia. Nu uita, obiectivul grupurilor-celulă
este de a constitui o comunitate, nu de a creşte, DAR creşterea este roada firească a unei comunităţi
sănătoase!
Figurile 12.4, 12.5 şi 12.6 conţin un studiu de caz al unui grup-celulă (numit Grupul-celulă A). Figura
12.4 de mai jos este un exemplu de completare a unui raport sintetic al grupului-celulă.
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Figura 12.4 Model de raport sintetic al grupului-celulă

RAPORT SINTETIC AL GRUPULUI-CELULĂ
Numele grupului-celulă:

A

Conducătorului grupului-celulă:

Ioan Căldăraru

Locul de întâlnire:

str. Trandafirilor, Cartierul Micro

Data înfiinţării grupului-celulă:

5 iunie 1994

Date statistice privind creşterea Grupului-celulă A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5/6/9
4

12/6/
94

19/6/
94

26/6/
94

3/7/9
4

10/7/
94

17/7/
94

24/7/
94

31/7/
94

a) Numărul de participanţi care
vin regulat

3

3

5

6

12

12

6

6

8

b) Numărul de vizitatori

3

3

6

6

5

7

0

4

3

c) Numărul total de participanţi la
întâlnirile grupului-celulă (a+b)

6

6

11

12

17

19

6

10

11

d) Numărul de oameni mântuiţi

0

2

4

3

0

4

0

2

3

Numărul întâlnirii
Data (zz/ll/aa)

Este utilă folosirea diagramelor şi a graficelor pentru analizarea şi urmărirea creşterii unui grup-celulă.
În Figura 12.5 puteţi vedea o linie grafică ce arată creşterea numărului de oameni care participă regulat
la întâlnirile grupului-celulă A. După cum se poate vedea din acest grafic, grupul-celulă A crescut
constant până când s-a ajuns la 12 oameni care participă regulat la întrunirile lui. Apoi, când numărul
acestor participanţi a rămas constant la 12 şi a existat un lider pregătit, celula s-a divizat. Jumătate din
participanţii regulaţi la întâlnirile grupului-celulă A au format un grup-celulă nou, iar cealaltă jumătate a
rămas în Grupul-celulă A.
Figura 12.5 Model de grafic al numărului de participanţi la întrunirile grupului-celulă A

Grupul-celulă A — participanţi şi vizitatori
Part.reg.

Vizitatori

Total

20
15
Number
10
of
People
5

12

3

6

5

3

12
6

8

6

0
Înt.1

Înt.2

Înt.3

Înt.4

Înt.5

Înt.6

Înt.7

Înt.8

Înt.9
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În Figura 12.6 puteţi vedea reprezentate sub formă de grafic cu bare informaţiile din tabelul 12.4.
Trebuie notat că liderul sau pastorul unei biserici-mamă din care s-au desprins grupuri-celulă va dori să
adune date statistice atât despre grupurile celule respective, cât şi despre biserica sa. Grupurile-celulă
care nu cresc şi nu se multiplică trebuie avute în vedere şi ajutate.
Figura 12.6 Model de grafic cu bare al numărului de participanţi la întâlnirile grupului A

Date sintetice - creşterea Grupului A
20
18
16
14
Numărul 12
de
10
oameni 8
6
4
2
0

Part.reg.
Total
Mântuiţi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Număr de membri

CONCLUZIE
Analiza şi urmărirea creşterii unei biserici sau a unui grup-celulă reprezintă o parte esenţială a
procesului plantării de biserici. Făcând lucrul acesta, vom înţelege mai bine rezultatele reale ale muncii
noastre. Atunci când vin oameni noi la Hristos, când aceştia sunt incluşi în grupuri-celulă, când
grupurile-celulă se divid dând naştere unor noi grupuri, când în felul acesta comunităţii şi naţiunii
respective i se vesteşte Evanghelia, asemenea date statistice vor fi utile pentru a-i ajuta pe credincioşi
nu să se mândrească cu eforturile lor, ci să îi aducă laude lui Dumnezeu pentru lucrarea puternică pe
care a desfăşurat-o în mijlocul lor.
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Figura 12.7 Exerciţiu

RAPORT SINTETIC AL BISERICII LOCALE
Numele bisericii:

___________________________

Sediul:

___________________________

Conducătorul:

___________________________

Date statistice privind creşterea bisericii
LUNA

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

ANUL

20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___

a) Grupuri regulate de
evanghelizare
b) Participarea la grupurile de
evanghelizare
c) Grupuri regulate de
creştere spirituală
d) Participarea la grupurile de
creştere spirituală
e) Botezuri
f) Lideri în curs de pregătire
g) Numărul mediu de
participanţi la întrunirile
săptămânale ale bisericii
h) Numărul de membri activi

NOTE:
a)

Numărul de grupuri-celulă din biserică al căror obiectiv principal îl reprezintă vestirea
Evangheliei;

b)

Numărul de adulţi care participă în mod regulat la grupurile de evanghelizare menţionate mai
sus;

c)

Grupurile de creştere spirituală au drept obiectiv prioritar facerea de ucenici şi învăţarea lor. Sunt
grupuri de studiu biblic, de rugăciune etc. care se întâlnesc în mod regulat (adică cel puţin de
două ori pe lună);

d)

Numărul de adulţi care participă la grupurile de creştere spirituală menţionate mai sus;

e)

Numărul oamenilor botezaţi în ultimele şase luni;

f)

Numărul de oameni pregătiţi pentru a deveni lideri în biserică. Ei pot fi lideri ai grupurilor de
evanghelizare, ai grupurilor de creştere spirituală, diaconi, bătrâni etc.;

g)

Numărul total de adulţi care participă în mod regulat la serviciile de închinare ale bisericii. Acest
număr poate fi calculat făcând media participanţilor la întâlnirile bisericii din 4 duminici
consecutive, dintr-o perioadă în care nu sunt vacanţe sau în care oamenii nu pleacă în mod
normal din localitate. Acest număr reprezintă media participanţilor la întâlnirile săptămânale ale
bisericii pentru perioada respectivă de şase luni;

h)

Oamenii care au întrunit condiţiile necesare pentru a deveni membri ai bisericii şi care participă
în mod curent la viaţa bisericii.
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Figura 12.8 Exerciţiu

RAPORT SINTETIC AL GRUPULUI-CELULĂ
Conducătorului grupului-celulă:

___________________________

Sediul:

___________________________

Data înfiinţării grupului-celulă:

___________________________

Date statistice privind creşterea grupului-celulă
Numărul întâlnirii
Data (zz/ll/aa)

1

2

3

4

5

6

7

8

a) Numărul de oameni care participă
regulat
b) Numărul de musafiri
c) Numărul total de participanţi la
întâlnirile grupului-celulă (a + b)
d) Numărul de oameni mântuiţi

NOTE:
a)

Numărul de oameni care se consideră a fi participanţi activi la întâlnirile grupului-celulă şi care se
află prezenţi la întâlnirea respectivă;

b)

Numărul de musafiri existenţi la întâlnirea respectivă;

c)

Numărul total de participanţi la respectiva întâlnire a grupului-celulă (numărul de participanţi care
vin regulat + numărul de musafiri);

d)

Numărul de oameni din grupul-celulă care s-au întors la Hristos în timpul respectivei întâlniri sau
în timpul scurs de la ultima întâlnire.
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Conducerea bisericii şi
slujbele din biserică

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a explica principalele forme de conducere a bisericii, cât şi condiţiile
pe care trebuie să le îndeplinească cei ce ocupă posturi de conducere în biserică.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă cât mai bine diversele forme de conducere a bisericii;

♦

Să cunoască modul în care poate identifica potenţialii lideri;

♦

Să înţeleagă responsabilităţile şi privilegiile conducătorilor bisericii.

Schiţa lecţiei
I.

Ce este biserica?

II.

Forme de conducere a bisericii

III.

Responsabilităţile şi privilegiile conducătorilor bisericii

IV. Rezumat

Sugestii pentru coordonatori
♦

Este esenţial ca, în calitate de plantator de biserici, atunci când vezi conturându-se grupul din
care se va forma o nouă biserică, să poţi defini clar modul în care respectivul grup va fi
condus. Scopul acestei lecţii nu este de a te convinge să adopţi o anumită formă de
conducere a bisericii, ci de a te face să te gândeşti la implicaţiile pe care le va avea alegerea
unei anumite forme de conducere a bisericii şi numirea unor lideri asupra creşterii şi
multiplicării acesteia.
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13

Conducerea bisericii şi
slujbele din biserică
CINE ESTE RESPONSABIL?

CE ESTE BISERICA?

Biserica lui Isus Hristos este trupul invizibil format din oameni născuţi din nou care cred în Isus
Hristos, fie ei morţi, în viaţă sau încă nenăscuţi, din orice trib, de orice limbă şi din orice naţiune de
pe pământ. Adeseori este denumită Biserica Universală. Bisericile locale constituie manifestarea
vizibilă în timp şi spaţiu a Bisericii Universale. Dacă am încerca să definim ce este biserica locală,
am putea spune că ea este un grup organizat de credincioşi botezaţi, conduşi din punct de vedere
spiritual de unul sau mai mulţi păstori, care afirmă relaţia pe care o au cu Dumnezeu şi unul cu
celălalt prin: participarea regulată la Cina Domnului; recunoaşterea autorităţii Cuvântului lui
Dumnezeu; strângerea regulată laolaltă pentru închinare şi studierea Cuvântului lui Dumnezeu; şi
prin vestirea Evangheliei în lume. Cât priveşte numărul de participanţi şi modul specific de
organizare şi conducere, bisericile diferă mult de la caz la caz.
Diferenţele doctrinare şi practice îi determină de multe ori pe credincioşii dintr-o anumită zonă să
înfiinţeze adunări fără legătură unele cu altele. Modurile diferite de înţelegere a Scripturii au
condus la o varietate de structuri şi forme de conducere a bisericii. Această lecţie va încerca
rezumarea diferitelor forme de conducere pentru a-i permite plantatorului de biserici să decidă
care formă s-ar potrivi cel mai bine bisericii pe care doreşte să o înfiinţeze şi care formă ar putea
conduce mai repede la înmulţirea bisericilor.
II.

FORME DE CONDUCERE A BISERICII

Formele de conducere a bisericii pot fi împărţite în două mari categorii, în cadrul fiecăreia existând
mai multe variante. Se poate ca o biserică nici să nu fie conştientă ce model de conducere a ales,
dar, de regulă, orice biserică se încadrează într-una din aceste forme sau într-o variantă a uneia
din formele de mai jos. Diversele modele de conducere a bisericii se disting unele de altele, în
principal, prin gradul de autonomie acordat bisericii locale.
A.

Conducerea ierarhică

1.

Episcopală
Forma episcopală de conducere presupune existenţa unei ierarhii care controlează
biserica locală. Acest control este practicat prin intermediul episcopilor bisericii.
Diversele niveluri de autoritate încep de la episcopi, urmând apoi prezbiterii, diaconii, iar
în cele din urmă membrii bisericii. Episcopii au nu doar puterea de a numi prezbiteri şi
diaconi care să le fie subordonaţi, ci şi de a numi oameni care să-i succeadă în funcţia
de episcop. În felul acesta, autoritatea lor este păstrată. Bisericile Metodistă, Ortodoxă,
Anglicană şi Romano-Catolică folosesc structura episcopală.
Autoritatea acordată episcopilor are la bază, în mod frecvent, doctrina succesiunii
apostolice sau o altă credinţă similară. Conform acesteia, autoritatea episcopilor a fost
transmisă în decursul generaţiilor de la Apostolul Petru, care a fost numit cap al Bisericii
de către Isus. Texte relevante din Scriptură pentru această doctrină sunt: Fp. 14:23 şi Tit
1:5.

2.

Prezbiteriană
Forma prezbiteriană de conducere a bisericii are şi ea o structură ierarhică, însă această
ierarhie nu este numită de un for superior. Autoritatea este deţinută de reprezentanţii
aleşi de membrii bisericilor, fie ei clerici sau laici, care acţionează în interesul acestora.
Biserica alege bătrânii care să o conducă. Aceşti bătrâni, împreună cu bătrânul
însărcinat cu învăţătura (pastorul) formează consiliul de conducere. Bătrânul însărcinat
cu învăţătura şi un reprezentant al comitetului de conducere al bătrânilor din bisericile
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dintr-o anumită zonă formează împreună un prezbiteriu care are autoritatea asupra
comitetelor locale de conducere. Reprezentanţii mai multor prezbiterii formează un
sinod, iar reprezentanţii tuturor sinoadelor formează adunarea generală, care deţine
autoritatea supremă.
B.

Condiţiile pe care trebuie să le întrunească un bătrân / priveghetor (Tit 1:5-9).

În Epistola sa către Tit, Pavel reiterează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cineva
pentru a deţine funcţia de bătrân sau priveghetor. Observaţi că lista acestor condiţii este
similară celei extinse din 1 Tim. 3:1-7:
♦

fără vină

♦

nu iute la mânie

♦

soţul unei singure neveste

♦

nu dedat la beţie

♦

copii credincioşi, care să nu
trăiască în destrăbălare sau
să fie neascultători

♦

nu bătăuş

♦

nu lacom sau doritor de
câştiguri necinstite

♦
C.

nu arogant, nu cu aere de
stăpân

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească diaconii (1 Tim. 3:8-13)

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească diaconii sunt similare celor pe care trebuie să le
îndeplinească bătrânii, cu excepţia faptului că diaconilor nu li se cere să fie în stare să înveţe
pe alţii. Principalele condiţii pentru funcţia de diacon sunt enumerate în 1 Tim. 3:8-13:
♦

vorbit de bine

♦

o conştiinţă curată

♦

sincer

♦

încercat

♦

nu băutor de mult vin

♦

soţul unei singure neveste

♦

nu lacom

♦

să îşi conducă bine copiii şi
casa
Condiţiile spirituale sunt la fel de stricte ca şi în cazul bătrânilor. Trebuie să fie vorbiţi de bine,
să aibă o reputaţie bună. Singura diferenţă, aceea de a nu li se cere să fie în stare să înveţe
pe alţii, poate fi uşor înţeleasă în lumina rolului pe care îl au. Cuvântul grecesc diakonos
tradus în limba noastră prin „diacon" face referire la o persoană care slujeşte. Vedem
menţionaţi pentru prima dată diaconii în Fapte 6. La acea dată exista o problemă în biserică:
unele văduve erau neglijate la împărţirea alimentelor de care aveau nevoie. Apostolii care
conduceau biserica nu au considerat potrivit să abandoneze responsabilitatea pe care o
aveau de a-i învăţa pe alţii şi a se ruga, aşa că au cerut adunării să aleagă şapte bărbaţi
cărora să li se poată încredinţa sarcina distribuirii alimentelor.
De aici deducem că diaconii răspundeau de împlinirea nevoilor materiale şi sociale din
biserică. Întrucât era datoria lor să se ocupe de problemele financiare ale bisericii, înţelegem
condiţiile spirituale stricte pe care trebuiau să le îndeplinească, cât şi nevoia de a fi oameni
încercaţi. Diaconii există în biserică pentru a le permite bătrânilor să se concentreze asupra
nevoilor spirituale ale bisericii.
În unele biserici există şi diaconiţe (vezi Rom. 16:1), rolul lor fiind similar cu cel al diaconilor.
III.

RESPONSABILITĂŢILE ŞI PRIVILEGIILE CONDUCĂTORILOR BISERICII
A.

Responsabilităţile

1 Petru 5 rezumă responsabilităţile pe care le au bătrânii /pastorii /priveghetorii: de a purta de
grijă turmei lui Dumnezeu. Iată câteva din lucrurile specifice pe care le au de făcut:
♦

să facă munca unui evanghelist (2 Tim. 4:5);

♦

să conducă — cuvântul grecesc pentru „a conduce" sau „a stăpâni" este proistemi,
însemnând „a fi deasupra, a supraveghea, a prezida, a fi protector sau apărător".
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Observaţi că Petru precizează clar faptul că îndeplinirea acestui rol nu înseamnă „a
stăpâni peste" oameni, ci a constitui un exemplu pentru ei;

B.

♦

să citească Cuvântul lui Dumnezeu în public (2 Tim. 4:13);

♦

să propovăduiască Cuvântul (2 Tim. 4:1-2);

♦

să înveţe pe alţii din Cuvânt (Tit 2:1).

Privilegiile

Bătrânii credincioşi sunt vrednici să fie respectaţi. Acest respect este consecinţa vieţii
evlavioase pe care o trăiesc, datorită căreia au putut fi aleşi în funcţia de bătrâni. Sfatul lor
trebuie luat în considerare cu multă seriozitate de către adunare. În plus, trebuie avut grijă să
nu fie acuzaţi că ar fi făcut ceva rău decât dacă există o mărturie temeinică a cel puţin doi
martori (1 Tim. 5:19-20). Dacă însă se dovedeşte că sunt vinovaţi de comiterea unui păcat,
trebuie pedepsiţi mai aspru decât membrii obişnuiţi. Lucrul acesta corespunde poziţiei publice
pe care o ocupă. Au o putere mare de a influenţa oamenii în bine sau în rău, de aceea vor
avea parte de o pedeapsă mai severă dacă fac greşeli.
Bătrânii credincioşi în slujba lor, care-i învaţă pe alţii din Cuvânt, sunt vrednici, de asemenea,
şi de o răsplată financiară. Pavel foloseşte termenul „îndoită cinste", referindu-se din câte se
pare la respect şi răsplată (1 Cor. 9). Nu este precizată o sumă anume, dar pare rezonabil să
spunem că sunt vrednici cel puţin de primirea sumei pe care un membru obişnuit al adunării
lor o câştigă. Ei nu trebuie să primească această sumă pentru că au nevoie de bani, ci au
dreptul la această răsplată datorită slujirii lor credincioase în calitate de bătrâni ai bisericii.
Adunarea are responsabilitatea de a le sluji în acest mod, demonstrând astfel respect faţă de
învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu.
De multe ori bisericile ignoră această învăţătură, dacă persoana în cauză are şi o altă sursă
de venit. Ca urmare, bătrânii bisericii respective sunt suprasolicitaţi sau nu au suficient timp
pentru lucrarea de supraveghere şi învăţare a altora. Conducerea unei biserici şi învăţarea
altora din Cuvânt sunt chestiuni serioase. Va trebui să stabileşti, în funcţie de contextul
propriei tale biserici, modul în care se va aplica această învăţătură despre responsabilitatea
pe care o au membrii unei biserici faţă de bătrânii ei.
IV. REZUMAT

Deşi Noul Testament vorbeşte despre toate aceste forme de conducere şi despre aceste slujbe,
nu conţine vreo poruncă specifică cu privire la modul în care ar trebui să fie organizată o biserică
locală. Ca plantator de biserici va trebui să meditezi la opţiunile care-ţi stau înainte şi să te rogi.
Contextul din care provii şi confesiunea din care faci parte vor influenţa mult, probabil, alegerea
unei anumite forme de conducere. Ca parte a responsabilităţii tale de pregătire a grupului-celulă
pentru a deveni o biserică, va trebui să îi înveţi pe membrii acestuia ce spune Scriptura despre
formele de conducere a Bisericii, cât şi despre forma specifică de conducere pe care ai ales-o
pentru biserica pe care o veţi înfiinţa.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Meditează la formele de conducere a bisericii descrise în această lecţie şi întreabă-te care ar
fi câteva lucruri pozitive ce ar putea contribui la înmulţirea bisericilor? Care ar fi lucrurile
negative, legate de aceste forme de conducere, care ar putea împiedica multiplicarea
bisericilor?

♦

Eşti de acord cu îndemnul lui Pavel de a plăti pe bătrânii bisericii care-i învaţă pe alţii din
Cuvânt? Care va fi în această chestiune poziţia bisericii pe care o vei înfiinţa?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Identifică în biserica pe care o plantezi doi bărbaţi care ar putea deveni bătrâni ai bisericii.
Gândeşte-te la un plan de formare a lor şi testează-i pentru a vedea dacă posedă trăsăturile
de caracter necesare unui bătrân al bisericii.
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Funcţiile şi formele
corporative ale bisericilor
nou-înfiinţate

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a discuta funcţiile biblice ale întâlnirilor credincioşilor, cât şi formele
pe care acestea le îmbracă.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să cunoască funcţiile biblice ale întrunirilor bisericii;

♦

Să înţeleagă posibilele forme ale întâlnirilor publice;

♦

Să întocmească un plan al întrunirilor publice ale bisericii care urmează să fie înfiinţată.

Schiţa lecţiei
I.

Funcţiile corporative ale bisericii

II.

Forme pe care le poate îmbrăca strângerea laolaltă a credincioşilor

III.

Concluzii

Anexa
14A Botezul în Noul Testament

Sugestii pentru coordonatori
♦

Această lecţie se concentrează asupra dinamicii corporative a unei biserici organizate. Pe
parcursul acestei lecţii cursanţii pot discuta despre diferenţele dintre un grup-celulă şi o
biserică organizată. Care este punctul în care unul sau mai multe grupuri-celulă devin o
biserică organizată? Prin ce sunt similare sau diferite funcţiile discutate în această lecţie şi
cele practicate de cursanţi în propriile lor biserici?

Modulul 4

Lecţia 14: Funcţiile şi formele corporative ale bisericilor nou-înfiinţate

BISERICA

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

pagina 31

BISERICA

LECŢIA

14

Funcţiile şi formele
corporative ale bisericilor
nou-înfiinţate
CE SE ÎNTÂMPLĂ CÂND NE
ADUNĂM LAOLALTĂ?

INTRODUCERE

Lecţia anterioară s-a concentrat asupra structurii bisericii — formele de conducere ale acesteia şi
funcţiile din cadrul ei. Lecţia de faţă se va concentra asupra a ceea ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor
membrilor bisericii: închinare, ritualuri, predicarea / expunerea Cuvântului lui Dumnezeu, păstrarea
disciplinei şi dărnicie în vederea rezolvării nevoilor sociale. Lecţia va discuta totodată formele pe care le
poate îmbrăca întrunirea credincioşilor.
I.

FUNCŢIILE CORPORATIVE ALE BISERICII
A.

Închinarea publică

Unul dintre cele mai importante motive pentru care biserica se strânge laolaltă este acela de
a I se închina Domnului. Închinarea colectivă a bisericii este discutată mai detaliat în Lecţia
15 „Închinarea în biserica locală" şi Lecţia 16 „Cum trebuie condusă închinarea bisericii" din
Secţiunea Biserica.
Închinarea colectivă le permite creştinilor să se identifice cu un grup mai mare şi mai divers
de credincioşi decât grupul-celulă din care fac parte. Ea reprezintă totodată o mărturie
publică, în faţa comunităţii, a vieţii şi puterii lui Dumnezeu, fiind simultan o sursă de încurajare
pentru credincioşi, arătându-le că nu sunt singuri şi că Duhul lui Dumnezeu se află la lucru în
vieţile multor alţi oameni. În plus, închinarea colectivă permite practicarea darurilor
duhovniceşti în vederea zidirii celor ce sunt ai lui Dumnezeu, ca trup al Său.
B.

Ritualurile

Cele două ritualuri universal acceptate ale Bisericii sunt Botezul şi Cina Domnului. Deşi toate
bisericile acceptă aceste două ritualuri, există o mare diversitate de opinii în ceea ce priveşte
modul de practicare a lor. Deoarece eşti pe punctul de a înfiinţa o biserică nouă, este
important ca atât tu, cât şi membrii respectivei biserici să înţeleagă modul în care veţi practica
aceste ritualuri.
1.

Botezul
Creştinii evanghelici au păreri diferite în ceea ce priveşte semnificaţia botezului. În
funcţie de definiţia dată botezului se poate ajunge la concluzii diferite atât în ceea ce
priveşte persoanele care pot fi botezate, cât şi modul de desfăşurare a botezului. În
continuare sunt discutate două puncte de vedere majore.
a.

Botezul ca semn al legământului dintre Dumnezeu şi om
Botezul este un act de credinţă prin care intrăm în Noul Legământ încheiat cu
Dumnezeu, prin Hristos (Mt. 26:28; Lc. 22:20), urmând să ne bucurăm de
avantajele acestuia. Sunt botezaţi atât credincioşii maturi, cât şi familiile acestora,
inclusiv bebeluşii şi copiii mici. După cum tăierea împrejur era un semn al Vechiului
Legământ (Gen. 15, 17), la fel botezul este semnul Noului Legământ. Este
importantă semnificaţia botezului, şi nu modul în care este făcut.

b.

Botezul ca semn al credinţei personale în Hristos
Botezul este un simbol exterior al schimbării interioare care s-a produs în
credincios. El slujeşte drept mărturie publică a credinţei personale a cuiva în Isus
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Hristos. Există diverse moduri de efectuare a botezului, dar de cele mai multe ori
acesta se face prin scufundare, pentru a simboliza identificarea credinciosului cu
Hristos în moartea, îngroparea şi învierea Lui.
2.

Cina Domnului
Domnul Însuşi ne-a poruncit să luăm din pâine şi să bem din pahar pentru a ne aminti de
El. A poruncit acest ritual mai întâi ucenicilor Săi, în Camera de Sus, în seara dinaintea
morţii Sale (Mt. 26:26-28; Mc. 14:22-26; Lc. 22:19-20). Pavel le-a amintit şi el corintenilor
despre importanţa Cinei Domnului (1 Cor. 11:23-34).
Isus Însuşi a explicat semnificaţia fiecăruia dintre elementele Cinei Domnului. Acestea
reprezintă trupul Său frânt şi sângele Său vărsat. Expresia-cheie este „faceţi lucrul
acesta spre pomenirea Mea" (1 Cor. 11:25-26). Cina Domnului ne ajută să ne amintim
preţul mântuirii noastre. Datorită ei ne concentrăm asupra morţii lui Hristos pe crucea de
la Calvar. Ori de câte ori ne împărtăşim din pâine şi din vin, proclamăm adevărul jertfei
Sale.
În instrucţiunile pe care le-a dat referitor la modul în care trebuie practicată Cina
Domnului, Apostolul Pavel a spus că în felul acesta ne amintim moartea Domnului, până
va veni El. Cina Domnului le reaminteşte deci credincioşilor şi de revenirea lui Hristos.

C.

Slujba Cuvântului

Citirea în public a Cuvântului lui Dumnezeu, predicarea şi învăţarea altora trebuie să fie
elemente prezente în întrunirile credincioşilor. Isus le-a spus ucenicilor să-i înveţe pe noii
convertiţi să asculte „tot ce v-am poruncit" (Mt. 28:20). Pavel i-a spus lui Timotei „ia seama
bine la [dedică-te la] citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dai altora" (1 Tim. 4:13).
D.

Disciplina în biserică

În 1 Corinteni 5 Pavel discută păcatul unui frate care a făcut ruşine bisericii. Îi spune bisericii
respective că trebuie să îl disciplineze pe respectivul — „un astfel de om să fie dat pe mâna
Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus [pentru ca
natura păcătoasă să fie nimicită şi duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului]" (v. 5). Pedeapsa
aplicată pare a fi fost interdicţia participării la Cina Domnului (v. 11).
În 1 Corinteni 6 Pavel porunceşte bisericii să judece conflictele apărute între fraţi, pe care la
acea dată creştinii din biserică încercau să le soluţioneze „înaintea necredincioşilor". Modul în
care trebuie ele soluţionate nu este precizat.
În Matei 18:5-7 Isus ne-a spus ce avem de făcut atunci când un credincios păcătuieşte
împotriva fratelui său. Dacă lucrurile sunt rezolvate corect, întreaga problemă rămâne între
cei doi. Dar, dacă cel vinovat nu se pocăieşte, atunci trebuie să intervină biserica. Remarcaţi
paşii precizaţi în aceste versete:
1.

Stai de vorbă cu fratele tău între patru ochi. E nevoie de curaj pentru a confrunta
pe cineva, însă porunca este clară. Ni se spune: „Du-te şi mustră-l între tine şi el
singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău".

2.

Discută cu fratele respectiv în prezenţa câtorva martori. Trebuie să le spunem
altor fraţi sau surori din biserică despre păcatul respectivului abia după ce am
discutat cu el între patru ochi. Dacă nu vrea să ne asculte, atunci trebuie să luăm şi
pe alţii cu noi, pentru a-l convinge că ceea ce a făcut este într-adevăr păcătos şi
pentru a avea martori, în cazul în care refuză să se pocăiască. Este de dorit ca
această mărturie mai puternică să îl facă pe respectivul să se pocăiască, iar atunci
întreaga problemă este rezolvată şi trebuie uitată.

3.

Spune-l bisericii. În cazul în care, în confruntările anterioare, fratele respectiv a
refuzat să se pocăiască, trebuie să se implice întreaga biserică. Dacă refuză să
asculte de biserică, atunci acesteia nu-i mai rămâne altceva de făcut decât să îl
excludă. Excomunicarea trebuie folosită doar ca ultimă măsură.

Obiectivul disciplinării este întotdeauna recuperarea fratelui care a păcătuit. Niciodată nu se
urmăreşte pedepsirea respectivului sau respectivei. Chiar şi în cazul păcatului grav din 1
Corinteni 5 Pavel le-a spus corintenilor să îl iubească şi să-l accepte înapoi în rândul lor pe
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fratele în cauză, după ce acesta s-a pocăit (2 Cor. 2:1-11). Pocăinţa trebuie să aducă
restabilirea imediată a relaţiilor, cu dragoste.
Deoarece obiectivul disciplinării îl reprezintă reabilitarea celui care a greşit, trebuie să ne
analizăm întotdeauna atitudinea cu care îl abordăm pe cel care a păcătuit. 2 Timotei 2:24-26
afirmă că robul Domnului trebuie să îi mustre cu blândeţe pe cei care i se împotrivesc. De
asemenea, Pavel i-a spus lui Timotei să nu mustre niciodată cu asprime pe cineva mai în
vârstă decât el (1 Tim. 5:1). Iar Galateni 6:1 ne aminteşte că disciplinarea trebuie practicată
întotdeauna cu blândeţe.
E.

Zidirea reciprocă

În scrierile Noului Testament găsim mai multe porunci despre modul în care trebuie să ne
purtăm unii cu alţii. Aceste porunci care vizează relaţia „unuia cu celălalt" descriu modul în
care trebuie să se comporte creştinii. Deci, una din funcţiile bisericii este de a încuraja
practicarea acestor porunci referitoare la relaţiile dintre noi. Accentul pus pe unitate şi pe
purtarea de grijă reciprocă deosebeşte biserica de grupurile necreştine. Credincioşii pot
împlini aceste porunci doar prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu în inimile lor. Câteva din
aceste porunci sunt:

F.

♦

Spălaţi-vă picioarele unul altuia (In. 13:14);

♦

Iubiţi-vă unul pe altul (In. 13:34; 15:12, 17);

♦

Dovediţi devotament unul faţă de celălalt (Rom. 12:10);

♦

Acceptaţi-vă unul pe celălalt (Rom. 15:7);

♦

Învăţaţi-vă unii pe alţii (Rom. 15:14);

♦

Salutaţi-vă unii pe alţii (1 Cor. 16:20);

♦

Slujiţi-vă unul pe celălalt (Gal. 5:13);

♦

Iertaţi-vă unii pe alţii (Ef. 4:32);

♦

Mustraţi-vă unii pe alţii (Col. 3:16);

♦

Mângâiaţi-vă unii pe alţii (1 Tes. 4:18);

♦

Îndemnaţi-vă unii pe alţii (Evrei 3:13).

Dărnicii pentru ajutorarea celor în nevoie şi în scopuri sociale

Biserica Primară s-a implicat puternic în împlinirea nevoilor concrete ale altora. Puneau
accent pe dărnicia pentru alţi credincioşi şi erau preocupaţi atât de fraţii şi surorile lor în
Hristos din propria biserică, cât şi de cei din alte zone.
1.

Săracii
Credincioşii îşi vindeau averile pentru a dărui banii obţinuţi astfel fraţilor şi surorilor lor
nevoiaşi. Lucrul acesta l-au făcut încă de la începutul existenţei Bisericii (Fp. 2:45; 4:34).
Se pare că această dărnicie era practicată în cadrul unui program organizat al bisericii.
Banii obţinuţi din vânzarea bunurilor şi a pământurilor lor îi dădeau apostolilor, pentru a fi
distribuiţi săracilor (Fp. 4:35). Ucenicii au făcut acelaşi lucru în Antiohia. Când au trimis
ajutoare bisericilor din Iudeea, au făcut lucrul acesta trimiţând contribuţia lor prin doi
bărbaţi (Barnaba şi Saul), bătrânilor bisericilor din Iudeea (Fp. 11:28-30). Bătrânii
acestor biserici au fost cei care au distribuit darul primit. Biserica trebuia să strângă bani
în fiecare săptămână, în mod organizat (1 Cor. 16:2).

2.

Văduvele
Un sistem similar funcţiona pentru ajutorarea văduvelor. Disputa din Fapte 6 a apărut
datorită faptului că numărul văduvelor care aveau nevoie să fie ajutate a crescut atât de
mult, încât apostolii nu mai puteau supraveghea suficient de bine distribuirea banilor. De
aceea au cerut bisericii să aleagă şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt care să se ocupe de
această problemă. De asemenea, exista o listă de văduve în biserica din Efes, în
vremea în care se afla Timotei acolo (1 Tim. 5:3-16). Pavel i-a dat lui Timotei câteva
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indicaţii cu caracter general, în baza cărora să fie incluse pe această listă doar văduvele
care erau cu adevărat nevoiaşe. Dacă acestea aveau familii cu membri credincioşi,
biserica nu era răspunzătoare să le poarte de grijă. De asemenea, dacă erau suficient
de tinere pentru a se recăsători, era de dorit să facă lucrul acesta şi să nu fie o povară
pentru biserică.
Se pare deci că există un precedent clar pentru un program organizat al bisericii de
distribuire a ajutoarelor celor în nevoie. Atunci când se pune la punct un asemenea
program, este esenţial ca, pentru coordonarea lui, să fie numiţi oameni evlavioşi, ca în
Fapte 6. Este înţelept, de asemenea, să fie implicaţi mai mulţi oameni, pentru a evita
disputele şi acuzaţiile.
II.

FORME PE CARE LE POATE ÎMBRĂCA STRÂNGEREA LAOLALTĂ A CREDINCIOŞILOR

În decursul istoriei Bisericii, strângerea laolaltă ale credincioşilor a îmbrăcat, în esenţă, trei forme.
Acestea sunt discutate în continuare.
A.

Templul vechi-testamental

Multe biserici consideră templul evreiesc din Vechiul Testament drept modelul pe care trebuie
să-l urmeze întrunirile laolaltă ale credincioşilor. Bisericile ortodoxă şi catolică duc această
idee la extrem. Conform acestui model, cei care conduc slujba sunt numiţi „preoţi", iar
clădirea în care ea se ţine este numită „templu". De asemenea, susţinătorii acestui model
cred că ori de câte ori este celebrată Cina Domnului I se aduce o jertfă lui Dumnezeu. Deşi
este respinsă Legea Mozaică, liturghia şi slujba din biserică îmbracă o formă strictă. Acest
model încearcă să creeze o versiune „creştină" a templului evreiesc. Credincioşii au acces la
Dumnezeu prin intermediul slujirii preoţilor din templu. Datorită slujbei jertfitoare de la templu,
altarul ocupă locul central şi doar preoţilor li se permite să stea în spatele acestuia. În
bisericile care urmează acest model, credincioşii se aşează întotdeauna în faţa altarului (sau
mesei pentru împărtăşanie), şi doar preoţilor sau altor persoane „speciale" li se permite să
stea în spatele altarului.
Acest model este controversat, deoarece există mai multe pasaje biblice care nu susţin
conceptul bisericii ca întrupare modernă a templului evreiesc din Vechiul Testament. De
pildă, Pavel le-a spus credincioşilor că ei sunt templul lui Dumnezeu — clădirea lui
Dumnezeu —, şi nu o construcţie oarecare (1 Cor. 6:19). Dumnezeu nu locuieşte în clădiri. El
Îşi are sălaşul în cei ce sunt ai Lui (Fp. 17:24). Hristos a adus o singură jertfă, o dată pentru
totdeauna (Ev. 9:26; 10:12). Credincioşii se pot aduce pe ei înşişi şi închinarea lor ca jertfă,
însă lucrarea lui Hristos este încheiată (Rom. 12:1; Filip. 4:18). Toţi credincioşii sunt preoţi şi
slujitori ai lui Dumnezeu. Nu mai există o clasă distinctă de preoţi (1 Petru 2:9). Isus s-a opus
practicii repetării pe de rost a unor fraze, susţinând comunicarea conştientă, din inimă, cu
Dumnezeu (Matei 6:7).
B.

Sinagoga nou-testamentală

Unii oameni consideră sinagoga nou-testamentală drept modelul potrivit pentru biserică, şi nu
templul. Exista un singur templu — aflat în Ierusalim. Dar existau multe sinagogi în toate
cetăţile în care erau mai multe familii de evrei. Sinagoga era locul în care aceştia se întâlneau
pentru a se ruga şi a citi din Scripturile Vechiului Testament. Nu se aduceau jertfe, nu existau
preoţi. În schimb, se alegea un grup de bărbaţi pentru a fi „conducătorii" sinagogii. Închinarea
avea un caracter mult mai puţin formal decât cea de la Templu. De regulă, adunarea stătea în
cerc, iar vorbitorul stătea în picioare sau şedea în mijlocul oamenilor.
Probabil că sinagoga este un model mai bun pentru biserică decât templul. Când creştinii au
fost împrăştiaţi prin Asia Mică, nu au încercat să recreeze templul. De fapt, primele clădiri ale
bisericii au apărut abia în secolul al IV-lea! Credincioşii au întemeiat mai degrabă biserici prin
case, în care, într-un cadru informal, învăţau din Biblie şi se rugau, cum se întâmpla şi în
sinagoga evreiască. Bisericile din zilele noastre ar trebui să se gândească bine dacă formele
lor de închinare şi clădirile pe care le au corespund acestui tipar informal de închinare, mult
mai convenabil. Totodată, primii creştini trăiau într-o cultură în care, în mod normal, fiecare
grup religios construia un „templu" pentru Dumnezeul lui, însă Biserica a înţeles că singurul
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templu este cel al trupurilor lor şi au refuzat să propage o concepţie greşită despre
Evanghelie prin conformarea cu modelul cultural respectiv.
C.

Un trup viu

Este adevărat că întâlnirile bisericii primare par să fi fost modelate mai degrabă după cele din
sinagogă, decât după cele din Templu, însă este adevărat, totodată, că Biserica era un
„lucru" cu totul nou, creat de Hristos. Ea nu a existat decât după învierea lui Isus Hristos şi
după pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime (Fp. 1,2). Multe din funcţiile bisericii descrise în
această lecţie, precum practicarea botezului sau a Cinei Domnului, erau lucruri noi pentru
credincioşii evrei. La fel erau şi slujbele de bătrâni sau diaconi, cât şi apariţia darurilor
duhovniceşti. De fapt, metaforele pe care Hristos şi apostolii Săi le-au folosit pentru a descrie
Biserica au de-a face cu un organism viu — un trup, o mireasă, pietre vii (Col. 1:24; Apoc.
19:7; 1 Petru 2:5). Biserica, fiind un trup viu, întrece tot ceea ce reprezenta sinagoga. Forma
pe care o îmbracă întâlnirile noastre trebuie să reflecte aceste realităţi.
III.

CONCLUZII

Această lecţie s-a concentrat asupra funcţiilor întâlnirilor laolaltă ale credincioşilor, discutând
câteva posibile forme pe care le-ar putea îmbrăca aceste întruniri publice. Este important ca
biserica pe care încerci să o înfiinţezi să aibă întâlniri regulate pentru închinare colectivă, pentru
predicarea Cuvântului lui Dumnezeu şi învăţarea din acesta. Este important, de asemenea, ca
adunarea să îi ajute pe membrii ei cu nevoi speciale. Cât de des vă întâlniţi, la ce oră vă întâlniţi,
ce anume veţi face în cadrul întâlnirilor respective — toate acestea sunt lucruri pe care va trebui
să le hotărâţi voi. Dacă biserica nou-înfiinţată face parte dintr-o anumită confesiune, fără îndoială
că aceste forme au fost deja stabilite de către confesiunea respectivă. Pentru a putea face parte
din confesiunea respectivă tu şi membrii acestei biserici noi trebuie să înţelegeţi respectivele
forme şi să fiţi de acord cu ele. Dacă biserica nou înfiinţată nu aparţine unei anumite confesiuni, va
trebui să discuţi împreună cu conducerea bisericii tale şi să decideţi împreună ce forme vor
îmbrăca strângerile voastre laolaltă.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care crezi că este principala semnificaţie a botezului cu apă? În ce mod afectează concepţia
ta despre botez alegerea persoanelor care pot fi botezate şi locul unde acesta trebuie să aibă
loc?

♦

Gândeşte-te la păcatul lui Anania şi Safira din Fapte 5. De ce S-a purtat Dumnezeu atât de
aspru cu ei?

♦

În ce măsură crezi că ar trebui planificate întâlnirile regulate ale bisericii? De ce? Ce rol crezi
că ar trebui să joace conducerea bisericii în planificarea şi coordonarea întâlnirilor publice ale
bisericii? Care este rolul ce le revine membrilor bisericii?

♦

În ce constă funcţia de predicare în întâlnirile publice ale bisericii? Ce este funcţia de citire în
public din Scripturi? Care este funcţia muzicii?

♦

Crezi că o biserică trebuie să aibă un plan cu ajutorul căruia să se asigure că adunarea are
ocazia de a învăţa tot ce spune Biblia? De ce da sau de ce nu?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Completează studiul despre botezul nou-testamental din Anexa 14A. Care sunt convingerile
tale cu privire la funcţia şi formele acestui ritual?

♦

Decide împreună cu membrii echipei tale de plantare de biserici când anume veţi începe să
ţineţi întâlniri publice ale bisericii. Ce formă vor îmbrăca aceste întruniri?
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BISERICA

Botezul în Noul Testament

ANEXA

14A
I.

STUDIU BIBLIC INDUCTIV

OBSERVAŢII

Caută versetele de mai jos. Observă dacă versetele respective sunt repetate într-un alt pasaj,
chiar dacă nu găseşti pasajul respectiv în lista de mai jos. Dacă doreşti să faci un studiu complet
pe acest subiect, caută o listă completă a tuturor referinţelor.
♦

Matei 3:6

♦

Fapte 8:12,13

♦

Fapte 19:5

♦

Matei 3:13-16

♦

Fapte 8:16

♦

Fapte 22:16

♦

Marcu 10:38, 39

♦

Fapte 8:36-38

♦

Rom. 6:3

♦

Luca 3:12

♦

Fapte 9:18

♦

1 Cor. 1:13-16

♦

Luca 7:29, 30

♦

Fapte 10:47,48

♦

1 Cor. 10:2

♦

Ioan 4:2

♦

Fapte 11:16

♦

1 Cor. 12:13

♦

Fapte 1:5

♦

Fapte 16:15

♦

1 Cor. 15:29

♦

Fapte 2:38

♦

Fapte 16:33

♦

Gal 3:27

♦

Fapte 2:41

♦

Fapte 18:8

Rezumă pe o foaie separată de hârtie conţinutul versetelor de mai sus, împărţindu-le în
următoarele categorii:

II.

♦

Botezul lui Ioan Botezătorul;

♦

Botezul apostolilor şi al altor lideri din Biserica Primară;

♦

Botezul cu care Isus spunea că urmează să fie botezat;

♦

Botezul cu Duhul Sfânt.

INTERPRETARE
A.

Informaţii generale

1.

Cuvântul grecesc pentru botez, baptizo, are de regulă sensul „a scufunda". În practica
evreiască, dacă un evreu devenea necurat din punct de vedere ceremonial, înainte de a
aduce o jertfă se spăla prin scufundare în apă. Actul respectiv semnifica o curăţire cu
caracter ceremonial.

2.

O altă ocazie în care era folosită scufundarea în apă era acea a convertirii la iudaism a
cuiva dintre neamuri. I se cerea mai întâi să fie tăiat împrejur şi să se boteze, după care
trebuia să aducă o jertfă.

Foloseşte aceste informaţii pentru a înţelege mai bine semnificaţia botezului.
B.

Răspunde la întrebările de mai jos pentru fiecare din versetele de la punctul I:

1.

Cine a fost botezat?

2.

Cine a efectuat botezul?
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C.

III.

3.

Care a fost scopul botezului?

4.

Când şi unde a avut loc botezul?

Modulul 4

Ce a vrut să spună Isus prin cuvintele:

1.

„Botezul cu care voi fi botezat"?

2.

„Botezul cu Duhul"?

D.

Sunt botezul în apă şi botezul cu Duhul Sfânt unul şi acelaşi lucru? Precizează mai
multe versete, ca argument al răspunsului tău.

E.

Scrie un paragraf în care să rezumi concepţia ta despre botez, pe baza studierii
versetelor de mai sus.

APLICAŢIE

În ce mod vei aplica principiile învăţate pe parcursul acestui studiu în biserica pe care o vei
înfiinţa?

GRUPURI-CELULĂ
LECŢIA 10: DISCUTAREA PROBLEMELOR PE CARE LE RIDICĂ GRUPURILE-CELULĂ

I.

Realităţi cu care se confruntă un grup-celulă

II.

Întrebări şi probleme

III.

Soluţii

LECŢIA 11: MULTIPLICAREA GRUPULUI-CELULĂ

I.

Obiectivul multiplicării

II.

Procesul multiplicării „naturale"

III.

Piedici în calea multiplicării

GRUPURI-CELULĂ

Lecţia 10: Discutarea problemelor pe care le ridică grupurile-celulă
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GRUPURI-CELULĂ

LECŢIA

10

Discutarea problemelor pe
care le ridică
grupurile-celulă

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de pregătire

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a le oferi cursanţilor posibilitatea discutării întrebărilor pe care le au în
legătură cu grupurile-celulă.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă câteva dintre problemele obişnuite care apar în grupurile-celulă.

♦

Să poată oferi, pe baza experienţei personale, soluţii la unele dintre problemele discutate;

♦

Să folosească răspunsurile sau sugestiile date de ceilalţi cursanţi pentru a rezolva
problemele apărute în propriul său grup-celulă.

Schiţa lecţiei
I.

Realităţi cu care se confruntă un grup-celulă

II.

Întrebări şi probleme

III.

Soluţii

Sugestii pentru coordonatori
♦

Scopul acestei lecţii este de a le oferi cursanţilor posibilitatea să discute între ei. Rolul tău
este unul de mediator între cursanţi. Va trebui să-i întrebi pe participanţi cu ce probleme s-au
confruntat sau ce întrebări au. Dar nu încerca să răspunzi tu însuţi la întrebările lor sau să le
dai sugestii — lasă ca răspunsurile să vină din partea grupului, dacă se poate. În situaţia
puţin probabilă că nici unul dintre cursanţi nu are întrebări sau probleme pe care ar dori să le
discute, vei găsi în lecţie câteva dintre problemele mai des întâlnite. Încearcă să recurgi la
experienţa cursanţilor pentru a găsi soluţii la problemele discutate pe parcursul lecţiei.

♦

Subliniază faptul că participanţii la lecţie trebuie să se gândească la modul în care soluţiile
sau sugestiile discutate pot fi aplicate în propriul lor grup. Încurajează-i să pună în scris
moduri specifice, concrete, în care vor încerca să rezolve unele dintre problemele apărute în
grupurile lor.
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REALITĂŢI CU CARE SE CONFRUNTĂ UN GRUP-CELULĂ

Marcel conduce un grup-celulă de peste patru luni. Deşi la întâlnirile grupului participă în mod
regulat şase oameni, din câte se pare aceştia nu au crescut prea mult în credinţa lor, iar grupul nu
manifestă vreun interes pentru evanghelizarea comunităţii în care se află. Oamenii par a fi
mulţumiţi să se întâlnească săptămânal, să discute despre problemele pe care le au şi să studieze
puţin Biblia împreună. Marcel este din ce în ce mai frustrat şi nu ştie ce ar trebui să facă pentru a-i
ajuta pe membrii grupului său să crească din punct de vedere spiritual. Uneori este tentat să
renunţe la grup.
Aşa cum a descoperit „Marcel", lucrarea prin grupuri-celulă poate produce satisfacţii sau frustrări.
Atunci când într-un grup-celulă lucrurile merg bine, lucrul acesta îi va produce o deosebită
satisfacţie liderului grupului-celulă. Când apar însă probleme, acestea nu sunt întotdeauna uşor de
rezolvat.
În orice grup-celulă vor apărea, la un moment dat, probleme. Scopul acestei lecţii este de a le oferi
cursanţilor posibilitatea să discute diversele probleme pe care le au în propriul lor grup-celulă sau
întrebările pe care le au legate de funcţionarea acestora. Ideea este ca participanţii să se ajute
unii pe alţii, pe baza experienţei pe care au dobândit-o. Dacă se ridică probleme la care nu se
poate găsi repede o soluţie, grupul poate decide să petreacă oricât timp doreşte pentru a găsi
posibile soluţii sau a răspunde la întrebările respective.
II.

ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME

Începe să discuţi problemele sau întrebările ridicate în grupul tău. Coordonatorul are
responsabilitatea coordonării discuţiilor. În cazul în care cursanţii s-au bucurat de un succes
deosebit în lucrarea grupurilor lor şi nu au întâmpinat probleme, puteţi discuta lista de mai jos,
care descrie problemele tipice ce pot apărea într-un grup-celulă. Reţine: foloseşte această listă
numai în cazul în care cursanţii nu vin cu propriile lor întrebări sau probleme, spre a fi discutate:

III.

♦

Grupul-celulă nu creşte din punct de vedere spiritual;

♦

Liderul nu poate găsi un lider-ucenic;

♦

Grupul-celulă nu doreşte să se multiplice;

♦

Grupul-celulă nu poate găsi un loc adecvat, pentru a se întâlni;

♦

Grupul-celulă nu creşte din punct de vedere numeric;

♦

Există un conflict oarecare între mai mulţi membri ai grupului, iar liderul, din câte se pare, nu
reuşeşte să îl rezolve.

SOLUŢII

Fiecare grup-celulă este diferit şi fiecare problemă care poate apărea îşi are propriile sale
caracteristici, unice. Dar, cu toate acestea, există câteva principii de bază comune cu ajutorul
cărora se poate rezolva problema apărută. Fiecare conducător al unui grup-celulă ar trebui să
asculte cu atenţie sugestiile sau soluţiile oferite de ceilalţi cursanţi pe parcursul discuţiilor din
această lecţie. Este de dorit să se gândească cum poate aplica în propriul său grup principiile sau
soluţiile oferite, dacă se confruntă cu probleme similare.
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ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă grupul condus de tine sau cea mai
mare sursă de îngrijorare? Ce soluţii sau sugestii ţi-au fost oferite în timpul discuţiilor, pentru
a rezolva această problemă?

♦

Cunoşti alţi lideri de grupuri-celulă care nu au participat la această lecţie, dar cărora le-ar fi
putut fi de folos lucrurile discutate? În ce mod i-ai putea încuraja şi cum le-ai putea împărtăşi
şi lor câteva din lucrurile pe care le-ai învăţat?

♦

Cu cine ai putea discuta, pe viitor, despre problemele care vor apărea în grupul tău celulă?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Notează-ţi principalele trei probleme cu care te confrunţi în grupul tău;

♦

Pe baza celor discutate astăzi, notează-ţi cel puţin două soluţii pentru fiecare dintre
problemele de mai sus;

♦

Roagă-te şi cere-I lui Dumnezeu înţelepciune pentru a implementa soluţiile pe care le-ai
notat. Fă-ţi un plan de implementare a lor cât mai curând posibil.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de multiplicare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a le oferi cursanţilor posibilitatea de a dobândi deprinderile şi
cunoştinţele necesare pentru facilitarea multiplicării unui grup-celulă.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă de ce trebuie să se reproducă un grup-celulă;

♦

Să înţeleagă cum poate folosi „grupuleţele" pentru a facilita procesul de multiplicare;

♦

Să înveţe modul în care poate pregăti un grup în vederea multiplicării şi cum trebuie acesta
condus pe parcursul procesului de multiplicare;

♦

Să înveţe cum să înlăture diversele tipuri de bariere care pot împiedica multiplicarea unui
grup-celulă.

Schiţa lecţiei
I.

Obiectivul multiplicării

II.

Procesul multiplicării „naturale"

III.

Piedici în calea multiplicării
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OBIECTIVUL MULTIPLICĂRII

Grupul se întâlnea pentru ultima oară. Lucrurile stăteau cum nu se poate mai prost. Conducătorul
grupului urma să plece, iar ucenicul care ar fi trebuit să-i ia locul era un om instabil, în timp ce
restul grupului era măcinat de animozităţi şi invidii în încercarea fiecăruia de a ocupa o poziţie cât
mai proeminentă; un membru al grupului fusese demascat drept un delapidator, un hoţ şi un
trădător. Atmosfera din cameră era dominată de sentimentul înfrângerii şi al fricii, în momentul în
care conducătorul S-a ridicat în picioare să vorbească. El a zis:
„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu…"
Conducătorul de mai sus era Isus Însuşi, iar grupul-celulă cu probleme era format din cei
doisprezece ucenici, întâlnirea având loc doar cu câteva ore înaintea arestării, judecării şi
execuţiei Sale. În ciuda moralului extrem de scăzut al grupului în acest stadiu al multiplicării, prin
puterea Duhului Sfânt, el a supravieţuit reuşind să se multiplice de nenumărate ori, ulterior. Într-o
singură generaţie, numărul ucenicilor a crescut exponenţial, ajungând să fie răspândiţi pretutindeni
în Imperiul Roman.
În mod similar, fiecare grup-celulă care se apropie de etapa multiplicării trebuie să ia aminte la
cuvintele lui Isus: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu…" (Ioan 14:1).
Oricât ar părea de dificilă această perioadă de tranziţie, multiplicarea unui grup-celulă este în
interesul Împărăţiei lui Dumnezeu. Scopul ultim al lucrării prin grupuri-celulă îl reprezintă împlinirea
Marii Însărcinări. Metoda prin care încercăm să împlinim această însărcinare este cea a
grupurilor-celulă în care are loc evanghelizarea, formarea de ucenici, echiparea unor lideri şi
apariţia unor noi grupuri. Dacă nu apar grupuri noi, acest obiectiv nu va fi atins vreodată.
După cum s-a mai spus, grupurile-celulă pot fi folosite drept „cărămizi" pentru o strategie de
lucrare mai mare. Grupurile-celulă care se multiplică pot fi folosite pentru a întări bisericile
existente şi pentru a înfiinţa noi biserici. Astfel, ele pot fi folosite drept temelie pentru o strategie de
plantare de biserici. În mod similar, multiplicarea grupurilor-celulă face posibilă nu doar apariţia
unor noi biserici, ci şi apariţia şi creşterea unei mişcări de plantare de biserici până la saturaţie
într-o anumită regiune sau ţară. Grupurile-celulă contribuie în mod natural la activităţile esenţiale
de evanghelizare, de facere de ucenici şi de formare a liderilor necesari pentru naşterea unei
asemenea mişcări.
Din multe puncte de vedere, multiplicarea este punctul culminant al multor luni de eforturi depuse
de un grup-celulă. Este un moment important pentru grup, de aceea membrii acestuia trebuie
încurajaţi să-i facă faţă şi chiar să-l sărbătorească. Deşi există mai multe lucruri pe care
conducătorul unui grup-celulă poate şi trebuie să le facă pentru a pregăti grupul pentru
multiplicare, probabil cel mai important lucru pe care-l are de făcut este pur şi simplu să îşi pună
încrederea în Dumnezeu, să fie convins că El va călăuzi grupul şi-l va ajuta să devină dintr-unul,
două. Prin puterea şi călăuzirea Duhului Sfânt, multiplicarea este un proces care se va repeta
mereu în grupurile-celulă.
II.

PROCESUL MULTIPLICĂRII „NATURALE"
A.

Multiplicarea biologică

Celulele din organismele vii se multiplică printr-un proces de creştere şi divizare. Fiecare
celulă are un nucleu care controlează activitatea respectivei celule. Pe măsură ce este
hrănită şi creşte, nucleul celulei se dezvoltă, divizându-se în cele din urmă în două. Când se
atinge un punct propice de creştere, celula se divide în două, fiecare cu nucleul ei. Câtă

GRUPURI-CELULĂ
pagina 46

Lecţia 11: Multiplicarea grupului-celulă

Modulul 4

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

vreme celulele sunt hrănite şi pot să crească, acest proces al creşterii şi divizării continuă
permanent.

O

OO

O O

Multiplicarea grupurilor-celulă se aseamănă cu reproducerea celulelor biologice. Fiecare
grup-celulă are un lider care asigură „condiţiile" adecvate creşterii şi hrănirii grupului. Dacă un
grup-celulă nu este hrănit şi nu sunt create condiţiile pentru a se dezvolta (adică pentru a
creşte din punct de vedere spiritual şi a face evanghelizare), grupul respectiv nu va creşte.
Conducătorul grupului trebuie să le ofere membrilor acestuia un model de comportament, să
le asigure învăţătura necesară din Scriptură şi să fie un stimulent pentru ca toţi să ducă
Evanghelia la oamenii din zona lor. Prin lucrarea Duhului Sfânt, prietenii şi cunoştinţele
membrilor grupului participă la întâlnirile acestuia şi au ocazia să afle despre Isus şi să-L
primească drept Mântuitor al lor.
În timp ce grupul-celulă creşte şi se maturizează, conducătorul grupului-celulă încearcă să
formeze un viitor lider. Acest lider nou învaţă urmărind comportamentul mentorului său şi din
multe puncte de vedere îl va imita (1 Cor. 11:1). Când liderul-ucenic este pregătit din punct de
vedere mintal şi spiritual pentru a prelua conducerea propriului său grup, grupul-celulă iniţial
se va diviza în două grupuri. Fiecare va avea propriul său lider şi va putea reîncepe procesul
de creştere şi multiplicare.
Dumnezeu a creat celulele biologice cu scopul de a se înmulţi prin divizare şi cu capacitatea
de a face lucrul acesta. Dacă nu există însă condiţiile adecvate creşterii şi dezvoltării, lucrul
acesta nu se va întâmpla, iar în cele din urmă celulele vor muri. Şi grupurile-celulă au
potenţialul de a creşte, de a se dezvolta şi de a se multiplica. Dar ca şi în cazul celulelor
biologice, dacă nu există condiţiile adecvate pentru creştere, lucrul acesta nu se va întâmpla.
B.

„Grupuleţe" naturale

Imaginaţi-vă o întâlnire a grupului-celulă în care liderul are în mâini două portocale mari,
zemoase. Cere ca doi voluntari din grup să vină să cureţe portocalele de coajă, după care să
le împartă în două. Dar împărţirea se va face cu metode diferite. Primul va trebui să împartă
portocala în jumătate tăind-o pe la mijloc. Cea de-a doua persoană va trebui să împartă
portocala fără să o taie, în direcţia feliilor din care este formată aceasta.
Imaginaţi-vă ce se întâmplă cu fiecare portocală. În mod similar stau
lucrurile atunci când un grup-celulă trebuie să se împartă în două. Un
grup sfâşiat, fără a se ţine cont de legăturile de prietenie formate în
cadrul grupului, poate avea probleme serioase. Dacă un grup este
împărţit în mod arbitrar, pe baza zonelor geografice sau după alt criteriu
decât cel al relaţiilor înfiripate în cadrul lui, membrii acestuia se vor simţi
răniţi.
Dacă vei identifica însă „grupuleţele" formate în mod firesc, pe baza relaţiilor stabilite între
membrii grupului şi vei împărţi grupul plecând de la aceste „grupuleţe", rezultatul va fi benefic.
Pentru a încuraja formarea acestor „grupuleţe", experimentează diferite asocieri încă din
stadiile timpurii ale existenţei grupului. Observă modul în care se împart membrii grupului tău
în mod firesc în subgrupe de trei, patru sau cinci membri. Urmăreşte cine preia conducerea în
aceste grupuleţe. Acordă o atenţie specială acestui lucru timp de trei sau patru săptămâni
pentru a vedea dacă apar în mod firesc grupuleţe clar identificate în cadrul grupului mai
mare.
Poţi încerca să planifici formarea acestor subgrupe desenând o diagramă a relaţiilor existente
între membrii grupului. Ce subgrupe de trei patru sau cinci membri poţi identifica pe baza
asemănărilor existente între oameni? Cine are copii de vârste similare? Aceeaşi ocupaţie?
Preocupări similare? Între care membri ai grupului au existat relaţii de prietenie anterior
formării acestuia? Poţi lăsa ca aceste subgrupe să se formeze de la sine sau poţi încuraja
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anumiţi membri ai grupului-celulă să formeze asemenea subgrupe pe baza a ceea ce ştii
despre personalităţile sau preocupările lor. Într-un sens, aceste grupuleţe vor fi „mini-celule".
Vei dori, probabil, să vă întâlniţi ca şi grup mare în cea mai mare parte a timpului de întâlnire,
însă studiul biblic, rugăciunea sau discuţiile pot avea loc în grupuleţe.
Liderul-ucenic va trebui fie în mod firesc, fie ca urmare a sugestiei tale, să înceapă să lucreze
cu unul din aceste grupuleţe. Dacă există mai multe asemenea grupuleţe în grupul-celulă,
cere-i liderului-ucenic să lucreze cu grupuleţul care pare să aibă cel mai mare potenţial
pentru a se desprinde şi a deveni „copilul" grupului tău. Implicându-se mai intens în lucrul cu
acest grupuleţ, liderul-ucenic va dezvolta relaţii mai strânse cu membrii acestuia şi va fi deci
pregătit pentru a-l conduce când va sosi momentul înfiinţării unui grup nou. Totodată, lucrul
acesta va contribui la o slujire pastorală mai bună în cadrul grupului. Mulţi oameni se simt mai
în largul lor să discute într-un grup mic de trei până la cinci membri, decât într-un grup de
zece sau mai mulţi oameni. De asemenea, formarea legăturilor între oameni în grupuleţe mai
mici va face ca absenţa lor să fie remarcată mai repede. Vor realiza că prezenţa lor este
necesară şi, datorită relaţiilor pe care le vor dezvolta cu ceilalţi membri, se vor ataşa mai tare
de grup.
Grupuleţele pot fi folosite şi pentru a identifica mai uşor potenţialii lideri-ucenici. Experienţa a
arătat că, într-un grup mic de oameni, dacă nu a fost numit cineva în această funcţie,
întotdeauna cineva va prelua în mod natural rolul de lider. De aceea, liderul unui grup-celulă
va trebui să se roage ca Dumnezeu să-l călăuzească în găsirea unui lider-ucenic şi va trebui
totodată să examineze grupuleţele formate pentru a-i remarca pe „liderii" apăruţi în mod firesc
în aceste grupuleţe. Unul dintre ei va putea fi liderul viitorului grup.
C.

Paşi spre multiplicare

Multiplicarea într-un grup-celulă trebuie să fie un act intenţionat — liderul şi membrii grupului
trebuie să-şi propună acest obiectiv şi să contribuie la realizarea lui. Numai în felul acesta ea
va putea fi considerată de restul membrilor grupului o componentă normală a ciclului de viaţă
a acestuia. Dacă liderul grupului-celulă nu face din multiplicare o prioritate, nici restul
membrilor grupului nu o vor considera o prioritate.
Pentru a asigura „condiţiile" adecvate creşterii şi multiplicării unui grup-celulă, liderul acestuia
are câteva responsabilităţi:
Trebuie să le amintească neîncetat membrilor grupului că acesta se va diviza într-o zi.
Această viziune trebuie sădită în minţile oamenilor încă din momentul înfiinţării grupului, şi nu
abia cu câteva săptămâni înainte de divizarea lui. Va trebui să le explice membrilor grupului
de ce multiplicarea este un lucru bun şi necesar pentru a contribui la împlinirea mandatului pe
care Hristos ni l-a dat în Marea Însărcinare;
•

Liderul trebuie să-i încurajeze permanent pe membrii grupului său să vestească
Evanghelia prietenilor şi cunoscuţilor lor. Dacă nu există o creştere numerică, grupul
nu are de ce să se dividă;

•

Liderul trebuie să creeze condiţiile propice maturizării spirituale a credincioşilor care
fac parte din grup. Fără creştere spirituală, necesitatea divizării grupului nu va putea
fi înţeleasă;

•

Liderul trebuie să se ocupe de formarea unui lider-ucenic care să preia
responsabilitatea conducerii unuia din cele două grupuri. Pe măsură ce momentul
divizării se apropie, liderul-ucenic trebuie să lucreze la cristalizarea obiectivelor
grupului nou care se va forma, cât şi să întocmească planul primelor întâlniri ale
acestuia. Va trebui să discute aceste lucruri cu mentorul său, cerându-i sfaturi sau
sugestii;

•

Data divizării grupului va trebui stabilită. Liderul acestuia va trebui să îi ceară grupului
său să se dividă la data pe care au stabilit-o.

Presupunând că liderul unui grup-celulă a făcut toate aceste lucruri, ce anume mai rămâne
de făcut înaintea divizării unui grup-celulă?

GRUPURI-CELULĂ
pagina 48

Lecţia 11: Multiplicarea grupului-celulă

Modulul 4

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

Discută schimbările care vor surveni cu membrii grupului tău.
Oamenii care nu au participat niciodată la un grup care s-a divizat vor fi neliniştiţi de
perspectiva divizării acestuia. În mod greşit vor crede că tăria unui grup constă în
membrii acestuia şi nu în Cel căruia Îi aparţin cu toţii. Ia temerile lor în serios şi ajută-i.
Pe parcursul procesului de divizare, ASCULTĂ-I CE SPUN, ROAGĂ-TE ÎMPREUNĂ
CU EI ŞI ÎMBĂRBĂTEAZĂ-I. Fă tot ce poţi pentru a evita ca descurajarea sau
atitudinea negativă să devină forţa dominantă în grup. Citeşte şi meditează asupra
pasajului din Ioan 14-17 pentru a înţelege modul în care a pregătit Isus momentul
multiplicării grupului Său de ucenici.
Stabileşte cine va conduce noul grup
În unele cazuri, când un grup-celulă se divide, liderul-ucenic va deveni liderul noului
grup-celulă format. Însă lucrul acesta depinde în întregime de grupul în cauză, fiind la
fel de potrivit ca vechiul lider al grupului-celulă să înceapă să lucreze cu noul grup
format, liderul-ucenic rămânând conducătorul grupului iniţial. Această variantă este
potrivită mai ales atunci când membrii noului grup nu sunt la fel de maturi din punct de
vedere spiritual ca membrii care rămân în grupul iniţial.
Stabileşte cine va face parte din noul grup şi cine va rămâne în grupul iniţial
Liderul grupului-celulă trebuie să le ceară membrilor grupului să ceară călăuzirea lui
Dumnezeu din ce grup să facă parte şi să ia această decizie. Nu este corect să îi
întrebe de care lider le place mai mult. Un asemenea mod de a pune problema va crea
un spirit de competiţie, va duce la dezbinare, va accentua situaţia neplăcută în care se
află toţi cei implicaţi. Liderul nu va trebui NICIODATĂ să aleagă el cine cărui grup îi va
aparţine. Sugestiile pe care le va face nu trebuie să sune a ordin sau să pară
manipulare. Bizuieşte-te pe Duhul Sfânt ca El să împartă grupurile aşa cum doreşte.
Alege un loc de întâlnire pentru noul grup
Noul grup trebuie să decidă unde se va întruni. Locul respectiv poate fi acasă la noul
lider sau în casa unuia dintre membrii noului grup. Este important să se stabilească un
loc şi să fie pregătit pentru a putea fi folosit. Membrii noului grup trebuie să aibă un
sentiment de stabilitate, siguranţă şi identitate în locul în care se vor întâlni.
Planifică întâlniri viitoare cu liderul-ucenic, pentru a-l ajuta să facă faţă sarcinilor din
noul grup
Liderul vechiului grup-celulă trebuie să se întâlnească în continuare cu liderul său
ucenic, după ce a avut loc divizarea grupului. Pentru noul lider, primele câteva
săptămâni sau luni ale vieţii noului grup-celulă vor fi cele mai dificile. Va fi extrem de
util pentru el să aibă un mentor gata să îl ajute, cu care să se poată ruga şi cu care să
poată discuta problemele cu care se confruntă.
Stabileşte o dată pentru ultima întâlnire a grupului iniţial şi transform-o într-o sărbătoare
Stabileşte împreună cu întregul grup data ultimei întâlniri a acestuia şi planificaţi
transformarea ei într-o sărbătoare! Recapitulaţi împreună toate lucrurile pe care
Dumnezeu le-a făcut în grupul respectiv şi prin el şi aduceţi-I mulţumiri. Rugaţi-vă unii
pentru alţii şi pentru viitorul ambelor grupuri. Bucuraţi-vă de faptul că prin două grupuri
vor putea auzi mai mulţi oameni despre dragostea lui Hristos. Arată-i grupului
importanţa acestui pas pentru împlinirea Marii Însărcinări. Ca parte a ceremoniei ar
trebui să existe o „însărcinare" specială a noului lider şi a membrilor grupului său —
chemaţi-i în mijloc şi rugaţi-vă pentru ei ca Dumnezeu să-i folosească cu multă putere.
Ori de câte ori se formează un nou grup-celulă, există în mod firesc îndoieli, temeri, şi
incertitudini. Dacă noul grup nu va fi la fel de „bun" ca primul? Ce anume se va schimba? În
ce sens vor fi relaţiile diferite? Este important să reţineţi că noul grup va diferi semnificativ de
cel vechi. Nu vă aşteptaţi ca totul să fie la fel ca în primul grup, pentru că nu va fi aşa. Duhul
Sfânt doreşte să lucreze prin vieţile credincioşilor din noul grup într-un mod unic şi special.
Poate cel mai important lucru va fi ca pur şi simplu să vă puneţi încrederea în Dumnezeu,
care controlează toate lucrurile, aşteptând ca El să călăuzească atât vechiul, cât şi noul grup.
Isus a spus în Ioan 14:27: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte". Noi trebuie să trăim permanent pe baza
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acestor cuvinte, şi cu atât mai mult în momentele în care un grup-celulă se apropie de
momentul divizării sale.
III.

PIEDICI ÎN CALEA MULTIPLICĂRII

Subiectul multiplicării grupurilor-celulă stârneşte mult interes în rândul membrilor acestora, cât şi
pentru liderii lor. Există două elemente ale vieţii grupului-celulă care se opun unul celuilalt. Primul
este faptul că divizarea unui grup este un lucru bun atât pentru grupul respectiv, cât şi pentru
Împărăţia lui Dumnezeu. Cel de-al doilea este faptul că, lăsate în voia lor, foarte puţine grupuri
s-ar diviza. Divizarea este percepută ca un eveniment dureros, ca o despărţire care afectează
relaţiile. Oamenii doresc să se adune laolaltă şi să rămână împreună. Arareori realizează că un
grup care se concentrează doar asupra membrilor săi şi asupra nevoilor interne va înceta să mai
crească sau chiar va muri într-un an sau doi.
În orice grup-celulă există câteva piedici întâlnite mai des, care pot împiedica divizarea acestuia.
Tabelul care urmează descrie câteva dintre aceste piedici şi oferă sugestii în vederea depăşirii lor.
Desigur, pot exista şi alte piedici specifice culturii sau contextului în care vă aflaţi. În acest caz,
încercaţi să găsiţi modalităţile de depăşire a respectivelor bariere, astfel încât divizarea
grupului-celulă să aibă loc.
Problema
Sugestii
Grupul nu înţelege • Liderul grupului-celulă trebuie nu doar să îi vorbească grupului despre
importanţa
divizare, ci şi să le explice membrilor acestuia de ce este ea atât de
divizării.
importantă. Membrii grupului-celulă trebuie să înţeleagă consecinţele
benefice ale divizării atât pentru grupul respectiv, cât şi pentru înaintarea
Împărăţiei lui Dumnezeu.
Grupul înţelege
• Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ţi dea înţelepciunea de a înţelege situaţia unică
necesitatea
a grupului tău;
divizării, dar
• Accentuează importanţa divizării şi explică de ce aceasta este pasul
membrii lui se simt
următor în mersul natural al vieţii grupului;
bine unul cu
• Explică-le că a se diviza înseamnă a asculta de porunca lui Dumnezeu de a
celălalt şi nu
„merge şi a face ucenici” din Matei 28:19. Prin divizare, grupul-celulă joacă
doresc să se
un rol activ, important, în împlinirea Marii Însărcinări;
despartă.
• Roagă-te ca divizarea grupului să aibă loc în mod natural, folosind
conceptul „grupuleţelor”.
Nu există un lider
• În primul rând, liderul grupului-celulă va trebui să petreacă mai mult timp în
ucenic format.
rugăciune, cerându-I Duhului Sfânt înţelepciunea de a şti pe cine să
aleagă. Apoi, va trebui să stea de vorbă cu respectivul şi să-l formeze;
• Foloseşte grupuleţele din grupul tău celulă pentru a identifica potenţiali
lideri. Roagă-te pentru aceşti oameni, văzând în ei posibili lideri-ucenici,
care vor putea fi pregătiţi pentru noul grup;
• Pentru mai multe sugestii despre alegerea unui lider-ucenic, recapitulează
lecţia „Pregătirea noilor lideri ai unui grup-celulă” din Secţiunea
Grupuri-celulă din Modulul 3.
Există dezacorduri • Dacă există mai multe grupuleţe în grupul tău, gândeşte-te la posibilitatea
în grup privind cine
folosirii unuia sau mai multora dintre aceste grupuleţe pentru a începe un
cărui grup îi va
grup nou. Încearcă să desparţi grupul pe baza relaţiilor închegate în cadrul
aparţine.
lui;
• Îndeamnă pe fiecare membru al grupului să se roage şi să-I ceară Duhului
Sfânt să îi arate din ce grup să facă parte;
• Organizează o discuţie deschisă şi onestă între membrii grupului-celulă
pentru a descoperi de ce există dezacorduri în privinţa acestei decizii.
Membrii
• Nu începe noul grup până când liderul acestuia nu este pregătit;
grupului-celulă
• Implică-l pe liderul ucenic în TOATE aspectele lucrării;
sunt de părere că
• Cere-i liderului-ucenic să preia tot mai multe din responsabilităţile grupului.
liderul-ucenic încă
Tu, în calitate de lider al grupului-celulă, fă din ce în ce mai puţin.
nu este pregătit
• Stabileşte o dată la care ucenicul tău să devină liderul noului grup-celulă şi
pentru a deveni
străduieşte-te să îl ajuţi să se pregătească din punct de vedere mintal,
liderul noului grup.
emoţional şi spiritual până la data respectivă.
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În viaţa oricărui grup-celulă pot apărea bariere în calea divizării, însă dacă liderul acestuia se
gândeşte din vreme care ar putea fi respectivele piedici şi încearcă în mod activ să le prevină,
multe din ele pot fi evitate complet. Cel mai eficace lucru pe care-l poate face în acest scop liderul
grupului-celulă este să aducă în permanenţă în faţa ochilor membrilor grupului, încă din prima zi a
înfiinţării acestuia, viziunea divizării grupului şi consecinţele benefice ale acestei divizări.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În ce mod contribuie divizarea unui grup-celulă la formarea şi înaintarea unei mişcări de
plantare de biserici până la saturaţie?

♦

Ce sunt „grupuleţele naturale" dintr-un grup-celulă? În ce mod pot fi ele folosite pentru a ajuta
un grup să treacă prin etapa de divizare? Ce se poate întâmpla în cazul în care un grup este
gata să se dividă, dar membrii acestuia sunt împărţiţi în mod arbitrar, fără a se ţine seama de
relaţiile formate în cadrul grupului?

♦

În ce mod pot fi folosite „grupuleţele" pentru identificarea unor potenţiali lideri?

♦

Care este piedica cel mai des întâlnită în calea divizării unui grup-celulă? În ce mod poate fi
ea depăşită?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

„Grupuleţele", de regulă, pur şi simplu apar în cadrul unui grup-celulă. Dacă în grupul tău nu
există încă asemenea „grupuleţe", gândeşte-te la împărţirea grupului tău celulă pentru
diverse activităţi pe care le faceţi împreună. Care crezi că sunt avantajele folosirii
„grupuleţelor" în grupul tău?

♦

Începe să te gândeşti ce trebuie să faci pentru ca grupul tău să ajungă în etapa divizării.
Notează-ţi cinci lucruri pe care le vei face în următoarele trei luni pentru a ajuta grupul să se
apropie de această etapă.

♦

Gândeşte-te care sunt piedicile potenţiale în calea divizării grupurilor de care te ocupi. Ce poţi
face din vreme pentru a depăşi aceste piedici şi pentru a evita problemele care pot apărea în
momentul divizării grupurilor?

♦

Fă-ţi un plan de multiplicare a grupurilor de care te ocupi. Implică-i în acest proces şi pe
liderii-ucenici de a căror formare te ocupi, pentru a fi şi ei pregătiţi să planifice din vreme
divizarea propriilor lor grupuri. Roagă-te şi stabileşte o dată a divizării pentru fiecare grup în
parte. Caută pe cineva căruia să îi dai socoteală de respectarea planului pe care ţi l-ai
întocmit.

BIBLIOGRAFIE
♦

Anumite secţiuni ale acestei lecţii reprezintă citate dintr-un articol cu titlul „Multiplicarea" de
Dan Smith (Small Group Network, 1996, http:/smallgroups.com).

♦

Robert Logan, „Multiplicarea grupurilor celulă", material nedatat.
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I.

Creşterea în dragoste, credinţă şi nădejde

II.

Demonstrează o dragoste ca a lui Hristos pentru ucenicii tăi

III.

Concentrează-te asupra nevoilor spirituale reale ale oamenilor, nu asupra programelor

IV. Să ai ca obiectiv creşterea numărului de lucrători
V.

Evaluează-ţi frecvent propria lucrare şi fii gata să întreprinzi schimbările necesare

VI. Învaţă, învaţă, învaţă!
LECŢIA 6: UCENICIE — SEMINAR

I.

Discuţii în grupuri mici

II.

Seminar de facere de ucenici

III.

Concluzii

ANEXE

5A Caracteristicile dragostei creştine
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Rolul liderului
în facerea de ucenici

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a trece în revistă principalele elemente care contribuie la reuşita
facerii de ucenici.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă importanţa deosebită pe care o joacă propria sa creştere spirituală permanentă
în facerea de ucenici;

♦

Să realizeze importanţa strategică a investiţiei pe care o face atunci când se roagă şi se
pregăteşte pentru a-i ajuta pe alţi credincioşi să progreseze în ucenicia lor, cât şi atunci când
investeşte timp în relaţiile cu aceştia;

♦

Să înţeleagă importanţa concentrării asupra dezvoltării oamenilor, nu asupra realizării unor
programe; să constituie un model de creativitate şi flexibilitate în facerea de ucenici,
promovând aceste caracteristici;

♦

Să înţeleagă impactul potenţial, pe termen lung, al facerii de ucenici pentru multiplicarea
adunărilor, cât şi pentru binele spiritual al generaţiilor viitoare de credincioşi.

Schiţa lecţiei
I.

Creşterea în dragoste, credinţă şi nădejde

II.

Demonstrează o dragoste ca a lui Hristos pentru ucenicii tăi

III.

Concentrează-te asupra nevoilor spirituale reale ale oamenilor, nu asupra programelor

IV. Să ai ca obiectiv creşterea numărului de lucrători
V.

Evaluează-ţi frecvent propria lucrare şi fii gata să întreprinzi schimbările necesare

VI. Învaţă, învaţă, învaţă!

Anexă
5A Caracteristicile dragostei creştine
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Rolul liderului
în facerea de ucenici
ELEMENTE-CHEIE PENTRU REUŞITA
FACERII DE UCENICI

CREŞTEREA ÎN DRAGOSTE, CREDINŢĂ ŞI NĂDEJDE

Instrucţiunile privind siguranţa zborurilor precizează că, în cazul apariţiei unor probleme, înainte de
a oferi ajutor altora, adulţii trebuie să îşi monteze mai întâi propriul echipament de siguranţă.
Motivul pentru care instrucţiunile de siguranţă prevăd această ordine este acela că, dacă ne
neglijăm pe noi înşine, nu vom putea să-i ajutăm pe alţii care au nevoie de asistenţa noastră.
Aceste instrucţiuni nu sunt egoiste, ci pragmatice. La fel stau lucrurile şi în domeniul uceniciei.
Pentru a fi eficace în lucrarea de facere de ucenici este absolut esenţială propria ta creştere în
dragoste, credinţă şi nădejde. Lucrurile pe care le vei învăţa pe parcursul acestei lecţii reprezintă
doar un punct de pornire. Progresul în propria ta viaţă spirituală trebuie să constituie prioritatea
numărul unu pentru tine.
A.

Dezvoltarea discernământului spiritual

În ultimă instanţă, capacitatea de a discerne starea spirituală a oamenilor de care te ocupi va
depinde de propriul tău nivel de maturitate spirituală. Nici un program de instruire şi nici o
carte nu o vor putea înlocui. Cu cât eşti mai matur, cu cât tu însuţi ai avut parte de experienţe
mai profunde şi înţelegi mai bine credinţa, nădejdea şi dragostea, cu atât vei putea să
discerni cu mai multă claritate prezenţa sau absenţa acestora în vieţile altora. Cu cât ai
progresat mai mult pe drumul credinţei, cu atât vei putea să înţelegi mai clar care sunt din
punctul de vedere al lui Dumnezeu adevăratele probleme spirituale cu care se confruntă
ucenicii tăi.
B.

Învaţă ce anume produce maturitate spirituală

Părerea ta cu privire la lucrurile care produc creştere în dragoste, credinţă şi nădejde depinde
de luptele şi biruinţele tale din aceste domenii. Dacă tu nu progresezi în acest sens, atunci nu
ştii ce ajută sau nu. În funcţie de propria ta creştere: (1) vei înţelege mai clar ce trebuie să
faci pentru ca cei pe care îi ajuţi să continue să crească; (2) vei înţelege mai clar cum îi poţi
ajuta să învingă obstacolele spirituale cu care se confruntă în vieţile lor.
C.

Măreşte-ţi influenţa spirituală

Nimic nu le va „deschide ochii" mai mult ucenicilor tăi decât dragostea, credinţa şi nădejdea
demonstrate practic de propria ta viaţă. Vor înţelege mai bine aceste lucruri dacă le vor putea
vedea la tine. Pe de altă parte, dacă te vor auzi vorbind despre ele, dar nu le vor putea regăsi
în viaţa ta, îşi vor pierde motivaţia curând. Totodată, s-ar putea să-şi piardă respectul faţă de
tine, ca lider al lor, şi vei pierde astfel posibilitatea de a le influenţa vieţile. Tu vei continua să
vorbeşti, dar nimeni nu te va mai asculta.
II.

DEMONSTREAZĂ O DRAGOSTE CA A LUI HRISTOS PENTRU UCENICII TĂI

Este absolut esenţial ca dragostea ta pentru ucenicii tăi să fie asemenea celei a lui Hristos şi să
le-o dovedeşti în mod practic. Dacă vor şti, dincolo de orice îndoială, că îi iubeşti cu adevărat, vor
fi mult mai deschişi cu tine, vor fi dispuşi să se lase influenţaţi de tine şi vor trece mai uşor peste
slăbiciunile tale şi peste greşelile pe care le vei face. Vor învăţa ce înseamnă a iubi pe alţii din
modul în care îi iubeşti tu pe ei.
Fă-ţi o prioritate din a petrece timp cu ei, din a te bucura de reuşitele lor şi din a le arăta că
eşti din toată inima alături de ei. Meditează la caracteristicile dragostei prezentate în Romani
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10:21, Filipeni 2:1-8 şi 1 Corinteni 13:4-7. Citeşte cu multă atenţie Anexa 5A „Caracteristicile
dragostei creştine" şi roagă-te ca respectivele caracteristici să fie vizibile şi în viaţa ta.
Petrece cât mai mult timp în rugăciune cerându-I lui Dumnezeu să îţi arate cum să îţi araţi
dragostea faţă de cei pe care El ţi i-a încredinţat, într-un asemenea mod încât să-i poţi ajuta să
crească din punct de vedere spiritual.
Fii creativ. Foloseşte timpul în mod creativ, pentru a atinge mai multe obiective. Lucraţi împreună,
relaxaţi-vă împreună, luaţi masa împreună. Fii o surpriză plăcută pentru credincioşii pe care
încerci să-i ajuţi, demonstrând un interes sincer şi puternic pentru ei.
Fii generos cu timpul, energia şi resursele tale. Investiţia pe care o vei face va aduce roade
îmbelşugate în această generaţie, cât şi în generaţiile următoare, conducând la creşterea
bisericilor şi vei strânge astfel roadă pentru ceruri.
Cere părerea altor creştini şi solicită-le ajutorul. Dacă dragostea faţă de alţii este un
domeniu-problemă pentru tine, cere ajutorul altora pentru a face progrese.
III.

CONCENTREAZĂ-TE ASUPRA NEVOILOR SPIRITUALE REALE ALE OAMENILOR, NU
ASUPRA PROGRAMELOR
A.

Nu complica lucrurile

Concentrează-te asupra lucrurilor fundamentale, adică asupra dragostei, credinţei şi nădejdii.
Restul va decurge din acestea trei. Cea mai importantă dintre cele trei este dragostea. Dacă
nu vor continua în dragostea lor pentru Dumnezeu şi faţă de alţii, Duhul Sfânt va fi întristat
sau stins. Într-un asemenea caz, El nu va mai putea să mărturisească în inimile lor, împreună
cu duhurile lor, că sunt copii ai lui Dumnezeu. Foarte uşor îşi vor putea pierde atât credinţa,
cât şi nădejdea. Îşi vor putea pierde uşor încrederea că Dumnezeu îi acceptă cu adevărat şi,
poate, chiar şi siguranţa mântuirii lor. Dacă vor ajunge într-un asemenea punct, toate
cuvintele tale de îmbărbătare nu îi vor mai putea ajuta. Trebuie să înţelegi lucrarea pe care
doreşte să o facă Duhul Sfânt în vieţile lor şi să cooperezi cu El. Ajută-i să rezolve problemele
datorate vreunui păcat. Nu le da o siguranţă falsă. Ajută-i să înţeleagă planul lui Dumnezeu
pentru vieţile lor, cât şi modul practic în care se realizează acesta.
B.

Ajută-i să aibă priorităţi corecte

Nu-i supraîncărca cu programe şi activităţi. Acordă-le libertatea de a renunţa la activităţile mai
puţin importante, pentru a-şi respecta priorităţile pe care şi le-au propus, fără să se
supraîncarce cu tot felul de activităţi.
C.

Ai răbdare

Noii convertiţi au de parcurs un drum lung. Întreaga lor viaţă interioară trebuie să se
înnoiască — modul în care gândesc, valorile şi dorinţele lor (Rom. 12:2).
Trebuie să îi îmbărbătăm atunci când cad. Tendinţa naturală va fi să cadă pradă disperării.
Trebuie să fim asemenea unui părinte care-şi încurajează copilul după un eşec. Acordă-le
timp să îşi revină. Îmbărbătează-i. Nu îi abandona niciodată. Trebuie să ştie că tu crezi în ei
că Dumnezeu îi poate ierta şi îi va ierta. Trebuie să ştie că orice ar face, tu şi cu Dumnezeu
veţi continua să-i iubiţi. Dacă nu le vei comunica aceste lucruri, va exista pericolul de a-şi
pierde nădejdea şi de a renunţa la drumul pe care au apucat.
IV. SĂ AI CA OBIECTIV CREŞTEREA NUMĂRULUI DE LUCRĂTORI

Indiferent ce „formă" sau structură vei folosi pentru facere de ucenici, va trebui să găseşti
modalităţi de creştere a numărului celor implicaţi în facerea de ucenici. Tu singur nu te poţi ocupa
de toţi cei care au nevoie de ajutor. Resursele îţi sunt limitate, aşa că va trebui să-i implici şi pe
alţii în această lucrare, spre binele lor şi spre propria lor creştere spirituală. Fă-ţi un plan de
creştere a numărului tovarăşilor de lucru la nivelul grupului mare, al grupurilor mici şi la cel al
muncii de la om la om.
În general, celor pe care îi echipezi în vederea facerii de ucenici va trebui să le asiguri următoarele
genuri de ajutor:

Modulul 4

V.

Lecţia 5: Rolul liderului în facerea de ucenici

UCENICIE

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

pagina 55

•

ocazii de a-i urmări pe oamenii care fac genul de lucrare pentru care ei înşişi se
pregătesc;

•

pregătire teoretică şi practică în domeniile cele mai importante pentru lucrarea lor;

•

asistenţă în dezvoltarea unei strategii practice de atingere a obiectivelor pe care şi le
propun;

•

oportunitatea de a aplica practic ceea ce au învăţat, împreună cu un feedback util.

•

sfaturi practice şi ajutor, pe măsură ce progresează.

EVALUEAZĂ-ŢI FRECVENT
SCHIMBĂRILE NECESARE

PROPRIA

LUCRARE

ŞI

FII

GATA

SĂ

ÎNTREPRINZI

Au fost create condiţiile necesare creşterii în dragoste, credinţă şi nădejde? Cresc oamenii în
dragoste faţă de Dumnezeu şi unul faţă de celălalt? Este fiecare folosit în mod eficace de
Dumnezeu pentru zidirea Trupului lui Hristos şi a propriei sale familii? Foloseşte Dumnezeu în
mod eficace pe fiecare în parte ca ambasador al Său în lumea aceasta? Ce schimbări ar fi
necesare pentru a-i ajuta pe toţi să facă progrese reale în toate aceste domenii?
Nu risipi timpul păstrând un program doar de dragul de-a avea un program. Orice activitate pe
care o întreprinzi trebuie să slujească unul din obiectivele menţionate în paragraful anterior.
Întreabă-te în permanenţă dacă „formele" pe care le foloseşti servesc în mod eficace „funcţiile".
VI. ÎNVAŢĂ, ÎNVAŢĂ, ÎNVAŢĂ!

Fii tu însuţi un model şi imprimă ritmul. Nu înceta să pui întrebări. Descoperă ce resurse ai la
dispoziţie pentru a creşte şi pentru a-i ajuta şi pe alţii să crească în Hristos. Întreabă-i pe alţii ce
resurse ai putea folosi pentru facerea de ucenici. Dacă există lucruri de care ai nevoie, dar nu sunt
disponibile, creează-le tu însuţi şi pune-le la dispoziţia altora.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În ce mod ar putea fi aplicate aceste concepte la creşterea copiilor noştri pentru Hristos?

♦

Discută următoarele afirmaţii: „Oamenilor nu le pasă cât de multe lucruri ştii, până în clipa în
care vor şti cât de mult ţii la ei". Dacă această afirmaţie este adevărată, ce consecinţe are ea
asupra modului în care îi slujim pe alţii?

♦

Ce resurse bune ai la dispoziţie în limba ta? Ce ar trebui tradus sau scris pentru a acoperi
nevoile cu care te confrunţi în facerea de ucenici?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Parcurge Anexa 5A — „Caracteristicile dragostei creştine". Selectează trei până la cinci
situaţii specifice în care trebuie să aplici caracteristicile dragostei. Notează-ţi în jurnalul tău
spiritual modul în care ai aplicat aceste caracteristici şi cu ce consecinţe.

♦

Fă o listă cu materialele pentru facerea de ucenici disponibile în limba ta sau în limba
oamenilor pe care încerci să îi ajuţi.
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Caracteristicile dragostei
creştine
(1 CORINTENI 13:4-7)

Cere-I lui Dumnezeu ca, pe măsură ce parcurgi lista de mai jos, să îţi arate situaţiile specifice în care
respectivele caracteristici trebuie demonstrate în viaţa ta.
DRAGOSTEA ESTE ÎNDELUNG RĂBDĂTOARE

•
•
•

Dragostea suferă răul făcut fără a se umple de mânie sau de amărăciune, fără a încerca să se
răzbune.
Dragostea îşi pune încrederea în Dumnezeu, ca El să lucreze în viaţa fratelui care a făcut răul.
Dragostea se mulţumeşte să lase judecata în seama lui Dumnezeu, dar doreşte din toată inima
ca fratele care s-a abătut de la calea cea dreaptă să fie câştigat.

DRAGOSTEA ESTE PLINĂ DE BUNĂTATE

•
•
•
•
•
•
•
•

Dragostea doreşte din toată inima să-l binecuvânteze pe celălalt, doreşte doar ce este mai bun
pentru semenul său.
Dragostea se grăbeşte să răspundă la rău cu bine.
Dragostea demonstrează întotdeauna bunătate şi compasiune faţă de aproape, indiferent ce a
făcut el. Dragostea încearcă să fie înţelegătoare cu slăbiciunile aproapelui.
Dragostea manifestă respect faţă de aproape, ascultă întotdeauna cu atenţie şi înţelegere.
Dragostea se bucură de reuşitele aproapelui, şi se întristează de necazurile lui. Participă la
luptele şi la suferinţele altuia şi face tot ce-i stă în puteri pentru a-l ajuta.
Dragostea preţuieşte unitatea care există în familia lui Dumnezeu şi suferă adânc atunci când
această unitate este afectată.
Dragostea nu întoarce niciodată spatele unui semen aflat în nevoie, ci va încerca să dea o
mână de ajutor. Dragostea se bucură de orice ocazie oferită pentru a-i ajuta pe alţii, chiar şi
atunci când lucrul acesta presupune sacrificii mari.
Atunci când există convingerea că un frate a păcătuit, dragostea ne va face să ne apropiem de
respectivul cu umilinţă şi bunătate, spunându-i adevărul în dragoste. Dragostea arată
aproapelui aceeaşi îndurare pe care o dorim noi de la Dumnezeu. Cea mai mare dorinţă a
dragostei este de a-l câştiga pe fratele căzut şi a-l readuce în părtăşia Trupului. Excluderea
cuiva din această părtăşie reprezintă întotdeauna ultimul pas, ultima măsură disperată luată
atunci când comportamentul respectivului devine o ameninţare pentru unitatea din biserică,
pentru mărturia acesteia şi pentru ascultarea celorlalţi de voia clară a lui Dumnezeu. Un
asemenea pas este făcut după multe ezitări, abia atunci când toate celelalte măsuri de
disciplinare s-au dovedit inutile. Este un pas făcut cu cea mai mare părere de rău. Dragostea
suferă pentru aproapele ei şi nu simte nici o bucurie atunci când se impune disciplinarea cuiva.

DRAGOSTEA NU PIZMUIEŞTE

•
•
•

Dragostea nu are resentimente atunci când alţii se bucură de avantaje de care ea nu are parte.
Dragostea se bucură mai mult de binele altora, decât de propriul său bine.
Dragostea se bucură de reuşita şi progresul altora şi îi încurajează să meargă mai departe.
Dragostea nu îi priveşte niciodată pe ceilalţi ca pe nişte rivali datorită poziţiei pe care o ocupă
sau influenţei pe care o au. Mai degrabă, îi consideră nişte parteneri în Evanghelie care trebuie
slujiţi. Dragostea întreabă întotdeauna: Ce pot face pentru a-i ajuta să fie nişte slujitori şi mai
eficace ai lui Hristos? — şi este gata să îşi sacrifice propria poziţie şi influenţă de dragul altora.
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DRAGOSTEA NU SE LAUDĂ, NU SE UMFLĂ DE MÂNDRIE

•

•

•

•

•

Dragostea recunoaşte deschis propriile sale limitări şi slăbiciuni. Dragostea cunoaşte
caracterul înşelător al propriei inimi: de aceea doreşte să fie corectată de fraţi şi este gata să
audă orice au aceştia de spus, orice i-ar putea fi de folos, chiar şi atunci când lucrurile
respective nu sunt spuse cu o atitudine corectă.
Dragostea nu atrage niciodată atenţia asupra ei înseşi, considerându-se mai bună, mai
înţeleaptă sau mai hăruită decât alţii. Dragostea nu caută să atragă atenţia asupra ei înseşi, ci
doreşte să atribuie meritul altora. Dragostea nu caută laudele sau aprobarea oamenilor, însă îi
laudă pe alţii şi îi aprobă.
Dragostea nu se consideră niciodată pe sine „mai neprihănită" decât fratele său. Dragostea
este mai preocupată de propriile slăbiciuni şi eşecuri decât de cele ale fratelui său. Dragostea
are tendinţa de a-şi vedea propriile păcate mai repede decât păcatele celorlalţi şi de a le
considera mai grave.
Dragostea, cu multă umilinţă, îşi recunoaşte propriile limitări în înţelegerea şi aplicarea
Scripturii. De aceea este dornică să fie ajutată de alţii pentru a înţelege mai bine Cuvântul lui
Dumnezeu şi a-l împlini cu credincioşie. Dragostea este întotdeauna deschisă să înveţe de la
alţii, ştiind că Dumnezeu poate folosi în acest scop până şi pe cel mai neînsemnat dintre fraţi.
Dragostea arată faţă de fratele său, în ceea ce priveşte slăbiciunile acestuia în înţelegerea
Scripturii, răbdarea şi înţelegerea pe care doreşte să i le arate Dumnezeu ei. De aceea
dragostea nu se va grăbi să-l atace pe un frate a cărui interpretare a Scripturii diferă de a sa.
Mai degrabă, dragostea va dori să folosească respectivul dezacord ca pe o oportunitate de a
veni la Scriptură într-un spirit de căutare a adevărului împreună, având încredere că
Dumnezeu îi va ajuta pe toţi să-I înţeleagă mai bine Cuvântul. Dragostea nu trage uşor
concluzia că fratele său a îmbrăţişat o poziţie greşită. Dragostea se bucură mai mult dacă
fratele său are dreptate, iar ea a greşit. Dragostea caută să înţeleagă punctul de vedere al
fratelui său cu multă bunăvoinţă şi ajunge la concluzia că acesta nu are dreptate doar pe baza
unor dovezi biblice clare.

DRAGOSTEA NU SE POARTĂ NECUVIINCIOS

•

Dragostea este adânc preocupată de impactul pe care-l au cuvintele şi acţiunile sale asupra
altora. Dragostea doreşte să zidească, nu să dărâme. Dragostea se întreabă întotdeauna ce ar
simţi dacă ar fi în locul fratelui respectiv.

DRAGOSTEA NU CAUTĂ FOLOSUL SĂU

•
•
•
•

•
•

Dragostea nu este preocupată de propriul câştig, de auto-îndreptăţire, de propria valoare, ci
doar de binele comunităţii.
Dragostea nu pretinde niciodată să se facă cum vrea ea, ci caută ce este mai bine pentru
ceilalţi. Întreabă întotdeauna: Cum pot să-L slujesc cel mai bine pe Hristos şi pe ceilalţi,
indiferent de dorinţele mele?
Dragostea este gata să renunţe, de dragul altora, până şi la lucrurile care îi aparţin de drept.
Atunci când apar dezacorduri (din alte motive decât cele legate de păcat), dragostea este gata
să se supună în faţa autorităţii corect exercitate şi în faţa voinţei Trupului lui Hristos. Dragostea
nu reacţionează într-un mod care să distrugă unitatea Trupului. Dimpotrivă, cu smerenie şi
blândeţe îşi va face cunoscute propriile convingeri într-un mod care să contribuie la păstrarea
unităţii Trupului, cu respect faţă de cei aflaţi în funcţie de conducere.
Dragostea manifestă respect faţă de autoritatea acordată de Dumnezeu altora. Dragostea
caută să-i cinstească pe cei care sunt responsabili de binele ei.
Dragostea doreşte întotdeauna să privească lucrurile din perspectiva celuilalt, făcând o milă în
plus pentru a înţelege poziţia, acţiunile sau cuvintele celuilalt.

DRAGOSTEA NU SE MÂNIE

•
•

Dragostea nu se grăbeşte să se simtă jignită sau să se umple de mânie. Dragostea remarcă cu
greu răul pe care i-l fac alţii.
Când dragostea este rănită, nu loveşte înapoi, nu caută să se răzbune, nu rosteşte ameninţări.
Dragostea întoarce bine pentru rău.
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DRAGOSTEA NU SE GÂNDEŞTE LA RĂU

•

Dragostea nu ţine evidenţa păcatelor celorlalţi. Dragostea nu stăruie asupra greşelilor altora.
Dragostea iartă repede răul care i s-a făcut, indiferent dacă cel care l-a comis s-a pocăit sau
nu, şi refuză să mai revină asupra lui.

DRAGOSTEA NU SE BUCURĂ DE NELEGIUIRE

•
•
•
•
•

Dragostea nu îşi găseşte plăcerea în a scoate în evidenţă sau în a discuta relele făcute de alţii.
Dragostea nu vorbeşte despre alţii pe un ton de judecată sau lipsit de dragoste.
Dragostea protejează reputaţia celorlalţi. Dragostea nu doreşte absolut deloc ca un lucru rău
comis de cineva să fie aflat şi de alţii, în afara cazurilor în care lucrul acesta este neapărat
necesar pentru rezolvarea problemei apărute.
Dragostea nu răspândeşte niciodată zvonuri sau bârfe, ci încearcă să le pună capăt.
Dragostea refuză să creadă o veste rea despre un frate, fără dovezi clare.
Atunci când dragostea are convingerea că un frate a fost prins în cursa lui Satan, cade în
genunchi cu inima frântă, mijlocind pentru fratele respectiv.
Atunci când este confruntată cu propriul păcat, dragostea manifestă o atitudine de pocăinţă şi
umilinţă.

DRAGOSTEA SE BUCURĂ DE ADEVĂR

•
•
•
•

Dragostea doreşte ca adevărul să biruiască în orice situaţie, chiar şi atunci când lucrul acesta
înseamnă scoaterea la lumină a propriilor greşeli.
Dragostea doreşte să cunoască adevărul, să umble în adevăr. Doreşte ca Dumnezeu să-i
cerceteze cuvintele, faptele şi motivaţiile, pentru a-i arăta orice lucru care nu-I este plăcut.
Dragostea doreşte să îmbrăţişeze adevărul, chiar şi atunci când lucrul acesta este dureros.
Dragostea este hotărâtă să susţină adevărul Cuvântului lui Dumnezeu cât îi stă în puteri.
Dragostea recunoaşte plină de bucurie orice urmă de adevăr în opiniile altcuiva, şi apără cu
modestie corectitudinea propriilor păreri.

DRAGOSTEA ACOPERĂ TOTUL

•

Nu există vreun păcat atât de mare încât dragostea să nu-l poată ierta, răspunzând cu
bunătate.

DRAGOSTEA CREDE TOTUL

•
•
•
•

Dragostea este totdeauna gata să creadă în fratele său, să-i interpreteze cuvintele şi acţiunile
în cel mai generos mod posibil. Dragostea nu se grăbeşte să tragă concluzia că cineva a făcut
ceva greşit.
Dragostea nu se grăbeşte să judece motivaţiile din spatele cuvintelor sau faptelor cuiva;
dragostea ştie că doar Dumnezeu înţelege cu adevărat inima celuilalt.
Dragostea nu este niciodată suspicioasă sau cinică.
Nu citeşte în cuvintele sau faptele altuia motive ascunse, întunecate.

DRAGOSTEA NĂDĂJDUIEŞTE TOTUL

•
•

Dragostea nădăjduieşte întotdeauna în bine. Fără a fi naivă, este gata să ierte şi să îi dea o a
doua şansă celuilalt.
Dragostea nădăjduieşte întotdeauna în revenirea completă a fratelui care a căzut. De aceea
mijloceşte înaintea lui Dumnezeu ca respectivul să capete îndurare.

DRAGOSTEA SUFERĂ TOTUL

•

Dragostea nu ajunge niciodată la capătul răbdării. Nu spune niciodată: „Asta a fost ultima
picătură!"
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Ucenicie — seminar

6

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a le oferi plantatorilor de biserici posibilitatea să discute împreună
temele de la Lecţiile 2, 3 şi 4, cât şi alte chestiuni practice legate de facerea de ucenici.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă mai bine chestiunile practice legate de facerea de ucenici;

♦

Să respecte modul creativ în care sunt rezolvate în Trupul lui Hristos problemele apărute în
facerea de ucenici;

♦

Să fie mai convins de importanţa pe care o are evaluarea şi planificarea în procesul facerii de
ucenici;

♦

Să fi schiţat un plan de formare a celor pe care îi slujeşte.

Schiţa lecţiei
I.

Discuţii în grupuri mici (1/2 oră)

II.

Seminar de facere de ucenici (20 de minute)

III.

Concluzii (3 minute)

Sugestii pentru coordonatori
♦

Toţi participanţii trebuie să aibă completat „Planul de facere de ucenici" pentru a participa la
curs. Respectivul material va constitui baza discuţiilor din prima parte a acestei lecţii;

♦

Toţi coordonatorii trebuie să fie pregătiţi să participe la discuţiile din a doua parte a
seminarului de facere de ucenici. Acest seminar se ocupă de problemele practice cu care se
confruntă în activitatea lor de plantatori de biserici. În cazul în care plantatorii de biserici nu
au întrebări, coordonatorul va trebui să fie pregătit să comenteze întrebările din această
lecţie;

♦

Coordonatorul trebuie să aibă cópii necompletate din Anexa 4A: Plan de facere de ucenici,
pentru a fi folosite la retroproiector. Acestea vor fi completate în timpul discuţiilor în grupul
mare (dacă discuţiile în grupuri mici nu au dat rezultate, datorită efectuării superficiale a
temelor). Este obligatoriu ca cel care coordonează discuţiile să fi parcurs întregul proces şi să
se fi gândit la problemele care apar în facerea de ucenici şi la ordinea în care trebuie
abordate lucrurile.
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LECŢIA

6

Ucenicie — seminar
DISCUTAREA UNOR CHESTIUNI
PRACTICE LEGATE DE FACEREA DE
UCENICI

Pentru a folosi cât mai bine timpul alocat acestui seminar, este important ca participanţii să se împartă
în grupe de cinci până la opt persoane. Plantatorii de biserici trebuie să aibă la îndemână „Planul
pentru facerea de ucenici" completat, pentru a-l putea folosi pe parcursul discuţiilor.
I.

DISCUŢII ÎN GRUPURI MICI (1/2 ORĂ)

Consacraţi prima jumătate de oră interacţiunilor şi discuţiilor în legătură cu procesul formulării unui
plan de facere de ucenici pentru indivizi şi biserici. Numiţi câte un moderator al discuţiilor în fiecare
grup, folosind întrebările de mai jos drept linii călăuzitoare. Încercaţi să-i implicaţi pe toţi
participanţii în aceste discuţii.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II.

Vi s-a părut folositor acest exerciţiu pentru lucrarea dumneavoastră? În ce mod?
În ce mod aţi stabilit ordinea abordării lucrurilor?
Care sunt domeniile în care credeţi că trebuie ajutat un nou-convertit în primele luni ale vieţii de
credinţă (deprinderi, concepte sau valori)?
De ce sunt importante acestea? Cum poate......................... (alegeţi unul dintre elementele
menţionate) să fie dezvoltat cel mai bine în viaţa credinciosului sau a bisericii?
Cum ai fost tu însuţi convins de importanţa…................. (adevăr / deprindere / concept)?
Care sunt formele care te fac să te simţi în largul tău?
Ai încercat să realizezi un echilibru al formelor, spre a evita exagerarea sau ignorarea câtorva
dintre ele?
Ce faci pentru progresul lucrării de formare de ucenici în zona în care te afli? În ce mod
pregăteşti oameni care să facă ucenici?
Ce anume vei face în săptămâna viitoare pentru a-i ajuta pe ucenicii tăi să crească în credinţă,
nădejde şi dragoste?

SEMINAR DE FACERE DE UCENICI (20 DE MINUTE)

Este de aşteptat ca realităţile practice ale lucrării, combinate cu stimulentul pe care-l aduce
participarea la un curs la care pot învăţa lucruri noi, să creeze în plantatorii de biserici dorinţa de a
învăţa mai multe despre cum să facă ucenici. Dacă însă plantatorii de biserici au reţineri în a pune
întrebări, foloseşte ideile care urmează pentru a porni discuţiile.

III.

•

Descrie un eveniment, un incident sau o activitate în care ai fost implicat la începutul vieţii tale
de credinţă, care a avut o contribuţie decisivă pentru progresul tău ulterior.

•

Ce anume ai dori să transmiţi din experienţa ta celor care acum încep să facă ucenici?

CONCLUZII (3 MINUTE)

Această sesiune este ultima din ciclul de pregătire a plantatorului de biserici pentru facerea de
ucenici. În aceste sesiuni am încercat să atragem atenţia asupra importanţei strategice a facerii de
ucenici în procesul plantării de biserici. Am analizat facerea de ucenici discutând ce anume trebuie
să se întâmple după convertirea cuiva şi cum trebuie ajutaţi oamenii să se pregătească pentru a
face parte din Mireasa lui Hristos. Am discutat despre obiectivul facerii de ucenici. Am văzut
necesitatea evaluării condiţiei spirituale a unui individ sau a bisericii, la un moment dat. Am
prezentat o unealtă pentru planificarea modului în care ne ocupăm de nevoile respective şi au
existat ocazii practice pentru formularea şi discutarea propriilor tale planuri.
Te încurajăm să priveşti în continuare facerea de ucenici drept o modalitate de a te investi în
vieţile altora pentru ca numărul lucrătorilor să crească şi astfel Evanghelia să fie dusă în oraşele şi
satele din ţara ta.
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ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În timp ce citeşti Biblia urmăreşte subiectul facerii de ucenici.

♦

Ce exemple de urmat găseşti în ea?

♦

Ce probleme vezi că au fost discutate şi în ce mod le-a rezolvat Biserica Primară?

♦

În ce mod înţelegerea adevărurilor biblice cheie este utilă Bisericii şi credincioşilor pentru a
evita ereziile şi a urmări asemănarea cu Hristos?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Discută cu încă doi sau trei oameni ceea ce faci pentru a forma ucenici, cu scopul de a primi
idei noi, de a ţi se lărgi perspectiva sau de a ţi se oferi un ajutor practic.

♦

Pregăteşte-ţi o prelegere de 15-20 de minute despre conceptele şi practica facerii de ucenici.
Vorbeşte-le despre acest subiect oamenilor care nu au participat la acest curs.

CONDUCEREA
LECŢIA 6: LIDERUL ECHIPEI

I.

Calităţile liderului unei echipe

II.

Responsabilităţile unui lider de echipă

III.

Fazele vieţii unei echipe

LECŢIILE 7,8: MUNCA ÎN ECHIPĂ

Instrucţiuni pentru seminar
LECŢIA 9: IDENTIFICAREA NEVOILOR EXISTENTE ÎN DOMENIUL CONDUCERII

I.

Piramida conducerii bisericii locale

II.

Liderii existenţi într-o biserică locală

III.

Lideri a căror lucrare susţine bisericile locale

IV. Aplicaţie
LECŢIA 10: PREGĂTIREA NOILOR LIDERI

I.

Exemple biblice de formare a noilor lideri

II.

Pregătire în conformitate cu obiectivele urmărite

III.

Un proces de pregătire a noilor lideri în cinci paşi

ANEXE

9A Obiectivele programului de instruire
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Lucrurile discutate în această lecţie ţin în primul rând de etapa de „pregătire". Pe parcursul acestei
lecţii se va accentua rolul pe care-l joacă liderul echipei în înfiinţarea de biserici care să se
multiplice.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-l ajuta pe liderul unei echipe să înţeleagă care sunt calităţile (cine
este liderul echipei) necesare conducerii unei echipe şi responsabilităţile (ce anume face liderul)
aferente. Este prezentată totodată o modalitate de diagnosticare care poate fi folosită pentru a
ajuta o anumită echipă să se dezvolte şi să se maturizeze în timp.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă importanţa fundamentală a caracterului liderului echipei pentru îndeplinirea
rolului ce îi revine;

♦

Să înţeleagă că liderul unei echipe trebuie să urmărească dezvoltarea caracterului şi
deprinderilor fiecărui membru al echipei;

♦

Să îşi poată evalua propria echipă, în ceea ce priveşte maturitatea şi progresul acesteia;

♦

Să conceapă un plan de creştere şi maturizare a propriei echipe.

Schiţa lecţiei
I.

Calităţile liderului unei echipe

II.

Responsabilităţile unui lider de echipă

III.

Fazele vieţii unei echipe

Lista figurilor
6.1 Cele patru faze ale dezvoltării unei echipe

Sugestii pentru coordonatori
♦

Cere-le cursanţilor să revadă Lecţia 6 din Secţiunea Grupul-celulă, „Filozofia lucrării în
grupuri-celulă" (Modulul 2) care discută ciclul de viaţă al unui grup-celulă. Respectivul ciclu se
aseamănă cu cel descris în Figura 6.1 „Cele patru faze ale dezvoltării unei echipe" şi îl
completează pe acesta. Asigură-te că participanţii la curs înţeleg diferenţele existente între
ciclul de viaţă al unui grup-celulă şi al unei echipe, deoarece obiectivul celor două nu este
identic.

♦

Cu toate acestea, există caracteristici ale fiecărei faze din ciclul de viaţă al grupului-celulă
care îi vor ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine nivelul de maturitate atins de echipele lor
de plantare de biserici. De asemenea, materialul prezentat în această lecţie în legătură cu
dezvoltarea şi pregătirea membrilor unei echipe de plantare de biserici este valabil şi în cazul
liderului grupului-celulă, care trebuie să încerce să îşi ajute membrii grupului-celulă să
progreseze într-un mod similar. Menţionează lucrul acesta în discuţiile de la secţiunea
„Fazele unei echipe".
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Liderul echipei

6

INTRODUCERE

În lecţia anterioară, „Introducere la munca în echipă", am discutat conceptul folosirii unei echipe pentru
lucrarea de plantare de biserici. Este adevărat că membrii unei echipe trebuie să conlucreze şi pot lua
împreună decizii în legătură cu viziunea, sarcinile pe care le îndeplinesc şi obiectivul urmărit, dar cu
toate acestea trebuie să existe o persoană — liderul echipei — care să răspundă de coordonarea
echipei în vederea atingerii obiectivelor pe care şi le-a propus. Această lecţie se va concentra asupra
caracterului, deprinderilor şi responsabilităţilor persoanei care îndeplineşte funcţia de lider al unei
echipe.
I.

CALITĂŢILE LIDERULUI UNEI ECHIPE

În lecţia despre conducere „Profilul unui lider" am examinat deprinderile generale şi caracteristicile
personale ale unui lider. Vom discuta câteva dintre aceste trăsături de caracter în contextul
echipei, adică vom analiza modul în care caracterul unui plantator de biserici afectează
capacitatea sa de a conduce o echipă de plantare de biserici.
A.

Liderul unei echipe este un om care învaţă

Una dintre trăsăturile de caracter ale unui lider de echipă bun este aceea că este permanent
dispus să înveţe ceva de la membrii echipei sale. A fi liderul unei echipe nu înseamnă a
cunoaşte răspunsul la toate întrebările şi a avea întotdeauna dreptate. De fapt, Scriptura ne
învaţă că trebuie să ne sfătuim şi să ne învăţăm unii pe alţii (Col. 3:16). Lucrul acesta este
valabil pentru fiecare membru al echipei, inclusiv pentru conducătorul acesteia.
Atunci când liderul unei echipe este un om gata să înveţe, el va fi deschis la sugestiile venite
din partea membrilor echipei sale de a încerca lucruri noi sau de a analiza puncte de vedere
diferite. În felul acesta va fi încurajată gândirea creativă şi participarea tuturor membrilor
echipei la atingerea obiectivelor. De asemenea, un lider al unei echipe dispus să înveţe va fi
deschis adevărurilor cu care Duhul Sfânt îl va confrunta în discuţiile cu membrii echipei sale.
B.

Liderul unei echipe este un slujitor

Atunci când liderul unei echipe este slujitorul membrilor acesteia, lucrul respectiv poate fi
observat cel mai bine din acţiunile sale. Îl vedem pe Isus oferindu-ne un asemenea exemplu
spălându-le picioarele ucenicilor Săi (Ioan 13). A fi slujitor cu adevărat presupune o atitudine
a inimii caracterizată de smerenie şi blândeţe. A fi un lider care slujeşte poate reprezenta
unul dintre cele mai dificile aspecte ale rolului de lider al unei echipe. O asemenea
mentalitate contravine concepţiei lumii despre conducere, cât şi naturii umane păcătoase.
Tendinţa noastră firească este de a le spune membrilor echipei ce să facă, pentru că noi
suntem „şefii", iar membrii echipei sunt în subordinea noastră.
A fi un lider care slujeşte înseamnă a-ţi pune încrederea în Dumnezeu, nu în tine însuţi.
Înseamnă a-ţi găsi desfătarea în a-L asculta pe Dumnezeu, nu în da ordine altora. Înseamnă
a fi motivat de dragostea pentru Dumnezeu şi pentru membrii echipei, şi nu de propriile
obiective. Pe scurt, înseamnă a fi un om care trăieşte în dependenţă de Dumnezeu, care
încearcă să afle voia lui Dumnezeu pentru echipa sa şi să o împlinească.
C.

Liderul unei echipe îi preţuieşte mai mult pe membrii acesteia decât pe sine

Un lider bun al unei echipe este un om care doreşte să îi ajute pe membrii acesteia să se
dezvolte, să pună în valoare potenţialul pe care li l-a dat Dumnezeu. Liderul echipei se
străduieşte să „crească valoarea" fiecărui membru al echipei, să-l încurajeze pe fiecare să
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crească din punct de vedere spiritual. Vorbind fireşte, lucrul acesta nu are sens. În loc să fie
un om care să folosească grupul respectiv pentru propriul său câştig sau în interes personal,
un lider evlavios al unei echipe va dori să contribuie la progresul spiritual al membrilor
acesteia şi va încerca să-l slujească pe fiecare în parte.
Atunci când liderul unei echipe va constata existenţa unei probleme, va discuta cu restul
membrilor echipei pentru a găsi împreună o soluţie. Când lucrul acesta este posibil, liderul
echipei îi va implica pe ceilalţi membri în procesul echipării şi îmbărbătării membrilor echipei.
Obiectivul unui lider evlavios al unei echipe nu este de a realiza un anumit lucru, ci de a-i
echipa şi ajuta pe membrii echipei sale să realizeze respectivul lucru. Acest proces al
creşterii spirituale şi al dezvoltării personale este la fel de important pentru liderul echipei ca
şi atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus echipa.
D.

Liderul unei echipe este un om care creşte în Hristos

Un lider de echipă care nu creşte în Hristos nu îi poate ajuta nici pe membrii echipei sale să
crească din punct de vedere spiritual. Liderul unei echipe are multe responsabilităţi şi funcţii,
însă temelia reuşitei sale îl constituie o relaţie permanentă şi vie cu Domnul Isus Hristos.
Aceasta este sursa tăriei şi înţelepciunii de care are nevoie un lider pentru a fi eficace în
lucrarea sa.
Vor exista conflicte în orice echipă, iar lucrul acesta se datorează în parte pur şi simplu
faptului că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi cu abilităţi, opinii şi daruri diferite. Un
lider de echipă care poate rezolva aceste conflicte într-un mod plăcut lui Dumnezeu le va
putea folosi, de fapt, pentru întărirea echipei. Câtă vreme respectivele conflicte sunt rezolvate
corect, existenţa lor într-o echipă reflectă un nivel ridicat de maturitate.
II.

RESPONSABILITĂŢILE UNUI LIDER DE ECHIPĂ

Responsabilităţile specifice ale liderului unei echipe sunt legate de obiectivele pe care şi le-a
propus echipa respectivă. Obiectivele de mai jos reflectă responsabilităţile liderului unei echipe în
contextul înfiinţării unei biserici noi. În munca de conducere, străduieşte-te:
A.

Să dezvolţi relaţia fiecărui membru al echipei tale cu Dumnezeu

Fii un pastor al echipei tale. Oferă-le membrilor acesteia ajutor spiritual atunci când au
nevoie. Lucrul acesta presupune să-i cunoşti suficient de bine pentru a-ţi da seama dacă
vreunul dintre ei are o nevoie spirituală. Petreceţi timp împreună, nu vă temeţi să puneţi
întrebări „dificile" în legătură cu umblarea voastră cu Dumnezeu şi cu dificultăţile cu care vă
luptaţi.
Sănătatea şi creşterea spirituală a fiecărui membru din echipa ta depinde în mod direct de
înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu şi de capacitatea de a aplica adevărurile biblice, atât în
lucrare, cât şi în viaţa de zi cu zi. Roagă-te pentru creşterea şi sănătatea spirituală a
membrilor echipei tale. Ajută-l pe fiecare în parte să se disciplineze, să studieze regulat Biblia
şi să se roage. Roagă-te ca Dumnezeu să îl ajute să-şi descopere darurile duhovniceşti şi să
şi le dezvolte, după care caută modalităţi practice de a-l ajuta să şi le folosească.
B.

Să dezvolţi relaţiile dintre membrii echipei tale

Echipele au cele mai bune rezultate atunci când membrii acestora se înţeleg reciproc şi au
încredere unul în celălalt. Dacă există probleme în echipa ta, lucrarea respectivei echipe va
avea de suferit. Trebuie să-i ajuţi pe membrii echipei să aibă încredere unul în celălalt, să
manifeste dragoste şi să întreţină o atmosferă de încredere reciprocă. În lecţia următoarea
despre conducere vei găsi câteva unelte care te vor ajuta să aprofundezi acest subiect, însă
deocamdată reţine următoarele obiective:
♦

ajută-i pe membrii echipei tale să-şi înţeleagă fiecare temperamentul pe care-l are;

♦

ajută-l pe fiecare să-şi înţeleagă punctele tari şi punctele slabe în relaţii;

♦

ajută-i să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de deosebirile existente între ei;

♦

identifică domeniile în care există tensiuni în relaţii.
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Să dezvolţi viziunea pentru lucrare a membrilor echipei tale

În multe situaţii care apar în efortul de plantare de biserici, membrii echipei trebuie ajutaţi să
vadă progresul făcut, în caz contrar vor fi descurajaţi. Lucrul acesta este important mai ales
în primele stadii, când se aşază temelia, şi în perioada imediat următoare, când există doar
câţiva convertiţi. Ca lider al echipei, caută modalităţile de a-i ajuta să vadă imaginea de
ansamblu, să aibă înaintea ochilor viziunea, pentru a se consacra cu şi mai multă energie
sarcinii care le stă în faţă (Gal. 6:9).
Nu presupune că viziunea şi obiectivele echipei sunt înţelese de toţi membrii acesteia.
Membrii celor mai multor grupuri au tendinţa de a pierde din vedere viziunea dacă aceasta nu
le este adusă în permanenţă înainte de către liderul echipei. Păstrează viziunea înaintea
ochilor lor şi ori de câte ori ai ocazia îndeamnă-i pe membrii echipei tale să gândească mai
îndrăzneţ, să nu se mulţumească cu mai puţin decât ceea ce vrea Dumnezeu să le dea.
D.

Să-i ajuţi pe membrii echipei tale să-şi dezvolte deprinderile pentru lucrare

Majoritatea oamenilor evită angajarea în lucrare dacă nu au deprinderile necesare. Foarte
mulţi oameni nu fac evanghelizare sau studiu biblic deoarece nu se simt suficient pregătiţi
pentru aşa ceva. Fii gata să îi ajuţi să îşi îmbunătăţească deprinderile în aceste domenii.
Faceţi studiu biblic inductiv împreună, discutaţi despre cum trebuie făcut, de asemenea
încercaţi practic diverse modalităţi de evanghelizare.
În pregătirea oamenilor pentru lucrare nu trebuie presupus că un exemplu bun sau
instrucţiuni cu caracter general ar fi suficiente. Unii au nevoie de ajutor nemijlocit (1 Tes.
5:14). În timp ce îi ajuţi pe alţii să se pregătească pentru lucrare, reţine:
1.

Pregăteşte-ţi inima şi mintea înainte de a da sfaturi altora
Petrece timp în rugăciune, cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea înţelepciune în lucrarea pe
care o faci cu întreaga echipă sau cu membrii individuali. Fă-ţi un plan concret care să
cuprindă ce deprinderi doreşti să-i ajuţi să-şi însuşească şi cum vei putea realiza lucrul
acesta. Aminteşte-ţi ce anume ţi-a folosit ţie când ai învăţat, la început, cum se fac
diversele tipuri de lucrare.

2.

Caută momentele potrivite, în care sunt dispuşi să înveţe — („Un cuvânt spus la vremea
potrivită" — Prov. 25:11).
Momentul potrivit pentru a-i învăţa pe alţii este atunci când:

III.

♦

oamenii nu se simt ameninţaţi;

♦

nu eşti iritat sau frustrat;

♦

persoana pe care încerci să o ajuţi recunoaşte că are nevoie de ajutor.

FAZELE VIEŢII UNEI ECHIPE

Diagrama din Figura 6.1 descrie patru faze comune ale vieţii unei echipe, în procesul de creştere
şi maturizare a membrilor acesteia. Este esenţial ca liderul echipei să poată identifica punctul în
care se află echipa sa în ceea ce priveşte conducerea acesteia, ţelul comun, relaţiile, rolurile,
flexibilitatea, comunicarea şi viaţa ei spirituală. Fiecare dintre aceste domenii reprezintă un aspect
important al sănătăţii şi maturităţii unei echipe.
Ideal vorbind, o echipă ar trebui să se afle la acelaşi nivel în toate domeniile. În realitate însă, se
poate întâmpla ca o echipă să fie într-un stadiu foarte imatur în ceea ce priveşte conducerea ei şi
rolurile diverşilor membri, însă într-un stadiu mult mai matur în domeniul relaţiilor şi comunicării.
Este realist să te aştepţi la niveluri diferite de maturitate în diverse domenii.
Diagrama prezentată are un scop dublu. Pe de o parte, poate fi folosită de liderul echipei pentru
a-l ajuta să identifice punctul în care se află echipa sa în ceea ce priveşte dezvoltarea şi
maturitatea ei. Pe de altă parte, poate fi folosită pentru a-l ajuta pe liderul unei echipe să înţeleagă
domeniile în care trebuie să se dezvolte membrii echipei sale şi să evalueze nivelul de maturitate
atins.
De pildă, în domeniul conducerii, o echipă poate lăsa toate deciziile în seama liderului, care le va
spune totdeauna membrilor acestora ce anume au de făcut. Folosind diagrama de mai jos, liderul
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echipei poate realiza că membrii echipei sale trebuie să participe mai mult la deciziile care se iau.
Astfel, se va putea gândi la diverse modalităţi de a cere părerea membrilor echipei, de a le solicita
ajutorul etc., pentru a ajuta echipa să crească şi să se maturizeze. Acest proces poate fi repetat în
toate domeniile enumerate în diagramă.
Figura 6.1 Cele patru faze ale dezvoltării unei echipe

Conducerea

1. Echipa imatură
Primează liderul

2. Echipa tânără
Primează oamenii

3. Echipa care învaţă
Primează procesul

• Liderii iau majoritatea
deciziilor

• Deciziile sunt luate în
continuare de lideri,
însă se cere părerea
mai multora şi sunt
analizate mai multe
posibilităţi

• Este exercitată de un
număr mai mare de
oameni, întrucât mai
mulţi membri ai echipei
• Uneori conducerea
urmăresc atingerea
depinde de proiectul în
obiectivului propus
derulare, astfel încât
• Deciziile sunt luate de
oamenii cu anumite
echipă în mod eficient
deprinderi pot lua
şi eficace
temporar conducerea
echipei

• Bazată pe instrucţiuni
şi directive

4. Echipa care se
maturizează
Primează obiectivul
• Stilul liderului este
flexibil, se adaptează
situaţiei

• Diversele sarcini sunt
încredinţate unor
anumiţi membri
Obiectivul
comun

• Nu există o înţelegere
comună a ceea ce
trebuie făcut
• Obiectivul este neclar

• În continuare echipa
nu are un obiectiv
comun clar, dar este
conştientă de lucrul
acesta

• Se discută obiectivul
urmărit, iar acesta se
clarifică în minţile
membrilor echipei

• Atenţia este
concentrată asupra
eficacităţii
• Se observă un progres
• Obiectivul comun este
însuşit de fiecare
membru în parte

Relaţiile

• Ceilalţi membri ai
echipei sunt înţeleşi
prea puţin, sau deloc,
şi nu sunt cunoscute
punctele tari sau slabe
ale celorlalţi etc.

• Se urmăreşte
cunoaşterea reciprocă
mai bună, înţelegerea
celorlalţi, cunoaşterea
punctelor lor tari sau
slabe etc.

• Apare dragostea şi
loialitatea între
membrii echipei

• Oamenii sunt mândri
că aparţin respectivei
echipe

• Membrii echipei devin • Slăbiciunile sunt
mai puţin defensivi şi
recunoscute şi
mai deschişi la părerile
discutate deschis
altora
• Există dorinţa şi
angajarea practică de
a-i ajuta pe ceilalţi
să-şi realizeze întregul
potenţial

Roluri clare

• Rolurile sunt clare,
• Se discută
punctele tari sunt
compensarea
folosite în funcţie de
punctelor tari şi a celor
• Încă nu este clar
situaţia concretă
slabe ,dar se face prea
modul în care se leagă
puţin, practic vorbind
respectivele roluri de
sarcina care îi revine
echipei

• Se poate remarca o
diviziune a muncii
însoţită de
preocuparea pentru
reuşita întregii echipe

Procese
flexibile

• Regulile, procesele şi
procedurile sunt
impuse de la vârf sau
din afară

• Se încurajează
iniţiativa individuală

• Bine definite, pe o
bază individuală

• Problemele sunt
discutate mai deschis
• Încep să fie discutate
chestiunile mai
riscante

• Echipa explorează
diverse abordări şi
metode alternative
• Se urmăreşte
eficacitatea
• Există un acord
general în ceea ce
priveşte modul în care
trebuie să se
desfăşoare lucrurile

Comunicare
a

• Prea puţină
comunicare eficace
• Spirit defensiv

• Comunicarea este mai • Deschisă, orientată
deschisă şi mai eficace
spre atingerea
obiectivului
• Egoism

• Flexibilitatea devine
nota-cheie, atât în
ceea ce priveşte
strategia, cât şi în ceea
ce priveşte metoda
folosită

• Comunicarea este
caracterizată de
încredere reciprocă,
deschidere, onestitate,
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• Greşelile sunt
acoperite

cooperare şi
disponibilitatea de a fi
mustrat

• Egoism
Viaţa
spirituală

• Echipa se întruneşte
regulat pentru a se
ruga pentru nevoile
• Umblarea prin credinţă
comune
nu caracterizează
echipa ca întreg
• Rugăciunea este doar
o rutină

• Relaţiile
inter-personale sunt
evaluate în lumina
Scripturii

• Rugăciunea este cea
dintâi reacţie — şi una
naturală — la
problemele apărute
• Este încurajată
ascultarea credinţei
• Echipa, ca întreg, se
angajează în războiul
spiritual

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care sunt diferenţele între a fi liderul unei echipe de plantatori de biserici şi a fi un lider, în
general?

♦

Responsabilităţile liderului unei echipe au de-a face cu dezvoltarea caracterului, viziunii şi
deprinderilor pentru lucrare ale membrilor echipei. De ce trebuie urmărite aceste lucruri, când
în faţă există o sarcină care trebuie îndeplinită (adică, trebuie plantată o nouă biserică)?

♦

Descrie în propriile tale cuvinte rolul liderului unei echipe în raport cu sarcina care trebuie
îndeplinită şi responsabilităţile faţă de membrii echipei.

♦

Ce se poate întâmpla într-o echipă care se maturizează în unele domenii, dar rămâne
imatură în altele?

♦

Poate liderul unei echipe să îi ajute pe membrii acesteia să se dezvolte şi să se maturizeze,
sau lucrul acesta este un proces „natural" care are loc în orice echipă în care oamenii petrec
suficient timp împreună?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Folosind diagrama din Figura 6.1 „Cele patru faze ale dezvoltării unei echipe" stabileşte
nivelul la care se află echipa ta în fiecare dintre domeniile enumerate. Notează pe o foaie
separată de hârtie fiecare din aceste domenii (conducere, obiectivul urmărit, relaţii etc.) şi
scrie în dreptul fiecăruia în ce fază se află echipa ta (faza 1, 2, 3 sau 4).

♦

Priveşte diagrama pentru a vedea ce anume caracterizează o echipă care se află într-un
stadiu mai avansat în fiecare din aceste domenii. Pentru fiecare domeniu enumerat pe foaia
de hârtie, notează-ţi cel puţin trei lucruri concrete, măsurabile, pe care le poţi face pentru a-ţi
ajuta echipa să se dezvolte şi să se maturizeze în domeniul respectiv.

♦

Începe să-ţi pui în aplicare ideile şi după două luni revezi această diagramă, repetând
exerciţiul de mai sus. Care sunt domeniile în care a crescut echipa ta? În ce domenii lucrurile
au stagnat? Ce alte modalităţi există de a-ţi ajuta echipa să crească şi să se dezvolte şi în
aceste domenii „statice"? Discută gândurile pe care le ai cu mentorul tău.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de pregătire

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a le oferi cursanţilor uneltele de care au nevoie pentru a înţelege
dinamica relaţiilor inter-personale din cadrul echipei sale.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să cunoască posibilele cauze ale conflictelor care apar în cadrul unei echipe;

♦

Să poată înţelege şi reacţiona la conflictele inter-personale dintr-o perspectivă mai obiectivă.

Schiţa lecţiei
Instrucţiuni pentru seminar

Lista figurilor
7.1 Evaluarea stilului propriu
7.2 Stiluri de interacţiune
7.3 Puncte tari şi puncte slabe
7.4 Înţelegerea nevoilor relaţionale
7.5 Identificarea domeniilor-problemă
7.6 Acţiuni concrete

Sugestii pentru coordonatori
♦

Acest seminar are la bază Lecţia 4 din Secţiunea Conducerea, „Stiluri de interacţiune", din
Modulul 3. „Stiluri de interacţiune" a prezentat cele patru temperamente de bază şi le-a
aplicat la liderul unei echipe. În această lecţie, cele patru tipuri de temperamente vor fi
aplicate întregului grup. Coordonatorul va trebui să recapituleze atent Lecţia 4, din Secţiunea
Conducerea, Modulul 3, înaintea acestui seminar.

♦

Reţineţi că sunt necesare două ore pentru a parcurge întregul material din acest seminar.
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Munca în echipă
DINAMICA ECHIPEI

INTRODUCERE

Această lecţie reprezintă un seminar în cadrul căruia veţi învăţa cum puteţi înţelege conflictele
inter-personale care apar în cadrul unei echipe. Vom încerca să identificăm temperamentul celorlalţi
folosind exerciţiul „Stiluri de interacţiune" din Lecţia 4, secţiunea Conducerea, Modulul 3. După ce
fiecare participant la seminar îşi va descoperi propriul său stil, va trebui să încerce să identifice
punctele tari şi punctele slabe ale fiecăruia dintre stilurile de interacţiune. Ca aplicaţie, li se va cere
tuturor cursanţilor să identifice „acţiunile concrete" pe care le pot întreprinde pentru a-şi compensa
punctele slabe. Intenţia nu este de a schimba personalitatea oamenilor. Afirmăm răspicat faptul că
Dumnezeu ne-a creat pe fiecare diferit de ceilalţi. Mai degrabă, ne vom concentra asupra „petelor
oarbe", asupra comportamentului care îi afectează pe alţii într-un mod negativ, fără ca noi să realizăm
lucrul acesta.
„Eu”, văzut de alţii
„Eu”, pe care ceilalţi nu-l văd

„Eu”, aşa cum mă văd
„Eu”, de care nu sunt conştient
Imaginea mea publică
„Petele oarbe”
Imaginea mea necunoscută de Acea parte a sinelui meu pe
alţii
care doar Dumnezeu o cunoaşte

INSTRUCŢIUNI PENTRU SEMINAR

Acest exerciţiu trebuie efectuat de întreaga echipă. În cazul în care unii membri ai echipei nu sunt
prezenţi la acest seminar, efectuaţi-l şi cu ei, mai târziu. Împărţiţi-vă în grupe mici, în jur de cinci
persoane în fiecare grupă, şi parcurgeţi următorii paşi:
1. Cere-i fiecărei persoane din grupa ta să efectueze exerciţiul „Evaluarea stilului propriu" (Figura 7.1)
în cazul în care nu au făcut deja lucrul acesta.
După ce a terminat toată lumea, cere-i fiecărui participant să facă totalul punctelor din fiecare
coloană. Acest total trebuie înscris în ultimul rând al tabelului.
2. Toată lumea trebuie să ştie că cele patru colane, de la stânga spre dreapta, corespund celor patru
grupuri descrise în „Evaluarea stilului propriu". Numărul cel mai mare reprezintă tendinţa dominantă.
Celelalte domenii cu numere mai mari reprezintă tendinţele secundare.
Cere-i fiecărui membru al grupului să împărtăşească celorlalţi rezultatele obţinute, folosind
explicaţiile de pe pagina „Stiluri de interacţiune" (Figura 7.2). Asigură-te că toţi ceilalţi sunt de acord
că rezultatele obţinute sunt suficient de corecte.
3. Deschideţi la pagina întitulată „Puncte tari şi puncte slabe" (Figura 7.3). Cere-i fiecărei persoane din
grup să-şi identifice un punct tare şi un punct slab pe care să îl discute cu restul grupului.
Comentaţi afirmaţia scrisă cu litere cursive sub tabel. În lumina acesteia, ce se poate face pentru a
mări eficacitatea membrilor grupului vostru?
4. Deschideţi la pagina întitulată „Înţelegerea nevoilor relaţionale" (Figura 7.4) şi cere-i din nou
fiecăruia să identifice un domeniu care îl descrie cel mai bine.
5. Deschideţi la pagina întitulată „Identificarea domeniilor în care există tensiuni" (Figura 7.5). După
cum arată acest tabel, oamenii, indiferent de personalitatea lor, nu se vor înţelege la fel de bine cu
oricine. După ce veţi parcurge împreună pagina respectivă, cere-i fiecăruia să identifice un domeniu
care îl descrie cel mai bine.
Discutaţi comentariile de sub tabel, de pe pagina respectivă. Sunteţi de acord cu aceste remarci?
6. Deschideţi la pagina întitulată „Acţiuni concrete" (Figura 7.6) şi cere-i fiecăruia să identifice cel puţin
trei acţiuni concrete pe care crede că le poate întreprinde pentru a deveni un membru mai bun al
echipei. Cere-le participanţilor să împărtăşească întregului grup acţiunile alese şi să cadă de acord
să se verifice reciproc dacă le vor întreprinde efectiv.
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Figura 7.1 Evaluarea stilului propriu
EVALUAREA STILULUI PROPRIU
INDICAŢII:

Răspundeţi la toate afirmaţiile din tabel completând un 0, 1 sau 2 în spaţiul corespunzător din fiecare
rând.
0 = această afirmaţie nu te descrie pe tine în nici o situaţie
1 = această afirmaţie descrie modul în care te comporţi uneori
2 = această afirmaţie te descrie foarte bine
Figura 7.1.: Evaluarea stilului propriu de interacţiune
Înţeleg tabloul de ansamblu
mai repede decât ceilalţi.
_________

Sunt un om care generează
entuziasm în cei din jurul
meu.
_________

Îmi place să fac lucrurile
foarte repede.

Lucrez cel mai bine când nu
sunt controlat de alţii.
_________

_________

Oamenii spun despre mine
că
sunt
răbdător
şi
înţelegător.

Se poate conta pe mine
pentru că fac ceea ce mi s-a
încredinţat.
_________

_________
Oamenii spun că sunt un om
cu care te poţi înţelege uşor.
_________

Unul din cele mai tari puncte
ale mele este că acord
atenţie detaliilor.
_________

Nu sunt prea bun la detalii.
_________

De multe ori pun oamenii
mai presus de programe.

Ştiu să ascult bine.

Dacă un lucru merită făcut,
atunci trebuie făcut foarte
bine.

_________

_________

_________
Pun adeseori sub semnul
întrebării starea de fapt a
lucrurilor.

Controlul timpului este o
problemă
dificilă
pentru
mine.
_________

_________
Când e cazul, pot prelua
controlul pentru a realiza
obiectivul propus.

Oamenii se simt bine în
prezenţa mea.
_________

_________

Pentru mine oamenii sunt la
fel de importanţi ca şi
programele de lucrare.

Trebuie să ştiu exact ce
anume se cere de la mine.
_________

_________
Mă descurc cel mai bine în
situaţiile în care oamenii
lucrează
împreună
în
armonie.

Nu-mi place să iau decizii
fără să am toate datele.
_________

_________
Uneori îmi vine greu să
lucrez în echipă.
_________

Am tendinţa de a mă simţi
jignit când oamenii nu sunt
de acord cu mine.
_________

Unii oameni spun că nu prea
ştiu să-i ascult pe alţii.
_________

Nu mă descurc prea bine cu
analiza faptelor şi când este
vorba despre detalii.
_________

Adeseori mă plictisesc când
lucrarea în care sunt implicat
devine o rutină.

Îmi vine uşor să exprim ceea
ce gândesc şi simt.
_________

Am eficacitate maximă când
contextul în care lucrez este
stabil şi sigur.

Am cele mai bune rezultate
atunci când oamenii îmi
comunică aprecierea lor.

Sunt o persoană precaută,
care ezită să îşi asume
riscuri.
_________

_________
Prea multe schimbări mă
ameninţă.
_________

Funcţionez
bine
când
cunosc liniile călăuzitoare şi
politica de lucru.
_________

când alţi
împotrivesc

_________
Reacţionez bine la provocări
şi schimbare — cu cât mai
multe, cu atât mai bine.
_________

_________

_________

_________
Sunt frustrat
oameni
se
ideilor mele.

Îmi vine greu să exprim ceea
ce simt.

Mă descurc cel mai bine
când simt că celorlalţi le
place cu adevărat de mine.

Şefii mei pot
loialitatea mea.

conta

pe

Am o atitudine critică atunci
când rezultatele mele nu
ating standardele propuse.

Fac tot ce pot să împlinesc
nevoile celor din apropierea
mea.

Oamenii se întreabă adesea
ce anume gândesc eu, de
fapt.

_________

_________

_________
Pot motiva cu eficacitate pe
alţii să conlucreze.
_________

_________

_________
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Figura 7.2 Stiluri de interacţiune
STILURI DE INTERACŢIUNE
Grupul 1 — TIPUL ACTIV
„Preia conducerea şi ridică-te la nivelul provocării de a produce schimbări pentru a face lucrarea mai eficace.“
Oamenii activi sunt în general oameni capabili , gata să accepte provocările şi să rezolve problemele repede şi
într-un mod eficace. Sunt oameni de acţiune pe care se poate conta că vor face ceea ce trebuie făcut. Oamenilor
activi nu le este teamă să îşi asume riscuri; uneori iau asupra lor prea multe responsabilităţi şi pot părea
nerăbdători când se progresează prea încet.
Exemplu: Pavel (Filip. 4:13)
Doreşte situaţii care îi oferă:

Se comportă cel mai bine în relaţii în care:

libertate, autoritate, varietate, sarcini dificile,
oportunitatea de a avansa, încurajează contribuţia
individului

ceilalţi dau răspunsuri directe, se ţin de treabă,
accentuează logica, fac presiuni

Grupul 2 — MOTIVATORUL
„Motivează şi influenţează pe alţii să conlucreze împreună pentru a obţine rezultate importante.“
Motivatorii sunt oameni optimişti şi entuziaşti, foarte buni în relaţiile cu alţii. Comunică adeseori foarte bine şi pot
explica ideile şi posibilităţile existente într-un mod care să-i facă pe alţii să se implice. Au tendinţa de a se
entuziasma pentru lucruri noi, ceea ce uneori face să le vină greu să termine ce au început.
Exemplu: Petru (Matei 14:28; 16:16)
Doreşte situaţii care îi oferă:

Se comportă cel mai bine în relaţii în care:

prestigiu, relaţii prietenoase, lipsa controlului,
neaccentuarea detaliilor, oportunitatea de a-i motiva şi
ajuta pe alţii, exprimarea liberă a ideilor

oamenii sunt prietenoşi şi democraţi, recunosc
meritele altora şi-i acceptă, se implică din punct de
vedere social

Grupul 3 — JUCĂTORUL ÎN ECHIPĂ
„Cooperează bine cu alţii în vederea împlinirii viziunii şi a planurilor.“
Jucătorii în echipă sunt oameni care-i ajută pe alţii, loiali, cu o sensibilitate acută la nevoile altora. Se poate conta
pe ei că vor face ceea ce li s-a încredinţat de către liderii lor şi nu îi vor jigni pe cei faţă de care sunt devotaţi.
Jucătorii în echipă nu lucrează prea bine singuri şi uneori le lipseşte iniţiativa personală.
Exemplu: Barnaba (Fapte15:37-39)
Doreşte situaţii care îi oferă:

Se comportă cel mai bine în relaţii în care:

specializare individuală, identitate de grup, tipare de
lucru fixe, siguranţă, obiective şi sarcini clare

slujeşte ca prieten, i se acordă timpul necesar să se
schimbe, i se oferă libertatea de a lucra în ritm
propriu, este ajutat

Grupul 4 — GÂNDITORUL
„Este motivat să realizeze viziunea şi planurile impecabil, acordând atenţie detaliilor“.
Gânditorii sunt oameni conştiincioşi, ordonaţi, extrem de atenţi la detalii. Se poate conta pe ei că vor termina
proiectele începute, proiecte care altora li se pot părea prea complexe. Gânditorii se simt provocaţi de schimbările
neaşteptate survenite şi au tendinţa de a deveni rigizi când lucrurile sunt ambigue.
Exemplu: Luca (1:1-4)
Doreşte situaţii care îi oferă:
specializare,
exactitate,
planificare,
stabilitate, risc limitat al eşecului

Se comportă cel mai bine în relaţii în care:
siguranţă,

oamenii îi asigură constant suport, creează o
atmosferă încurajatoare, sunt precizate metodele şi
standardele de lucru
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Figura 7.3 Puncte tari şi puncte slabe
PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Tipul activ

Motivatorul

Jucătorul în echipă

Gânditorul

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puncte tari
Te consideri un om:
Hotărât
Independent
Eficient
Practic
Unul care ştie ce vrea
Încurajator
Entuziast
Expresiv
Deschis
Plăcut
Gata să ajute
Binevoitor
De încredere
Un om pe care se poate
conta
Plăcut
Minuţios
Perseverent
Ordonat
Serios
Sârguincios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puncte slabe
Alţii te consideră:
Aspru
Agresiv
Dominator
Sever
Dur
Nervos
Egoist
Unul care reacţionează
Manipulează
Vorbeşte prea mult
Un om conformist
Ciudat
Dependent de alţii
Un om încet
Reticent

•
•
•
•
•

Critic
Complicat
Dificil
Nehotărât
Moralist

Oamenii au o eficacitate maximă atunci când se află în situaţii care pun în valoare punctele lor tari.
Punctele slabe sunt puncte tari duse la extrem. Atunci când oamenii nu îşi pot pune în valoare punctele
lor tari, au tendinţa de a reacţiona în mod inadecvat şi ies la iveală punctele lor slabe. Fiecare om care
se va găsi angajat într-o situaţie care îi pune în valoare punctele tari va contribui înzecit la creşterea
rezultatelor.
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Figura 7.4 Înţelegerea nevoilor relaţionale
ÎNŢELEGEREA NEVOILOR RELAŢIONALE

Tipul activ
Cum să te • Începe prin a preciza
mai întâi rezultatele /
raportezi la:

•
•

•

•

avantajele, şi abia apoi •
vino cu detaliile, doar
cât este cazul
•
Fii scurt şi la obiect
Confruntă-l cu o
provocare
•

Cum să • Concentrează-te
asupra rezultatelor,
convingi pe:
mai întâi
Răspunde la
întrebarea: „La ce
foloseşte?”

•
•

•

Cum trebuie • Spune-i ce are de făcut •
şi lasă-l să hotărască
să conduci
singur cum să o facă
pe:
•

Lasă-l să deţină
controlul, să răspundă
de ceva

•
•

Fii pozitiv,
prietenos
Laudă-l şi
încurajează-l
Întăreşte-i
sentimentul
valorii personale
Fă-l să simtă că
ai nevoie de el
Fii entuziast,
mişcă-l
Împărtăşeşte-i
mărturia unor
oameni a căror
părere contează
Răspunde la
întrebarea: „Cine
a mai făcut aşa
ceva?”
Consultă-l în
legătură cu ideile,
proiectele sau
oamenii în
discuţie
Apreciază-i public
eforturile depuse
Fă-l să se simtă
bine, să se
distreze

Cum să • Exprimă-ţi acordul faţă • Exprimă-ţi
acordul faţă de
de opinia împărtăşită
procedezi
intenţia
de el, după care
când nu eşti
mărturisită. Lasă
întreabă: „De ce crezi
de acord cu:
că aceasta este cea
mai bună modalitate?
Te-ai gândit şi la alte
posibilităţi de a-ţi
atinge obiectivul?”

Jucătorul în
echipă

Motivatorul

să treacă o
vreme. Se va
entuziasma de
atâtea alte
lucruri, încât va
trece la altceva

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Foloseşte
prietenia
Fii relaxat
Nu pune accent
prea mare pe
obiective
Nu forţa nota
Lasă-l să
reacţioneze în
propriul ritm
Fii prietenos
Fă-ţi timp
suficient
Răspunde la
întrebarea: „De
ce vrei să schimbi
lucrurile?”

Asigură-te că nu
trebuie să facă
singur anumite
lucruri
Menţine
întotdeauna
relaţiile
Minimalizează
conflictele şi
păstrează pacea

Gânditorul
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Fă-ţi timp pentru •
a-l convinge că
dezacordul apărut
nu va strica
relaţiile

Prezintă date
clare
Prezintă obiectiv
ideile
Nu te grăbi
Fii specific şi
minuţios

Convinge-l că
abordarea este
cea corectă
Arată-i ce are de
făcut pas cu pas
Răspunde la
întrebarea: „Cum
vrei să fac lucrul
acesta?”
Discută cel mai
bun mod de a
realiza ceea ce
vă propuneţi
Fii disponibil —
lucrează
îndeaproape cu
el
Acordă-i suficient
timp pentru a
face bine ceea ce
face
Adună date
concrete. Nu se
va lăsa convins
de apeluri
emoţionale sau
de vorbe goale
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Figura 7.5 Identificarea domeniilor-problemă
IDENTIFICAREA DOMENIILOR-PROBLEMĂ

Următorul comportament al tău poate provoca probleme —
Dacă celălalt este un:
Tip activ

Iar tu eşti un:

Tendinţa de a controla
exagerat situaţia, ceea
Tip activ ce reduce libertatea
celorlalţi şi controlul
deţinut de ei
Insuficienta preocupare
pentru rezultate. Faptul
Motivator că eşti prea emotiv şi
vorbeşti prea mult
Reticenţa de a te
Jucător în schimba şi tendinţa de a
fi nehotărât

Motivator

Jucător în echipă

Gânditor

Preocuparea pentru
rezultate însoţită de
neglijarea întreţinerii unui
mediu motivator

Timp insuficient acordat
ascultării celorlalţi.
Accentul mai mare pus
pe folosirea timpului
decât pe relaţii
Insuficienta profunzime a
unor relaţii. Rapiditatea
prea mare

Rapiditatea cu care
acţionezi şi
minuţiozitatea
insuficientă. Dispoziţia
de a accepta riscuri mari
Insuficienta atenţie
acordată detaliilor.
Tendinţa de a fi impulsiv

Lipsa iniţiativei, mai ales
dacă asta reclamă mai
multă iniţiativă din partea
lor

Atenţia prea mare
acordată oamenilor şi nu
analizei sarcinilor pe
care trebuie să le
îndepliniţi
Dorinţa de a fi mai corect
decât ceilalţi

Dorinţa de a ieşi în
evidenţă, mai ales dacă
lucrul aceasta îi pune în
umbră pe ceilalţi
Ritmul slab şi lipsa
entuziasmului

echipă

Ritmul lent şi stilul

Gânditor metodic; reticenţa de a
accepta riscuri

Atenţia acordată
detaliilor şi lipsa
spontaneităţii

Tendinţa de a nu le
comunica oamenilor ce
„simţi”

NU UITA:
1.

Neînţelegerile sunt urmarea firească a încercării unor oameni cu stiluri comportamentale
diferite de a conlucra.

2.

Nu este cazul să se ajungă la conflicte, dar dacă neînţelegerile nu sunt rezolvate repede,
acestea vor apărea (vezi cazul lui Pavel şi Barnaba din Fapte 15:37-40).

3.

Avem tendinţa de a privi oamenii prin prisma punctelor tari şi slabe (1 Cor. 12:21).

4.

Atunci când apar tensiuni, dorim să-i schimbăm pe ceilalţi, dar oare suntem gata să ne
schimbăm chiar noi?

CÂTEVA SFATURI:
1.

Identifică punctele tari şi slabe ale celorlalţi

2.

Comunicaţi deschis unii cu alţii, în mod constant

3.

Faceţi paşii necesari pentru a vă schimba
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Figura 7.6 Acţiuni concrete
ACŢIUNI CONCRETE
Dacă eşti un tip activ
• Învaţă să asculţi, fii răbdător.
• Controlează mai puţin.
• Dezvoltă-ţi o preocupare mai mare
pentru oameni.
• Fii mai flexibil şi ajută-i mai mult pe
ceilalţi.
• Explică de ce stau aşa lucrurile.
Dacă eşti un jucător în echipă
• Fii mai puţin sensibil la părerea altora.
• Fii mai direct.
• Concentrează-te mai mult asupra
sarcinii la care lucrezi.
• Acceptă confruntarea şi fii mai hotărât.
• Învaţă să spui „nu”.
• Fă mai mult pentru a iniţia tu diverse
acţiuni.

Dacă eşti un motivator
• Fii mai puţin impulsiv—evaluează-ţi
ideile.
• Concentrează-te mai mult asupra
rezultatelor.
• Controlează-ţi acţiunile şi emoţiile.
• Concentrează-te mai mult asupra
detaliilor / realităţii.
• Las-o mai moale, ascultă, nu mai vorbi
aşa de mult.
Dacă eşti un gânditor
• Concentrează-te asupra lucrurilor pe
care trebuie să le faci — şi nu doar
asupra calităţii a ceea ce faci.
• Reacţionează mai repede.
• Începe să ai încredere în intuiţia ta şi
pune mai puţin accent pe datele
problemei.
• Fii gata să-ţi asumi mai multe riscuri.
• Fii mai deschis şi mai flexibil.
• Nu te teme să-ţi faci noi relaţii.

Consultă-te cu alţii şi stabileşte paşii concreţi pe care-i vei face pentru a-ţi îmbunătăţi relaţiile cu
oamenii importanţi pentru tine. Notează-ţi mai jos acţiunile concrete pe care vrei să le întreprinzi şi
cere-i unui alt membru al echipei să urmărească transpunerea lor efectivă în practică.
1.
2.
3.
4.
5.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În ce mod poate contribui înţelegerea stilurilor de interacţiune de către fiecare membru al
echipei la îmbunătăţirea comunicării şi evitarea problemelor în echipă? Ai învăţat ceva nou
despre tine însuţi în acest seminar? Ce anume?

♦

Există şi alte resurse, disponibile la voi în ţară, pe care le puteţi folosi pentru a-i ajuta pe
membrii echipei să se înţeleagă mai bine reciproc şi să conlucreze mai eficace?

BIBLIOGRAFIE
♦

Engel, James F., Jane Overstreet, and Terry Sparks. Leadership: Making Human Strength
Productive, St. Davids, PA: The Center For Organizational Excellence, Eastern College,
1996.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de pregătire

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă ce fel şi ce număr de lideri sunt
necesari pentru bisericile locale şi pentru întregul Trup al lui Hristos (Biserica) din ţara sa.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să cunoască cele cinci niveluri de conducere descrise în această lecţie;

♦

Să poată evalua nevoile existente în lucrarea sa, în domeniul conducerii.

Schiţa lecţiei
I.

Piramida conducerii bisericii locale

II.

Liderii existenţi într-o biserică locală

III.

Lideri a căror lucrare susţine bisericile locale

IV. Aplicaţie

Lista figurilor
9.1 Piramida conducerii unei biserici locale
9.2 Piramida conducerii pentru Biserica dintr-o anumită naţiune
9.3 Numărul de lideri necesari la fiecare nivel al conducerii

Anexe
9A Obiectivele programului de instruire

Sugestii pentru coordonatori
♦

Lecţia de faţă prezintă o abordare specifică a conducerii şi pregătirii altora. Accentuaţi pe
parcursul lecţiei principiile, şi nu formele specifice. Programele de pregătire şi nevoile
existente în domeniul conducerii trebuie discutate în funcţie de contextul specific.
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existente în domeniul
conducerii
PIRAMIDA CONDUCERII

INTRODUCERE

Biserica are nevoie să fie condusă. „Lucrarea va progresa sau va eşua, în funcţie de modul în care
este condusă." Această afirmaţie ridică mai multe întrebări. Ce fel de lideri sunt necesari? Unde trebuie
pregătiţi liderii bisericii şi ce rol trebuie să îndeplinească ei în viaţa acesteia?
De multe ori, în discutarea subiectului conducerii bisericii, se pleacă de la două premise false. Prima
este aceea că liderii bisericii sunt pregătiţi prin parcurgerea unor programe speciale (un institut biblic
sau un seminar), după care sunt importaţi în biserica locală. A doua premisă este că „pastorii" bisericii
sunt totuna cu conducerea bisericii. Asemenea supoziţii vor limita opţiunile disponibile pentru
acoperirea nevoilor existente în domeniul conducerii.
În contrast cu această înţelegere îngustă a conducerii bisericii, conform căreia doar pastorul este
considerat un lider, în lecţia de faţă sunt prezentate cinci niveluri de conducere. Aceste niveluri au de-a
face cu realitatea existentă într-o biserică locală, cât şi cu nevoile de conducere existente într-o
mişcare regională sau naţională de plantare de biserici. Folosind aceste niveluri, vom descrie sarcinile
pe care le are de îndeplinit un lider, cât şi diversele tipuri de programe de pregătire pentru împlinirea
unui asemenea rol. Această abordare poate oferi contextul necesar clarificării nevoilor existente în
domeniul conducerii, cât şi al stabilirii obiectivelor ce vor trebui atinse pentru pregătirea de noi lideri.
I.

PIRAMIDA CONDUCERII BISERICII LOCALE

Structura organizaţională a unei biserici locale va afecta în mare măsură numărul de lideri
necesari într-o anumită biserică. În majoritatea bisericilor cu mai mult de 200 de membri veţi găsi,
de regulă, trei tipuri de grupări, fiecare de mărimi diferite şi cu obiective diferite. După cum se
poate vedea în Figura 9.1, aceste trei tipuri de grupări sunt denumite grupuri mici, adunări mai
mici şi adunarea întreagă. (Reţineţi că în figura respectivă, mărimea diferitelor grupuri este
aproximativă şi ea variază în funcţie de context (urban / rural) şi de faza în care se află viaţa
bisericii locale (înfiinţată de curând / existentă de mai multă vreme).
După cum se poate vedea în Figura 9.1, grupul mic (Nivelul 1) constă din aproximativ 8-14 oameni
şi are drept scop principal evanghelizarea, ucenicia şi părtăşia. După cum s-a discutat în lecţiile
despre grupurile-celulă, acestea formează inima oricărei biserici şi sunt locul în care sunt împlinite
principalele nevoi ale oamenilor de a avea părtăşie, de a creşte din punct de vedere spiritual prin
ucenicie. Grupurile-celulă sunt totodată punctul de intrare pentru neconvertiţi, oferindu-le
posibilitatea de a se întâlni cu Isus Hristos şi de a afla despre dragostea Sa pentru ei. Tot la acest
nivel se încadrează clasele de la Şcoala Duminicală, indiferent de vârstă, cât şi grupurile de
rugăciune, grupurile pentru lucrarea femeilor etc.
Cel de-al doilea nivel (Nivelul 2) include adunări mai mici — grupuri de aproximativ 40-60 oameni
— care împlinesc nevoia oamenilor de a se simţi parte a unui grup mai mare decât grupul-celulă,
având totuşi un caracter mai intim decât grupul mare care se strânge la închinare duminică
dimineaţa. Un bun exemplu în acest sens îl poate constitui grupul de tineri sau grupul de fraţi mai
în vârstă sau chiar o clasă mai mare de la Şcoala Duminicală.
Nivelul 3 îl reprezintă adunarea întreagă. Este serviciul de închinare care, în mod normal, include
întreaga biserică. Principalul obiectiv urmărit la acest nivel de interacţiune este închinarea şi
învăţătura.
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Figura 9.1 Piramida conducerii unei biserici locale

Nivelul 3

Scopul primar:
Închinare colectivă, învăţătură

(200+ oameni)

Serviciul de închinare de
duminică dimineaţa

Adunarea

Nivelul 2

Scopul primar:
Învăţătură, părtăşie

(40 - 60 oameni)

Nivelul 1

Biserici noi, biserici mici,
clase mari de şcoală duminicală,
grupuri de tineret

Adunări mai mici

Scopul primar:

(8 -14 oameni)
Grupuri mici

II.

Evanghelizare, ucenicie,
părtăşie
Celule, grupuri de rugăciune
clase de şcoală duminicală

LIDERII EXISTENŢI ÎNTR-O BISERICĂ LOCALĂ

Pentru ca o biserică să fie sănătoasă, să crească, să-şi împlinească menirea dată de Dumnezeu
este esenţial să aibă o conducere eficace. În această secţiune vom discuta diversele tipuri de
lideri necesari pentru fiecare nivel dintr-o biserică locală, cât şi numărul acestora. În Anexa 9A —
„Obiective pentru pregătirea liderilor" sunt explicate mai în detaliu diversele niveluri de conducere
dintr-o biserică locală.
A.

Lideri pentru Nivelul 1 (Grupuri mici)

Liderii grupului mic (Nivelul 1) lucrează cel mai îndeaproape cu credinciosul obişnuit şi cu
oamenii din lume. Aceşti lideri sunt laici neplătiţi de biserică, care în mod normal au daruri
puternice în domeniul evanghelizării şi al facerii de ucenici. Ei pot fi lideri ai grupurilor-celulă,
lideri ai grupurilor de rugăciune sau învăţători la Şcoala Duminicală. Indiferent de forma pe
care o îmbracă lucrarea lor, sunt caracterizaţi de o credinţă puternică, vie, de o dragoste
arzătoare pentru sufletele pierdute şi pentru fraţi, de capacitatea de a prezenta clar
Evanghelia şi le vorbesc în mod curent altora despre Hristos. În plus, sunt oameni în stare să
se ocupe de formarea altora şi pot conduce discuţiile dintr-un grup mic de studiu biblic.
Liderii grupurilor mici pot fi pregătiţi direct în biserica locală, în mod formal sau informal.
Programele de pregătire în cadrul bisericii, cât şi cursurile avansate de studiere a Bibliei
desfăşurate în acelaşi context sunt ajutoare preţioase pentru plantatorul de biserici deoarece
vor produce lucrători care vor putea îndeplini funcţia de lideri ai grupurilor mici, de învăţători
la Şcoala Duminicală, de evanghelişti sau lucrători care să se ocupe de formarea unor noi
ucenici. Aceste programe de pregătire pot fi conduse de pastorul de bisericii sau de un alt
lider al acesteia.
Propuneţi-vă să pregătiţi la acest nivel cel puţin câte un credincios pentru fiecare zece
credincioşi existenţi în biserică. În felul acesta va exista câte un lider pentru fiecare grup mic.
Grupurile mici pot funcţiona natural şi eficace dacă au 8–14 membri. De aceea putem estima
că este necesar câte un lider la fiecare zece credincioşi.
B.

Lideri pentru Nivelul 2 (adunări mai mici)

Liderii adunărilor mai mici (Nivelul 2) pot fi oameni care nu lucrează cu o normă întreagă şi
care în mod informal funcţionează ca pastori ai respectivelor adunări mai mici, ajutându-le să
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atingă obiectivele pe care şi le-au propus. Se pot ocupa de viaţa acestor biserici mai mici sau
pot fi plantatori de biserici. În bisericile mai mari, ei sunt diaconii / pastorii numiţi de pastorul
principal, care îl ajută pe acesta să împlinească nevoile spirituale ale adunării. În biserică, ei îi
pot învăţa pe alţii, pot conduce programul de închinare sau pot predica. Sunt oamenii dintre
care poate fi selectat viitorul pastor al bisericii nou plantate.
Liderii de la Nivelul 2 pot fi şi ei pregătiţi în cadrul bisericii locale. Frecventarea cursurilor unui
institut biblic sau înscrierea într-un program de educaţie prin corespondenţă va fi un ajutor în
plus pentru ei. Indiferent de forma de pregătire pe care o aleg, aceasta trebuie să includă
doctrinele biblice fundamentale şi formarea şi dezvoltarea deprinderilor esenţiale pentru
lucrare. Este important ca pregătirea la care se înscriu să fie cât mai apropiată de contextul
lucrării lor. De pildă, educaţia prin corespondenţă are avantajul de a-l lăsa mai departe pe
cursant în contextul său natural, este convenabilă, relevantă şi mai puţin costisitoare în
comparaţie cu frecventarea cursurilor de zi ale unui institut biblic sau ale unui seminar. De
fapt, în majoritatea locurilor din lume în care există mişcări de plantare de biserici se
desfăşoară asemenea programe de pregătire (cum este şi cel de faţă!) care constituie
combustibilul respectivelor mişcări.
La acest nivel, propuneţi-vă pregătirea unui lider la fiecare 50 de credincioşi. Într-o biserică în
care există grupuri-celulă, asta înseamnă că un lider de Nivelul 2 va avea sub supravegherea
sa aproximativ 5 grupuri celulă.
C.

Lideri pentru Nivelul 3 (adunarea întreagă)

Liderii adunării (Nivelul 3) sunt, de regulă, absolvenţi ai unui institut biblic sau ai unui seminar,
fiind angajaţi cu normă întreagă în funcţia de pastori ai bisericii locale. În mod tradiţional,
pastorul este considerat cel care face lucrarea. Cu toate acestea, se răspândeşte tot mai mult
convingerea — conformă cu Efeseni 4:11-12 — cum că atribuţia pastorului este în primul
rând de a le prezenta oamenilor o viziune şi de a-i echipa pe cei ce îl înconjoară în vederea
lucrării. De aceea, liderii pentru Nivelul 3 coordonează adunările de care se ocupă echipând
oameni şi susţinând o viziune.
În mod normal, în seminariile şi institutele biblice se pune accentul pe studiul academic al
teologiei, pe însuşirea limbilor biblice şi pe însuşirea disciplinelor necesare în lucrare, pe
baza unui program intens, pentru studenţi interni, foarte asemănător cu cel al unei
universităţi. Deoarece în mod frecvent asemenea instituţii accentuează cunoştinţele, şi nu
caracterul sau dezvoltarea deprinderilor pentru lucrare, ele sunt adeseori criticate că nu
produc liderii de care este nevoie în practică. Se prea poate ca respectivele critici să fie
valide, însă soluţia nu o reprezintă respingerea completă a modelului. Mai degrabă, cei trimişi
la asemenea şcoli ar trebui selectaţi mai atent. Liderii care au dat rezultate la Nivelul 1 şi
Nivelul 2 sunt cei mai potriviţi candidaţi pentru asemenea şcoli, deoarece experienţa practică
dobândită va contribui mult la formarea lor.
La acest nivel ar trebui pregătit câte un lider pentru fiecare 250 de credincioşi. Bisericile cu
mai puţin de 250 de membri pot avea lideri pregătiţi doar la Nivelul 2, în timp ce bisericile
foarte mari pot avea mai mulţi lideri pentru Nivelul 3.
III.

LIDERI A CĂROR LUCRARE SUSŢINE BISERICILE LOCALE

În mod normal, liderii pentru Nivelurile 1–3 participă la viaţa unei biserici locale (în funcţie de
mărimea acesteia) şi îşi exercită rolul conducător în contextul acesteia. Însă, pe lângă nivelurile de
conducere ale bisericii locale, în vederea creşterii şi dezvoltării bisericii dintr-o naţiune sunt
necesare alte două niveluri de conducere. Aceşti lideri, denumiţi aici pentru Nivelurile 4 şi 5,
deservesc confesiunile, seminariile şi şcolile biblice, şi diversele misiuni, iar nu o anumită biserică
locală doar. În plus, chiar dacă liderii pentru Nivelurile 4 şi 5 nu au o funcţie de conducere într-o
biserică locală, exercitarea rolului lor de lider va afecta în mod cert sănătatea multor biserici
locale. Figura 9.2 prezintă piramida conducerii pentru Biserica dintr-o anumită naţiune.
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Figura 9.2 Piramida conducerii pentru Biserica dintr-o anumită naţiune

Nivelul 5
Nivelul 4
Nivelurile 1, 2, 3

Educatori,
teologi,
specialişti

Lideri regionali, naţionali
şi confesionali

LIDERII BISERICII LOCALE
Grup mic

Adunare mai mică
Adunare

A.

Lideri pentru Nivelul 4 (regionali, naţionali şi confesionali)

Liderii regionali sau denominaţionali există pentru a-i sprijini pe pastorii bisericilor. Sunt lideri
cu normă întreagă ce pot vedea mai bine tabloul de ansamblu şi pot ajuta bisericile să-şi
unească eforturile şi să aibă un impact mai mare. Ei pot funcţiona de asemenea ca mentori ai
pastorilor sau plantatorilor de biserici şi pot preda în cadrul programelor prin corespondenţă
sau în institutele biblice.
Pe baza unui calcul similar celor anterioare, putem estima că Biserica are nevoie de un
asemenea lider, la acest nivel, la fiecare 1.500 de credincioşi. Este dificil să descriem genul
de pregătire necesară la acest nivel, dar este de dorit ca liderul respectiv să aibă o pregătire
universitară şi biblică solidă, combinată cu mulţi ani de experienţă practică în lucrare. În unele
zone ale lumii, asemenea lideri au doctoratul luat într-o anumită specialitate. Pe măsură ce
ne deplasăm spre un nivel superior, este tot mai dificilă asigurarea pregătirii necesare. În
multe zone ale lumii, Biserica din ţara respectivă nu poate asigura pregătirea necesară pentru
liderii pentru Nivelurile 4 şi 5, astfel încât se poate ca aceştia să fie nevoiţi să-şi facă studiile
în străinătate. În orice caz, este important cel puţin să fim conştienţi de necesitatea existenţei
unor lideri la acest nivel, pentru a facilita formarea lor.
B.

Lideri pentru Nivelul 5 (educatori, teologi şi experţi)

Liderii pentru Nivelul 5 sunt oameni angajaţi cu normă întreagă, care fac muncă de cercetare
în domeniul disciplinelor teologice. De regulă, predau la seminarii şi institute biblice şi sunt
autorii unor comentarii sau ai unor studii teologice contextualizate, care răspund unor nevoi
relevante.
Educatorii, teologii şi experţii sunt, de regulă, oameni cu o pregătire postuniversitară
(doctorat, etc.), ceea ce poate necesita studii în străinătate. Este important ca roadele
eforturilor unui asemenea lider să ajungă la creştinul obişnuit. Se întâmplă de multe ori ca
experţii şi teologii pe de-o parte, şi credincioşii obişnuiţi pe de altă parte, să trăiască în lumi
diferite, astfel încât credinciosul obişnuit să nu înţeleagă importanţa exegezei textului în
limbile originale sau a filozofiei religiei, iar respectivii experţi să nu-şi poată comunica ideile
decât altora cu o pregătire similară. Această dihotomie trebuie să înceteze. Ideile trebuie să
„pătrundă în jos" pentru ca rezultatele eforturilor acestor lideri să contribuie la echiparea
liderilor de la celelalte niveluri.
Un factor important în acest sens îl va constitui experienţa care, ar fi de dorit să o fi obţinut în
lucrarea practică liderii pentru Nivelul 5 înaintea desăvârşirii pregătirii lor teoretice. De fapt,
lucrul acesta ar trebui să fie adevărat în cazul tuturor liderilor. Aşa ceva se întâmplă atunci
când procesul nu este scurtcircuitat. În mod normal, punctul de intrare ar trebui să fie cel de
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la baza piramidei. Dacă într-un stadiu anterior al pregătirii lor toţi liderii pentru Nivelul 5 ar fi
fost lideri la nivelele inferioare, cercetarea şi învăţătura lor ar fi mult mai utile.
Este foarte dificil să stabilim numărul de lideri necesari la acest nivel. Trebuie însă să existe
suficienţi lideri pentru Nivelul 5 pentru funcţionarea seminariilor care pregătesc pastorii. Din
acest motiv, putem deduce că Biserica are nevoie de un asemenea lider la fiecare 15.000 de
credincioşi. Cu o asemenea rată, poate fi pregătit numărul necesar de pastori care să fi
absolvit un seminar, la fiecare 25 de ani (pe baza unui raport profesor / student de 1/15, cu o
rată a reuşitei de 75% pentru fiecare program de trei ani de seminar).
IV. APLICAŢIE

Folosirea unei asemenea abordări, va conduce la pregătirea de lideri conform cifrelor din Figura
9.3.
Experţii în conducere susţin că pentru o acţiune eficientă în grup, indiferent că este vorba despre
militari, despre lumea afacerilor sau de domeniul social, 10-15% dintre membrii grupului trebuie să
ocupe poziţii de conducere. Existenţa unui asemenea procent de membri în poziţii de conducere
asigură o comunicare adecvată în cadrul grupului, supravegherea acţiunilor şi interacţiunile
necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.
N-ar trebui să ne surprindă faptul că această idee simplă, descoperită abia recent de sociologi, a
fost înţeleasă în vremurile biblice şi o regăsim în sfatul bun pe care Ietro i l-a dat ginerelui său,
Moise, în Exod 18. Vă amintiţi că Moise avea probleme cu conducerea poporului. Soluţia propusă
a fost numirea unor lideri peste 1.000, peste 100, peste 50 şi peste 10. Câţi lideri avea să
numească Moise peste 1.000 de oameni, urmând sfatul lui Ietro? Răspunsul este simplu: 131,
adică 13,1%, ceea ce se încadrează în gama de 10-15% menţionată mai sus. Pregătirea de lideri
conform procentelor sugerate în tabelul de mai sus va conduce la rezultate similare — 12,5%
dintr-un grup de 1.500 de oameni vor fi lideri (Figura 9.3).
Figura 9.3 Numărul de lideri necesari la fiecare nivel al conducerii

Proporţia

Numărul de lideri
la 15.000

Nivelul 1 — Lideri ai grupurilor mici, biserica locală

1:10

1.500

Nivelul 2 — Lideri ai adunărilor mai mici, biserica locală

1:50

300

Nivelul 3 — Liderii întregii biserici locale — pastorii
propriu-zişi

1:250

60

Nivelul 4 — Lideri regionali, naţionali şi confesionali

1:1.500

10

Nivelul 5 — Educatori, teologi şi experţi

1:15.000

1

A.

Implicaţiile pentru creşterea bisericii locale: Principiul piramidei

Eşecul sau reuşita unei lucrări va depinde de cei care o conduc. Înainte ca la o biserică să se
poată adăuga noi membri, conducerea acesteia trebuie consolidată. Este ca şi cum ai aduna
nisip pe o masă. Poţi pune nisip pe masă doar până în punctul în care aceasta este acoperită
complet. Când nu mai rămâne loc pe masă, nisipul ia forma unei piramide şi orice torni în
plus va curge jos de pe masă. Dacă doreşti să mai adaugi nisip şi să construieşti o piramidă
mai mare, va trebui să extinzi baza piramidei, adică masa.
Ideea din spatele principiului piramidei este una simplă. Dacă doreşti să te dezvolţi, trebuie
să începi prin a lărgi baza. Liderii de care ai nevoie pot fi găsiţi în grupurile-celulă şi în
biserică. Ei trebuie doar identificaţi şi pregătiţi. Pregăteşte noi lideri şi biserica ta va putea
creşte atât din punct de vedere al sănătăţii spirituale, cât şi numeric. Dacă biserica nu mai
creşte, atunci este foarte probabil că nu are suficienţi lideri la un anumit nivel. Există suficienţi
lideri de grupuri mici în ea? Există suficienţi lideri de Nivel 2 pentru a ajuta, pregăti şi asista
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liderii grupurilor mici? Dacă nu, probabil va trebui să te concentrezi asupra pregătirii de noi
lideri, pentru ca biserica să poată fi mai eficace în răspândirea Evangheliei lui Hristos.
B.

Implicaţii pentru o mişcare regională

Implicaţiile acestui plan sunt suficient de clare pentru a putea fi folosit de către o singură
biserică, de către o confesiune, de către o asociaţie de biserici sau de către un grup de
instituţii cu scop educativ. Propune-ţi să faci un studiu prin care să afli răspunsul la
următoarele întrebări:
1.

Câte biserici în care se predică Evanghelia există în regiunea ta?

2.

Câţi credincioşi există în aceste biserici?

3.

Câţi lideri există la fiecare nivel astăzi?

4.

De câţi lideri mai este nevoie la fiecare nivel, la această oră?

5.

Ce programe de pregătire există?

6.

La ce nivel produc lideri aceste programe?

7.

Câţi lideri sunt produşi la fiecare nivel, într-un an?

Întrebarea fundamentală din spatele tuturor acestor întrebări este: „Există programe de
pregătire adecvate?" Sau, pe baza tuturor datelor obţinute ca răspuns la întrebările de mai
sus: „Ce putem face pentru a echipa mai bine bisericile?" Nevoile vor deveni evidente.
Trebuie făcută o remarcă importantă referitor la nivelul la care funcţionează la această oră
liderii în raport cu nivelul lor de pregătire. Scopul acestei lecţii nu este de a se aplica cu atâta
stricteţe cele scrise în ea încât să se ajungă la concluzia că nu există nici un om calificat
pentru a ocupa o anumită poziţie de conducere. Fără îndoială, cei care ocupă funcţia de
pastori fără a avea pregătirea sugerată în aceste pagini, nu sunt „descalificaţi". Adevărul este
că în multe locuri aceste forme de pregătire nu au fost posibile până în ultimii ani. De aceea,
acest plan trebuie aplicat cu înţelepciune, cu flexibilitate, având în vedere o perspectivă
îndelungată.
CONCLUZII

„Reuşita sau eşecul unei lucrări depinde de conducerea acesteia." Însă suntem conştienţi cu toţii de
golurile existente în domeniul conducerii, în multe biserici. Este vremea să ne punem mai serios
problema pregătirii mai multor lideri, la mai multe niveluri. Sănătatea şi creşterea viitoare a bisericii
depind de lucrul acesta. Nu avem voie să ne aşteptăm ca genul potrivit de lideri să apară de la sine, din
instituţiile educative, atunci când vom avea nevoie de ei. Liderii bisericii locale trebuie să preia iniţiativa
în această privinţă. Poate în acest punct nu am ştiut cum să abordăm problema pregătirii liderilor
pentru biserică. Dar poate, cu ajutorul nivelurilor discutate, ne va fi mai uşor să ne propunem lucruri
concrete care să conducă la apariţia unor asemenea lideri.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Câţi oameni există în biserica ta la fiecare dintre cele trei niveluri de conducere, având funcţia
de lideri?

♦

La ce nivel există cea mai mare nevoie de noi lideri în lucrarea pe care o desfăşori?

♦

Ce poţi face în biserica ta pentru a pregăti mai mulţi lideri pentru Nivelul 1?

♦

Care sunt liderii din regiunea ta? Unde au fost ei pregătiţi?

♦

Care este contribuţia liderilor pentru Nivelurile 4 şi 5 pentru o mişcare de plantare de biserici?

♦

În ce mod te pot ajuta liderii pentru Nivelurile 4 şi 5 în lucrarea ta specifică?
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PLAN DE ACŢIUNE
♦

Efectuează studiul menţionat la punctul IV.B „Implicaţii pentru o mişcare regională".
Împărtăşeşte mentorului tău rezultatele studiului efectuat.
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Obiectivele programului de
instruire

OBIECTIVE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE FORMARE A LIDERILOR

Obiectivele sugerate mai jos au caracter general şi se pot aplica la orice nivel de conducere.
Aceste calităţi trebuie avute în vedere în programul de pregătire a liderilor, pentru a se facilita
apariţia şi dezvoltarea acestor calităţi în viaţa lor:

II.

♦

o relaţie intimă cu Dumnezeu

♦

roada Duhului manifestată în viaţa de zi cu zi;

♦

folosirea darurilor duhovniceşti în lucrare;

♦

o dragoste crescândă faţă de Dumnezeu şi faţă de alţii;

♦

integritate morală;

♦

supunere în faţa autorităţii bisericii locale;

♦

dragoste şi preocupare pentru fraţii săi din biserică;

♦

relaţii bune cu alte grupuri de credincioşi;

♦

aplicarea principiilor biblice referitoare la relaţii;

♦

rezolvarea adecvată a conflictelor inter-personale;

♦

capacitatea de a-i asculta pe alţii şi de a reacţiona corespunzător;

♦

convingerea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu;

♦

cunoaşterea crescândă a Noului şi Vechiului Testament;

♦

studierea şi aplicarea Bibliei.

OBIECTIVELE PREGĂTIRII LIDERILOR PENTRU NIVELUL 1 (LIDERI PENTRU GRUPURILE
MICI)

Pe lângă obiectivele menţionate mai sus, un lider pregătit pentru a sluji la Nivelul 1 trebuie să
corespundă descrierii de mai jos. Pe parcursul formării liderilor pentru Nivelul 1, trebuie avută în
vedere apariţia şi dezvoltarea acestor calităţi şi deprinderi în vieţile lor.
Pe lângă obiectivele generale ale pregătirii de lideri, un lider pregătit la acest nivel trebuie:
♦

să demonstreze preocuparea pentru alţii;

♦

să fie implicat în mod activ în evanghelizarea personală;

♦

să aibă relaţii bune cu necredincioşii;

♦

să fie în stare să prezinte clar Evanghelia;

♦

să poată oferi o mărturie personală clară;

♦

să fi parcurs un curs de ucenicie;

♦

să demonstreze sensibilitate faţă de noii convertiţi;

♦

să demonstreze dragoste pentru ucenicii săi;

♦

să formeze ucenici care, la rândul lor, să formeze alţi ucenici;
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♦

să poată conduce o sesiune de studiu biblic inductiv;

♦

să înţeleagă faptul că grupurile-celulă sunt temelia unei creşteri sănătoase;

♦

să poată conduce bine o întâlnire a unui grup-celulă.

OBIECTIVELE PREGĂTIRII LIDERILOR PENTRU NIVELUL 2 (LIDERI AI ADUNĂRILOR MAI
MICI)

Pe lângă obiectivele menţionate mai sus, un lider pregătit pentru a sluji la Nivelul 2 trebuie să
îndeplinească şi condiţiile precizate mai jos. Pe parcursul pregătirii diaconilor-pastori, plantatorilor
de biserici sau pastorilor bisericilor mici va trebui urmărită apariţia şi dezvoltarea calităţilor şi
deprinderilor enumerate în continuare. Pe lângă caracteristicile generale şi cele precizate pentru
liderii pentru Nivelul 1, un lider pregătit la acest nivel trebuie:
♦

să fie un ucenic-model, care merită urmat;

♦

să înţeleagă faptul că biserica este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii;

♦

să cunoască baza biblică pentru plantarea de biserici şi misiuni;

♦

să poată folosi diverse metode şi tehnici de evanghelizare;

♦

să poată întreprinde cercetarea necesară pentru plantarea unei noi biserici sau creşterea
acesteia;

♦

să poată conduce un serviciu public de închinare;

♦

să îi poată învăţa pe alţii din Biblie, în mod eficace, într-un grup sau individual;

♦

să ştie identifica şi forma liderii potenţiali existenţi în grupurile-celulă;

♦

să poată organiza credincioşii pentru a forma o adunare care să se poată conduce singură,
să-şi poată asigura hrană internă şi să fie preocupată de misiune;

♦

să înţeleagă modul în care pot fi transpuse funcţiile biblice în forme culturale relevante;

♦

să ştie forma o echipă şi să poată lucra în echipă;

♦

să ştie cum să delege responsabilităţile;

♦

să ştie stabili obiective, să poată face planuri şi să stabilească ţinte intermediare, pentru
realizarea acestora;

♦

să ştie dezvolta darurile şi capacităţile altora;

♦

să fie o persoană pro-activă.

IV. OBIECTIVELE PREGĂTIRII LIDERILOR PENTRU NIVELUL 3 (LIDERI AI ADUNĂRILOR MAI
MARI)

Pe lângă obiectivele pregătirii liderilor pentru Nivelurile 1 şi 2, o persoană pregătită pentru a sluji la
Nivelul 3 trebuie pregătită pentru a atinge obiectivele menţionate mai jos. Aceste calităţi trebuie
avute în vedere în programul de pregătire a pastorilor, pentru a se facilita apariţia şi dezvoltarea
acestor calităţi în viaţa lor.
♦

să poată predica şi învăţa pe alţii;

♦

să poată asigura călăuzirea spirituală şi să poată consilia într-o mare varietate de situaţii;

♦

să aibă cunoştinţe biblice şi teologice avansate;

♦

să poată pregăti lucrători în biserică pentru evanghelizare, facerea de ucenici, conducerea
grupurilor mici, administraţie şi închinare sau pentru alte domenii ale lucrării în care este
nevoie de oameni;

♦

să constituie grupuri-celulă şi să le pună la lucru, pentru a satura comunitatea în care se află
şi a mobiliza Trupul lui Hristos;
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♦

să întrupeze mentalitatea dezvoltării permanente;

♦

să aibă o inimă sensibilă pentru oameni, gata să îi asimileze pe noii veniţi;

♦

să poată împărţi Cina Domnului şi să efectueze botezuri;

♦

să fie în stare să-şi împărtăşească viziunea astfel încât să îi motiveze şi pe alţii;

♦

să-i poată ajuta pe alţii să-şi descopere darurile spirituale şi să le folosească în lucrare.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de instruire

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-i ajuta pe plantatorii de biserici să înţeleagă diversele moduri de
formare a noilor lideri, conştienţi de faptul că lucrul aceasta va duce la multiplicarea eforturilor lor.
Delegarea responsabilităţii nu este suficientă; trebuie ca numărul liderilor să crească. Această
lecţie descrie o tehnică de pregătire din mers, care poate duce la creşterea numărului de lideri
dintr-o comunitate.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să cunoască pregătirea biblică de care au nevoie liderii;

♦

Să stăpânească procesul formării de noi lideri;

♦

Să folosească un proces format din cinci etape pentru pregătirea unui lider nou pentru o
anumită sarcină;

♦

Să ia hotărârea de a contribui la creşterea numărului de lideri prin formarea altora noi;

Schiţa lecţiei
I.

Exemple biblice de formare a noilor lideri

II.

Pregătire în conformitate cu obiectivele urmărite

III.

Un proces de pregătire a noilor lideri în cinci paşi

Sugestii pentru coordonatori
♦

Va fi utilă recapitularea tuturor lucrurilor învăţate despre pregătirea noilor lideri. Aceasta va
include Lecţia 9 din Secţiunea Grupuri-celulă, „Pregătirea noilor lideri pentru grupurile-celulă",
cât şi lecţia anterioară din această secţiune, „Identificarea nevoilor din domeniul conducerii".
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Pregătirea noilor lideri
MULTIPLICAREA LUCRĂRII PE CARE
O DESFĂŞORI PRIN FORMAREA DE
NOI OAMENI

INTRODUCERE

Pregătirea de noi lideri este unul dintre cele mai importante aspecte ale plantării de noi biserici şi ale
creşterii bisericii. Fără formarea unor noi lideri, membrii bisericii vor rămâne dependenţi de cel care a
înfiinţat biserica şi de echipa sa. Toţi cei care studiază creşterea bisericii sunt de acord că formarea de
noi lideri constituie un element esenţial pentru o creştere sănătoasă a bisericii. Bisericile care cresc au,
de regulă, un program — fie el formal sau informal — în care sunt pregătiţi noi lideri. Bisericile care
stagnează, de regulă, nu au aşa ceva.
În calitate de plantator de biserici, tu trebuie să-ţi multiplici eforturile contribuind la formarea unor noi
lideri. În primele stadii ale procesului de plantare de biserici plantatorul de biserici îşi va cheltui,
probabil, cea mai mare parte a timpului său cu evanghelizarea. Însă în stadiile ulterioare ale procesului
va investi, probabil, cea mai mare parte a timpului în formarea de noi lideri. Dacă oamenii se vor
obişnui să depindă de plantatorul de biserici, dacă lucrarea se va concentra în mâinile lui, atunci
biserica nou-înfiinţată se va obişnui să rămână într-o stare pasivă, aşteptând ca totul să fie făcut de cel
aflat în fruntea ei (vezi Allen 1962, 81). Din acest motiv, este esenţială formarea de noi lideri. Cum se
poate realiza lucrul acesta? Să analizăm mai întâi exemplele biblice de mai jos:
I.

EXEMPLE BIBLICE DE FORMARE A NOILOR LIDERI
A.

Moise şi Iosua

Moise a făcut lucruri incredibile pentru Dumnezeu, scoţând din robia egipteană pe copiii lui
Israel. Tânărul Iosua a fost alături de Moise, ca un luptător vrednic de încredere, încă
aproape din primele zile ale peregrinărilor prin pustie (Exod 17:9-14). Iosua l-a însoţit pe
Moise atunci când acesta a plecat să primească tablele de piatră pe care erau scrise legile lui
Dumnezeu, la Muntele Sinai (Exod 24:12-13) şi se pare că avea permisiunea specială de a
intra în „Cortul Întâlnirii" unde se întâlnea Moise cu Dumnezeu (Exod 33:7-11). Credinţa mare
pe care o avea Iosua poate fi cel mai bine văzută atunci când doar el şi Caleb au crezut că
Dumnezeu le va da puterea necesară cuceririi ţării Canaan (Num. 14:6-9).
Într-un anumit punct al vieţii sale, Moise şi-a pus o întrebare pe care ar trebui să şi-o pună
frecvent toţi liderii: „Cine îmi va lua locul?" Moise a realizat că Israel va avea nevoie în
continuare de un conducător şi I-a cerut lui Dumnezeu să aleagă pe cineva în locul său. O
dată numit Iosua ca succesor al său, Dumnezeu i-a spus lui Moise să delege o parte din
autoritatea sa lui Iosua, astfel încât poporul să ştie că Iosua era omul pe ca l-a ales
Dumnezeu (Num. 27:15-22).
Moise a văzut Ţara Promisă, dar n-a intrat în ea. Iosua a văzut însă împlinirea visului lui
Moise, el fiind cel care a condus poporul Israel în luptele pentru cucerirea ţării Canaan. Spre
sfârşitul vieţii sale, Moise, ştiind că nu avea să intre în Ţara Promisă, n-a fost totuşi invidios
pe Iosua, deşi lucrul acesta ar fi fost de înţeles. Dimpotrivă, cu multă bunăvoinţă i-a
încredinţat lui Iosua conducerea poporului, după cum îi poruncise Dumnezeu (Deut. 31:7;
34:9).
B.

Isus

Isus avea un plan de răspândire a mesajului mântuirii în întreaga lume. Cum a procedat? El a
învăţat mari mulţimi de oameni, în nenumărate ocazii, dar s-a concentrat cel mai mult asupra
formării câtorva oameni care Îl urmau îndeaproape, un grup relativ mic ce avea să ducă
mesajul mântuirii, după plecarea Sa, cu un impact chiar mai mare. Isus Însuşi i-a selectat pe
respectivii bărbaţi.
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Isus le-a comunicat foarte clar ucenicilor Săi obiectivul urmărit (Ioan 4:34). A demonstrat în
faţa ucenicilor Săi puterea mesajului Lui prin predici şi tămăduiri, iar mai târziu prin moartea
Sa ispăşitoare şi învierea Sa miraculoasă. Isus a constituit un model viu al mesajului Său
pentru ucenicii Lui. Cât mai curând posibil, Isus le-a dat ucenicilor Săi ocazia de a trăi ei înşişi
experienţa de misionari (Mat. 10). Lucrarea lor s-a bucurat de succes, iar atunci când au
întâmpinat dificultăţi, Isus s-a ocupat de ei învăţându-i cum să depăşească obstacolele (Matei
17:14-21). Isus Şi-a pregătit ucenicii pentru a putea continua lucrarea când El nu va mai fi
prezent fizic cu ei. Avea suficientă încredere în ucenicii Săi pentru a le încredinţa „cheile
Împărăţiei" (Matei 16:19) şi a lăsat viitorul lucrării Sale în mâinile lor (Mat. 18:18-20). O parte
a pregătirii lor a constat în anunţarea plecării Sale. Prima dată când le-a spus că îi va părăsi,
au fost nedumeriţi (Luca 9:45). Ulterior, au avut suficient curaj să-I pună întrebări (Ioan
16.17-18)
Pentru a-Şi putea atinge obiectivul, Isus a investit în vieţile altora. Le spusese: „Veniţi după
Mine, şi vă voi face pescari de oameni". Isus Însuşi era un pescar de oameni, aşa că, practic,
El le-a spus: „Veniţi după Mine şi vă voi face şi pe voi ceea ce sunt Eu!". Vedem din Luca
6:40 că ucenicul poate ajunge la nivelul învăţătorului său. În procesul formării noilor lideri,
aceştia pot atinge nivelul celor care i-au format (sau chiar depăşi). Suntem interesaţi nu doar
de găsirea de noi lucrători, ci de formarea unor oameni care să ne înlocuiască.
C.

Pavel

Vedem cel mai clar preocuparea lui Pavel pentru formarea noilor lideri în cuvintele pe care i
le-a scris lui Timotei în 2 Timotei 2:2: „Ce ai auzit de la mine în faţa multor martori,
încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii". Meditează la
acest tipar de pregătire a oamenilor despre care vorbeşte Pavel. El nu se mărgineşte la
modelul „de la om la om". Menţionează prezenţa mai „multor martori" atunci când l-a învăţat
pe Timotei. Atât Isus, cât şi Pavel s-au ocupat de formarea unor noi lucrători în contextul
grupurilor mici, şi nu preponderent „de la om la om". Trebuie să urmăm exemplul lor, formând
noi lideri „din mers". În felul acesta, oamenii vor putea urmări modul concret în care ne
ocupăm de formarea a noi lideri. Reţineţi: facerea de ucenici nu este doar un proces teoretic,
este unul practic.
Pavel dorea ca Timotei să înveţe să formeze noi oameni. Remarcaţi menţionarea în 2 Timotei
2:2 a „oamenilor de încredere". Selectarea celor care vor fi pregătiţi reprezintă o parte
importantă a procesului de instruire. Învăţaţi-i pe oameni cum să îşi dea seama cine este gata
pentru lucrare. Sarcina lui Timotei nu era doar de a transmite informaţia primită de la Pavel, ci
totodată să transmită şi metoda de formare a altora. După cum Pavel a urmărit progresul lui
Timotei, la fel acesta trebuia să înveţe să urmărească progresul celor de care se ocupa el.
Pavel dorea să se asigure că respectivul tipar de formare a noi lucrători putea fi repetat până
la a treia şi chiar a patra generaţie.
Relaţia dintre Pavel şi Timotei este renumită. Pavel îl considera pe Timotei fiul său şi l-a
pregătit pentru lucrare. Însă Timotei n-a fost singurul om de care s-a ocupat Pavel. Citim
despre Sila, Ioan Marcu, Barnaba, Acuila şi Priscila şi Apolo — oameni care toţi, într-o
măsură mai mare sau mai mică, au învăţat de la Pavel. Ultima călătorie misionară a lui Pavel
pare să fi fost o călătorie de formare a noi lucrători şi facere de ucenici. Citim că în timpul
acestei călătorii a fost însoţit de şapte oameni (Fapte 20:4), majoritatea acestora învăţând de
la Pavel. În Epistolele sale, Pavel îi menţionează pe Epafra, Dima, Arhip, Tit, Fivi şi mulţi alţii.
De pildă, în încheierea Epistolei către Romani, Pavel transmite salutări la 27 de oameni,
dintre care mulţi lucraseră împreună cu Pavel sau fuseseră pregătiţi de acesta.
Trebuie să urmăm modelul explicat în 2 Timotei 2:2, model ilustrat de viaţa lui Pavel, pentru
a-i implica în lucrare pe liderii potenţiali, în tot ceea ce facem cât suntem împreună cu ei.
Planificarea întâlnirilor grupului, vizitele făcute celor nemântuiţi, consilierea oamenilor cu
probleme, rugăciunile pentru cei pierduţi — toate acestea trebuie să fie eforturi făcute în
comun.
II.

PREGĂTIRE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVELE URMĂRITE

Principalele întrebări pe care trebuie să ni le punem sunt: Ce dorim să-i ajutăm pe oameni să
devină? Ce fel de lideri sunt necesari? Care este obiectivul nostru? Cum arată produsul finit?
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Aceste întrebări fundamentale sunt importante pentru a ne călăuzi în procesul de pregătire a noi
lideri. Răspunsul pe care îl dăm acestor întrebări are de-a face cu câţiva factori:
♦

Realizările din trecut — probabil nu există un indicator mai bun al responsabilităţii viitoare
decât experienţa unui om. Analizează toate experienţele din trecut ale unui om (în domeniul
secular sau în cel al bisericii), atunci când se ia în discuţie candidatura lui la un post de
conducere cu responsabilităţi spirituale.

♦

Darurile cu care este înzestrat — reţine că Dumnezeu a dat fiecărui mădular din trup câte
un dar. Oamenii vor gravita în jurul acelei lucrări în care darul lor va fi folosit şi în aceasta îşi
vor găsi împlinirea. De pildă, cineva care are darul milosteniei şi al administrării se va putea
dovedi eficace în coordonarea unui grup de consiliere şi îmbărbătare sau a unui grup care se
ocupă de persoanele mai în vârstă, dar nu va fi la fel de eficace în coordonarea unei ore din
cadrul Şcolii Duminicale.

♦

Nevoile existente în lucrare — Nevoile existente în lucrarea de plantare de biserici pot fi
elemente călăuzitoare pentru procesul de pregătire a noilor lucrători. S-ar putea ca
Dumnezeu să dorească să ajute pe cineva să îşi dezvolte o deprindere într-un domeniu în
care anterior n-a mai lucrat sau pentru care se părea că nu este înzestrat, dar care este
necesar bisericii pentru progresul în mişcarea de plantare de biserici. De pildă, Timotei
trebuia să înveţe să fie evanghelist (2 Tim. 4:5).

Analiza acestor factori, îmbinată cu rugăciune, ne poate revela la ce anume cheamă Dumnezeu
pe potenţialii lideri. Deprinderile necesare, cunoştinţele şi calităţile pe care aceştia trebuie să le
aibă pot fi rezumate în ceea ce noi am denumit obiective pentru pregătire. În Anexa 9A „Obiective
pentru pregătirea unor noi lucrători", veţi găsi un model de listă cu asemenea obiective. Parcurgeţi
respectiva listă şi adaptaţi-o situaţiei concrete din lucrarea în care sunteţi angajaţi şi în funcţie de
oamenii de care vă ocupaţi. Dacă veţi discuta şi cu alţii aceste obiective şi veţi cădea de acord
asupra unei liste comune, procesul de formare a noi lideri va fi şi mai eficace.
O dată obiectivele stabilite, coordonatorul va trebui să-i evalueze pe cursanţi şi să stabilească ce
anume trebuie făcut pentru dezvoltarea deprinderilor şi calităţilor necesare lucrării viitoare de
conducere. Fiecare situaţie este diferită, după cum fiecare persoană este diferită. Analizarea
fiecărui candidat în lumina listei de obiective propuse îl va ajuta pe coordonator să stabilească
modul în care trebuie să ajusteze procesul de pregătire pentru fiecare individ în parte. De pildă,
dacă un lider în formare nu reuşeşte să atingă un anumit obiectiv, atunci poate fi concepută
special pentru el o „activitate educativă" specifică, pentru a-l ajuta să depăşească dificultăţile pe
care le întâmpină în domeniul respectiv. Iată câteva exemple:
Situaţia
Un lider potenţial pentru Nivelul 2 are
probleme cu predicarea
Un om care doreşte să fie un lider de
grup-celulă este întors la Domnul de curând
şi nu ştie prea bine Biblia
Cineva care doreşte să se implice în lucrarea
de pastorală cu grupuri mai mici simte că nu
are deprinderile necesare unui pastor
Un credincios matur doreşte să devină un
lider de grup-celulă dar nu ştie să se
raporteze prea bine la oamenii neconvertiţi

III.

Activitatea educativă
Arată-i în detaliu cum îţi pregăteşti tu predicile

Cere-i să se înscrie la un curs prin corespondenţă
care să îl ajute să cunoască mai bine Biblia
Cere-i să studieze inductiv Epistolele pastorale (1
şi 2 Tim. şi Tit)
Cere-i respectivului lider potenţial să încerce să
se împrietenească cu o persoană neconvertită şi
să-şi consemneze experienţele din această
prietenie nou-formată.

UN PROCES DE PREGĂTIRE A NOILOR LIDERI ÎN CINCI PAŞI

Acest proces de pregătire a noilor lideri a fost deja explicat în Lecţia 9, Secţiunea Grupul-celulă
„Pregătirea noilor lideri pentru grupurile-celulă". Grupurile-celulă oferă un context foarte bun pentru
apariţia şi formarea noilor lideri. Ele oferă posibilitatea pregătirii acestor lideri „din mers", prin
însuşirea cunoştinţelor în urma angajării practice în lucrare. Învăţăm cel mai bine atunci când
facem ceea ce învăţăm. Reţine: întotdeauna pregătirea este un proces activ. Nu pune accentul în
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exclusivitate pe cunoştinţe şi informaţii. Caută modalităţi creative de a-l ajuta pe cel care doreşte
să devină un lider să FACĂ el însuşi ceea ce doreşte să înveţe. Astfel va învăţa cel mai bine.
Diagrama de mai jos arată cât reţinem dintr-o prelegere, în circumstanţe normale, după 30 de zile.

Din ceea ce auzim:
Din ceea ce vedem:
Din ceea ce spunem:
Din ceea ce facem:

___10%
_______________50%
_____________________70%
____________________________90%

Procesul în cinci paşi prezentat în continuare poate fi folosit pentru a-l ajuta pe un om care doreşte
să devină lider să-şi dezvolte o anumită deprindere. Acest proces are la bază implicarea activă în
lucrare a potenţialului lider.
A.

Pasul 1: „Fac eu"

În procesul de formare a noilor lideri, fii tu însuţi un exemplu. Poate că regula numărul 1 în
formarea de noi lideri este să fii acel gen de lider pe care ceilalţi vor dori să-l copieze. De
multe ori procesul de pregătire al altora dă greş deoarece nu a existat un model vrednic de
urmat. Oferă-le un model de lucrare înainte să le ceri lor înşişi să o facă.
B.

Pasul 2: „Fac eu; tu mă urmăreşti"

Este foarte important să explici ceea ce faci. Nu considera că oamenii vor înţelege automat.
Explică-le ce faci şi de ce faci ceea ce faci aşa cum faci. Explică-le principiile de lucrare care
îţi călăuzesc acţiunile.
C.

Pasul 3: „Facem împreună"

Implică-te în lucrare alături de cel care doreşte să devină lider, ajutându-l să dobândească o
experienţă nemijlocită pentru a învăţa din propriile greşeli, într-un context în care să se simtă
în siguranţă, avându-te pe tine alături de el, gata să-l ajuţi şi să-l îndrepţi.
D.

Pasul 4: „Faci tu; eu te urmăresc"

Urmăreşte-l pe cel care doreşte să devină lider cum se descurcă singur în lucrare. Explică-i
în mod obiectiv punctele tari şi punctele slabe pe care le-ai observat. Revedeţi împreună
obiectivele pe care vi le-aţi propus. Este important să-i explici atât lucrurile pe care le-a făcut
bine, cât şi lipsurile observate, dar ori de câte ori poţi subliniază ceea ce a făcut bine. Oferă-i
o „activitate educaţională" cu ajutorul căreia să-şi corecteze lipsurile, dacă e cazul.
E.

Pasul 5: „Faci tu"

Cât mai curând posibil încredinţează-i noului lider sarcina pentru care s-a pregătit. Rămâneţi
prieteni buni, tratează-l ca pe egalul tău. Procesul nu se încheie o dată cu pregătirea unui
lider. Suntem interesaţi de formarea cât mai multor lideri. De aceea, încurajează-l pe noul
lider ca, la rândul lui, să se implice în formarea altor lideri.
Cei cinci paşi prezentaţi mai sus nu trebuie urmaţi întotdeauna într-o ordine foarte strictă. De
multe ori însă procesul de formare nu dă rezultate pentru că nu este urmat în totalitate. Gândiţi-vă
la un tânăr care doreşte să devină lider şi i se cere să predice, dar nu a fost învăţat cum s-o facă.
Ca urmare, predicile lui nu vor fi prea clare şi toţi vor trage concluzia, inclusiv respectivul, că nu
are darul predicării. În realitate, el ar fi avut nevoie să fie învăţat şi ajutat să-şi pregătească
predicile.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

De ce este importantă formarea de noi lideri?
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♦

Cum ai fost tu pregătit pentru a deveni lider? Descrie cele mai importante activităţi care te-au
ajutat să îţi dezvolţi deprinderile necesare rolului de conducător.

♦

Câte generaţii de lideri sunt descrise în 2 Timotei 2:2?

♦

Ce asemănări există între Matei 4:19 şi 2 Timotei 2:2?

♦

Citeşte Luca 6:40. Ce legătură există între ideea din acest verset şi pregătirea de noi lideri?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Alege un lucru obişnuit pe care ştii să-l faci bine, de pildă, cum se conduce o maşină, cum se
fac plăcinte sau cum se construieşte un scaun de lemn. Învaţă şi pe altcineva să facă lucrul
respectiv folosind procesul în cinci paşi descris mai sus. Discută rezultatele obţinute cu
mentorul tău.

♦

Alege 5 obiective din Anexa 9A „Obiective pentru pregătirea de noi lideri" şi discută-le
împreună cu alţi cursanţi în cadrul unui grup mic sau în echipa ta de plantare de biserici.
Descrie modul în care poate fi folosit acest proces în cinci paşi pentru atingerea fiecărui
obiectiv ales.

BIBLIOGRAFIE
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LECŢIILE 8,9: RUGĂCIUNEA PENTRU TREZIRE SPIRITUALĂ

I.

Ce este trezirea spirituală?

II.

Care sunt condiţiile apariţiei trezirii spirituale?

III.

Care este rolul conducerii spirituale în mişcările de trezire spirituală?

IV. Ce poţi face tu pentru a vedea o trezire spirituală în ţara ta?

RUGĂCIUNEA
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RUGĂCIUNEA

LECŢIILE

8,9

Rugăciunea pentru trezire
spirituală

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Rugăciunea trebuie să facă parte din toate etapele ciclului de plantare de biserici

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a le atrage cursanţilor atenţia asupra necesităţii păstrării unei relaţii
neîntrerupte între biserică şi Domnul ei şi de a-i oferi plantatorului de biserici posibilitatea de a se
uni cu alţii în rugăciune pentru trezire spirituală în oraşul şi ţara sa.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să fie îmbărbătat să-şi pună încrederea în Dumnezeu ca El să lucreze în vieţile oamenilor
Săi, chemându-i la trezire spirituală;

♦

Să ştie că Dumnezeu doreşte să-şi binecuvânteze Biserica Sa cu trezire spirituală;

♦

Să se roage pentru o lucrare de mişcare a inimilor de către Duhul Sfânt în oraşul şi naţiunea
sa.

Schiţa lecţiei
I.

Ce este trezirea spirituală?

II.

Care sunt condiţiile apariţiei trezirii spirituale?

III.

Care este rolul conducerii spirituale în mişcările de trezire spirituală?

IV. Ce poţi face tu pentru a vedea o trezire spirituală în ţara ta?

Sugestii pentru coordonatori
♦

Observaţi că această lecţie constă din două sesiuni ce combină învăţarea cu rugăciunea.
După fiecare secţiune urmează imediat o aplicaţie. Aplicaţiile sunt scrise cu litere aldine.
Puteţi cere câtorva dintre cursanţi să conducă ei diferite secţiuni din timpul alocat acestei
lecţii, dar este necesară o planificare atentă a ei pentru a se reuşi o îmbinare armonioasă
între învăţare şi rugăciune.
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Rugăciunea pentru trezire
spirituală
CONCERTUL RUGĂCIUNII

CE ESTE TREZIREA SPIRITUALĂ?

Trezirea spirituală este o înnoire a vieţii duhovniceşti a credinciosului. Trezirea spirituală
presupune conştientizarea păcatelor făcute, detestarea lor şi mărturisirea acestora, prin lucrarea
supranaturală a Duhului Sfânt. Ca urmare, oamenii se întorc la Dumnezeu cu o dragoste mai
profundă faţă de El şi mai dornici să-I împlinească poruncile.
Simultan cu trezirea spirituală din biserică are loc o trezire spirituală printre cei nenăscuţi din nou.
Oameni sau comunităţi întregi ajung să creadă în Hristos, apar noi biserici, iar societatea este
transformată.
II.

CARE SUNT CONDIŢIILE APARIŢIEI TREZIRII SPIRITUALE?

Trezirea spirituală are loc ca urmare a lucrării Duhului lui Dumnezeu în vieţile copiilor Săi,
arătându-le acestora păcatele comise şi chemându-i să se pocăiască. Citiţi versetele de mai jos
pentru a-l ajuta pe fiecare cursant să reţină că: „Trezirea spirituală începe într-o inimă: ÎN INIMA
MEA".
A.

Dragostea pentru Dumnezeu din toată inima şi ascultarea deplină de poruncile Sale (Citiţi
Deut. 30:1-10)
•
•

B.

Cântaţi imnuri de închinare şi laudă prin care să declaraţi dragostea pe care o aveţi
faţă de Domnul;
Păstraţi câteva minute de tăcere în care fiecare să-I ceară Domnului să-i arate ce
domenii din viaţa sa nu sunt în deplină ascultare de poruncile Lui.

Căutarea lui Dumnezeu cu smerenie (2 Cron. 7:14)
„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta
Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, — îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i
voi tămădui ţara".
•

C.

Cu toţi împreună, ca popor al Său, să ne smerim şi să-I căutăm Faţa.

Recunoaşterea păcatului şi vinovăţiei noastre
„Întoarce-te…zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt
milostiv, zice Domnul, şi nu ţin mânie pe vecie. RECUNOAŞTE-ŢI NUMAI NELEGIUIREA,
recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului, Dumnezeului tău… şi că n-ai ascultat glasul
Meu" (Ier. 3:12-13).
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!
Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veciniciei!" (Ps. 139:23,24).
•

III.

Fiecare să-şi mărturisească în tăcere Domnului orice păcat personal de care este
conştient şi să-I ceară să fie curăţit (1 Ioan 1:7,9)

CARE ESTE ROLUL CONDUCERII SPIRITUALE ÎN MIŞCĂRILE DE TREZIRE SPIRITUALĂ?

Dumnezeu a aşezat în Biserică lideri pentru a-i călăuzi pe cei ce sunt ai Lui pe cărările
neprihănirii.
A.

Liderii se dau pildă pe ei înşişi prin pocăinţă personală
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„Încingeţi-vă preoţi, şi plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea
îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare şi jertfele
de băutură din casa Dumnezeului vostru." (Ioel 1:13)
B.

Liderii trebuie să cheme pe poporul lui Dumnezeu la pocăinţă
„Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării,
în casa Domnului Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul." (Ioel 1:14)
•

Împărţiţi-vă în grupuri mici de rugăciune şi rugaţi-vă pentru fiecare membru din
grupul respectiv. Rugaţi-vă ca toţi să fie păziţi de Cel Rău pentru a putea sluji
Domnului în sfinţenie. Cu dragoste şi fără o atitudine critică, rugaţi-vă nominal
pentru liderii confesiunii din care faceţi parte, pentru pastorii, prezbiterii şi diaconii
din adunarea voastră. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru fiecare din ei şi rugaţi-L să le
binecuvânteze viaţa personală, viaţa de familie şi lucrarea.

•

Rugaţi-L pe Dumnezeu să-i ajute pe liderii bisericii să ştie ce au de făcut pentru a
chema poporul la pocăinţă.

IV. CE POŢI FACE TU PENTRU A VEDEA O TREZIRE SPIRITUALĂ ÎN ŢARA TA?

•
•

Roagă-L pe Dumnezeu să îţi arate ce poţi şi ce ar trebui să faci pentru a porni procesul
trezirii spirituale din biserica, cetatea şi naţiunea ta.
Cere-I lui Dumnezeu ca, simultan cu trezirea spirituală din Biserica Sa, să lucreze şi în
inimile necredincioşilor, astfel încât mulţi să vină la pocăinţă şi credinţă.

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Fă un studiu inductiv al pasajului din Ezra 9:1-10:17. Răspunde şi la următoarele întrebări:
1.

Care a fost păcatul specific al poporului (Ezra 9:1-2)?

2.

Care a fost reacţia lui Ezra şi a celorlalţi lideri faţă de respectivul păcat? (Ezra 9:3, 5;
10:1)

3.

Pe ce atribut a lui Dumnezeu şi-a bazat Ezra nădejdea sa? (Ezra 9:15)

4.

Care a fost reacţia poporului când a văzut pocăinţa lui Ezra (Ezra 10:1-4)

5.

În ce mod a afectat respectiva trezire spirituală întreaga societate? (Ezra 10:9-17)

Nu uita să incluzi o aplicaţie pentru viaţa ta, pentru biserica ta şi pentru societatea în care
trăieşti.
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I.

Dragostea în vechea poruncă

II.

Dragostea în noua poruncă

III.

Dragostea descrisă de Pavel

LECŢIA 13: INIMA TATĂLUI

I.

Trei pilde despre lucruri pierdute — Luca 15

II.

Interpretarea pildelor

III.

Aplicaţie

LECŢIA 14: HARUL ESTE PENTRU CEI SMERIŢI

I.

Smerenia — ce este ea?

II.

Exemple de smerenie

III.

Rugăciunea demonstrează smerenie în faţa lui Dumnezeu

VI. Viaţa creştină este caracterizată de smerenie
LECŢIA 15: PURTAREA POVERILOR

I.

Eliberarea oamenilor din păcat

II.

Comparaţie între metodele de conducere

III.

Exemple de purtare a poverilor
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LECŢIA

12

Dragostea ca motivaţie
pentru lucrare

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie poate fi aplicată în toate etapele ciclului plantării de biserici

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a le arăta liderilor că trebuie să conducă din dragoste

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă faptul că motivaţia primară a conducătorului creştin este dragostea;

♦

Să cunoască principiul conducerii cu dragoste;

♦

Să participe la acţiuni concrete motivate de dragoste.

Schiţa lecţiei
I.

Dragostea în vechea poruncă

II.

Dragostea în noua poruncă

III.

Dragostea descrisă de Pavel

Sugestii pentru coordonatori
♦

O parte din această lecţie va fi constituită dintr-un seminar practic. Primele 10-15 minute vor fi
alocate învăţării poruncilor vechi şi noi. După aceea, împărţiţi-vă în grupuri mici pentru restul
lecţiei. Urmaţi instrucţiunile găsite în lecţie.
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Dragostea ca motivaţie
pentru lucrare
A CONDUCE DIN DRAGOSTE

INTRODUCERE

Modul în care ne raportăm la Dumnezeu determină modul în care ne raportăm la ceilalţi. Deşi de obicei
nu a fost privită ca atare, şi nu găsim afirmat undeva explicit lucrul acesta, totuşi Vechea Poruncă a fost
una a dragostei. Isus le-a explicat lucrul acesta fariseilor. Dar, de la ucenicii Săi, a cerut o dragoste şi
mai mare. Copiii Lui, şi în special cei care slujesc altora, trebuie să fie oameni plini de o dragoste gata
să se jertfească. Apostolul Pavel a descris la rândul său cum arată această dragoste.
I.

DRAGOSTEA ÎN VECHEA PORUNCĂ

Când fariseii l-au întrebat pe Isus care este cea mai mare poruncă, El a rezumat-o citând din
Deuteronom 6:5: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu
toată puterea ta". După care a adăugat încă o poruncă, a doua ca importanţă, din Levitic 19:18, în
care este rezumat restul Legii vetero-testamentale: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi"
(Mat. 22:34-30).
În râvna lor pentru respectarea legii, se pare că fariseii au uitat de aceste două porunci. Totuşi, ele
au fost liniile călăuzitoare pentru relaţia omului cu Dumnezeu şi cu semenii Săi.
II.

DRAGOSTEA ÎN NOUA PORUNCĂ

Cu puţin timp înainte de a muri Isus le-a dat ucenicilor Săi câteva porunci specifice pentru a le
arăta cum trebuie să se comporte unii cu alţii. Găsim aceste linii călăuzitoare în Ioan 13–17. A
început prin a le da o poruncă nouă: „Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi
voi unii pe alţii".
La prima vedere, s-ar părea că avem de-a face cu aceeaşi poruncă. Există însă două diferenţe
majore:
A.

Beneficiarii dragostei

În timp ce vechea poruncă se adresează întregii omeniri, această poruncă nouă vorbeşte
despre o dragoste specială care trebuie să existe între cei care-L urmează pe Isus:
„Copilaşilor… iubiţi-vă unii pe alţii".
B.

Măsura dragostei

În vechea poruncă, măsura dragostei o dădea iubirea de sine. În Ioan 13:34 Domnul ne
spune că ne dă o poruncă nouă. În limba greacă există două cuvinte diferite care pot fi
traduse prin „nouă". Primul dintre ele, neos, vorbeşte despre ceva ce n-a existat anterior. Însă
cuvântul pe care-L foloseşte Isus pentru nou este celălalt, kainos, care înseamnă nou din
punct de vedere calitativ". A explicat această nouă calitate a dragostei în Ioan 15:12, 13:
„Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare
dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi". Copiii lui Dumnezeu trebuie să
urmeze exemplul lui Isus, iubindu-se unul pe celălalt cu o dragoste a cărei măsură o
reprezintă dragostea Domnului faţă de noi.
Deşi porunca este valabilă pentru toţi cei care-L urmează, este imperativ ca această poruncă
nouă să fie trăită de liderii duhovniceşti.
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DRAGOSTEA DESCRISĂ DE PAVEL

În Fapte 18 vedem că Apostolul Pavel a înfiinţat o biserică în Corint. A rămas în acea cetate mai
multă vreme, învăţându-i pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Dar după plecarea lui Pavel, între
credincioşi, au apărut mai multe probleme grave, inclusiv dezbinări şi certuri.. Într-o scrisoare
adresată acestora, Pavel le descrie modul în care trebuie să se raporteze unii la alţii. Găsim
rezumat acest comportament în 1 Corinteni 13:4-8: cheia este dragostea. În lecţia „Rolul pe care îl
joci în facerea de ucenici" ai găsit o descriere a elementelor care caracterizează această
dragoste. În continuare le vei găsi enumerate din nou. Parcurgeţi această listă în grupuri mici.
Discutaţi modul în care trebuie să fie demonstrate aceste lucruri în viaţa voastră, în calitate de
plantatori de biserici. Vă puteţi aminti de o persoană care a demonstrat respectiva caracteristică a
dragostei. În acest caz, descrieţi comportamentul respectivei persoane. (Exemplu: Autorul acestei
lecţiei se afla la un serviciu de închinare. A intrat în încăperea respectivă o doamnă cu un copil
mic. Se observa că nu mai participase la întrunirile bisericii şi se simţea stânjenită. Câteva minute
mai târziu, a început să plângă copilul ei. Curând plânsul s-a transformat în ţipete. Pastorul s-a
ridicat în picioare şi întreaga atmosferă era foarte tensionată. A privit spre femeie şi toată lumea se
aştepta să îi spună acesteia să potolească bebelaşul. Dar cu un glas plin de dragoste i-a spus:
„Copiii sunt un dar extraordinar de la Domnul. Şi ce este mai firesc decât plânsul unui copil. Ne
bucurăm mult să vă aflaţi în mijlocul nostru astăzi. Nădăjduiesc ca atât dumneavoastră, cât şi cei
care vă înconjoară, să nu fiţi distraşi de acest incident, ci să continuăm să ne închinăm Domnului".
Pentru mine, această întâmplare a fost un exemplu deosebit de dragoste şi amabilitate.)
A. Dragostea este îndelung-răbdătoare
B. Dragostea este plină de bunătate
C. Dragostea nu pizmuieşte
D. Dragostea nu se laudă
E. Dragostea nu se umflă de mândrie
F. Dragostea nu se poartă necuviincios
G. Dragostea nu caută folosul său
H. Dragostea nu se mânie
I.

Dragostea nu se gândeşte la rău

J. Dragostea nu se bucură de nelegiuire
K. Dragostea se bucură de adevăr
L. Dragostea acoperă totul
M. Dragostea crede totul
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N. Dragostea nădăjduieşte totul
O. Dragostea suferă totul
P. Dragostea nu va pieri niciodată
CONCLUZII

Cum ai descrie pe baza tuturor lucrurilor discutate mai sus, un lider care conduce „din dragoste"?
Cere-I lui Dumnezeu să te facă un asemenea lider.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ce înţelegi prin „aproapele" despre care vorbeşte vechea poruncă? Ce s-ar întâmpla dacă
biserica ar împlini această poruncă?

♦

Ce înţelegi prin „a-ţi da viaţa", cum ni se spune în noua poruncă?

♦

Este oare mai important să asculte liderii unei biserici de această poruncă decât restul
membrilor acesteia?

♦

Cum ar arăta biserica ta dacă toată lumea ar împlini această poruncă?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate câţiva dintre „aproapele tău" faţă de care să îţi arăţi
dragostea. Notează-ţi numele lor şi ce ai de gând să faci. Lasă loc să notezi mai târziu
rezultatele pe care le vei observa,

♦

Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate câţiva credincioşi faţă de care să demonstrezi acel gen de
dragoste despre care a vorbit Isus. Notează-ţi numele lor şi ce ai de gând să faci. Lasă loc să
consemnezi mai târziu rezultatele pe care le vei observa.
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LECŢIA

Inima Tatălui

13

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie se aplică în toate fazele ciclului plantării de biserici.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a ne ajuta pe noi, cei care suntem lideri în biserică, să ne umplem de
dragoste şi compasiune pentru oameni, astfel încât să ne bucurăm atunci când păcătoşii pierduţi
sunt găsiţi.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă dragostea Tatălui pentru păcătoşii pierduţi;

♦

Să ştie că liderii creştini trebuie să-şi examineze în permanenţă atitudinile şi acţiunile faţă de
cei pierduţi:

♦

Să îi ceară lui Dumnezeu să îi dea harul de a iubi aşa cum iubeşte Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
I.

Trei pilde despre lucruri pierdute — Luca 15

II.

Interpretarea pildelor

III.

Aplicaţie

Sugestii pentru coordonatori
♦

Primele două versete din Luca 15 sunt esenţiale pentru înţelegerea pildelor spuse de Isus în
acest capitol. La începutul lecţiei, cere-le cursanţilor să îşi imagineze contextul în care au fost
spuse aceste pilde — să îşi imagineze că sunt aşezaţi printre vameşi şi „păcătoşi", printre
oameni strânşi să Îl audă pe Isus vorbind. Imaginaţi-vă fariseii, stând în spate şi criticându-l
pe Isus pentru că stă de vorbă cu asemenea oameni. Pe parcursul lecţiei opriţi-vă din când în
când pentru a discuta întrebările inserate în text. La sfârşit trebuie să existe un timp pentru
evaluare personală şi creionarea unei aplicaţii.
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Inima Tatălui
PILDA LUCRURILOR PIERDUTE

TREI PILDE DESPRE LUCRURI PIERDUTE — LUCA 15
A.

Contextul pildelor din Luca 15

Primele două versete din Luca 15 ne oferă contextul învăţăturilor date de Isus. Îl vedem pe
Isus înconjurat de vameşi şi „păcătoşi" dornici să-I audă învăţătura (Luca 15:1), imaginează-ţi
că te-ai afla acolo, aşezat în mulţime, gata sa-L asculţi pe Isus împreună cu vameşii şi
„păcătoşii". Oare unde au fost spuse respectivele cuvinte — Afară? Într-o curte a unei case în
stil mediteranean? Sau pe acoperişul unei case? Ce fel de oameni ar putea fi cei strânşi în
jurul lui Isus? Sau, este o discuţie în jurul mesei? Unde este mâncarea? Auzi râsete?
Încearcă oamenii să-L impresioneze pe Isus cu poveştile pe care le spun ei?
După ce ţi i-ai imaginat pe vameşi şi pe păcătoşi adunaţi în jurul lui Isus, imaginează-ţi-i pe
farisei şi pe învăţătorii legii (Luca 15:2). Unde se află aceştia? Stau în picioare sau sunt
aşezaţi? În mod sigur nu se află în aceeaşi încăpere cu vameşii şi cu păcătoşii. Fariseii nu se
puteau asocia cu păcătoşii. Poate se aflau afară, în întuneric, sau la marginea mulţimii, la
distanţă, aşa încât să nu se atingă cumva de unul din aceşti păcătoşi. Ce murmură între ei
fariseii?
Imaginează-ţi deci întreaga scenă, tensiunea existentă între Isus, mulţimea strânsă şi farisei.
Cu această scenă în minte, citeşte pildele pe care le găsim spuse de Isus în acest capitol.
B.

Pildele

Citeşte cele trei pilde din Luca 15: pilda oii pierdute (v. 3-7), pilda monedei pierdute (v. 8-10)
şi pilda fiului pierdut (v. 11-32). Observă următoarele asemănări şi deosebiri existente între
aceste pilde:
♦

Toate cele trei povestiri au de-a face cu lucruri pierdute (o oaie dintr-o sută, o
monedă din zece şi un fiu din doi). Lucrurile pierdute au fost, fiecare dintre ele,
lucruri valoroase. Există o gradaţie în pildele spuse de Isus — începe cu o pierdere
mai mică (o oaie din o sută) apoi cu una mai mare (o monedă din zece), iar în final
cea mai mare pierdere pe care o poate suferi un om (un fiu din doi);

♦

În toate pildele, lucrurile pierdute au fost găsite în cele din urmă;

♦

La găsirea lucrurilor pierdute, reacţia a fost una de bucurie şi sărbătoare. Ce crezi
că au simţit păstorul, femeia şi tatăl la găsirea a ceea ce fiecare dintre ei pierduse?
Cum crezi că a arătat bucuria lor? Ce sărbătoare ai ţine tu dacă ai pierde ceva de
valoare ca să-l găseşti mai apoi?

♦

Există o deosebire între primele două pilde (oaia pierdută, moneda pierdută) şi
ultima (pilda fiului pierdut). Spre deosebire de primele două, în pilda fiului pierdut
nimeni nu pleacă în căutarea acestuia. De ce? Mulţi oameni consideră că motivul
este acela că o persoană trebuie să îşi asume responsabilitatea propriilor acţiuni şi
în „să vină acasă". Lucrul acesta poate fi adevărat în parte, însă nu asta încearcă
să sublinieze aici Isus. Există un motiv mai important care va deveni mai evident la
o analiză mai apropiată a pasajului.
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INTERPRETAREA PILDELOR

Ideea principală a celor trei pilde o găsim în Luca 15:10: „Tot aşa, vă spun, că este bucurie
înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte".
În pilda fiului pierdut însă găsim încă o lecţie. După cum este obiceiul Său, Isus pune accentul
asupra atitudinii. Analizarea atitudinii fiecăruia dintre cele trei personaje ale pildei ne va ajuta să
înţelegem ce anume a dorit Isus să le comunice ascultătorilor Săi.
A.

Tatăl

Tatăl a fost, în mod evident, un om plin de dragoste, care i-a dat fiului său libertatea de a
alege — chiar şi atunci când acesta a ales greşit. Dar a continuat să-şi iubească fiul şi să
dovedească milă faţă de el. Nu i-a îngreunat pocăinţa şi l-a iertat necondiţionat.
B.

Fratele mai tânăr

Acţiunile fratelui mai tânăr revelează un om în esenţă egoist. Nu l-a interesat ce a simţit tatăl
său. În cultura iudaică, tatăl putea împărţi moştenirea, păstrând veniturile rezultate din ea
până la moartea sa. Însă ca un fiu să îşi ceară drepturile depline asupra moştenirii câtă
vreme tatăl său se afla încă în viaţă, era echivalent cu a-şi considera tatăl mort.
Îl vedem în continuare comportându-se fără chibzuială, risipindu-şi întreaga avere fără să-i
pese de eforturile pe care le-a depus tatăl său pentru a strânge banii respectivi. De
asemenea, nu s-a gândit că prin plecarea sa fratele mai mare va trebui să muncească mai
mult.
Când a ajuns la capătul puterilor, s-a pocăit cu adevărat. Şi-a mărturisit deschis păcatul şi
nevrednicia.
C.

Fratele mai mare

Fratele mai mare era şi el un om egoist. Nu i-a păsat de durerea resimţită de tatăl său ca
urmare a pierderii fratelui lui. Nici măcar nu l-a mai numit „frate", ci i-a spus „acest fiu al tău".
Atitudinea sa era una de invidie faţă de fratele său şi resentimente faţă de tatăl lui, care îi
acorda fratelui său o cinste mai mare decât lui. Se considera îndreptăţit pe baza muncii
prestate pentru tatăl său. De mai mulţi ani, fratele mai mare îşi slujise tatăl din obligaţie, nu
din dragoste. Nu avem vreo dovadă că şi-ar fi căutat vreodată fratele pierdut.
Compară acţiunile fratelui mai în vârstă din pildă cu următoarea întâmplare relatată de un
frate mai mare:
În războiul din Vietnam au fost doborâţi mulţi piloţi şi trecuţi pe listele soldaţilor
dispăruţi în acţiune. În revista „LIFE" din Statele Unite a fost publicată povestea unui
om cu numele de Charles Morris, al cărui frate a fost unul dintre piloţii doborâţi şi
declaraţi dispăruţi în luptă. Charles şi-a vândut casa şi a cumpărat un bilet de avion
spre Asia de sud-est. A început să rătăcească prin junglă, în zona unde fusese
doborât fratele său, căutându-l.
A devenit aproape o legendă pentru oamenii satelor din junglă. De fapt, când ajungea
în vreun sat, aceştia îl primeau bine. Sătenii îi dădeau de mâncare, îl găzduiau şi îl
ajutau cum puteau. Pentru ei era o figură aproape mistică. I-au pus şi un nume. I-au
zis FRATELE MAI MARE pentru că venise să îşi caute fratele mai tânăr.
D.

Întrebări interpretative

1.

Ce anume simbolizează lucrurile pierdute din aceste pilde?

2.

Ce grup de oameni este reprezentat de fratele mai în vârstă? Din câte cunoşti tu
Scriptura, cum ai descrie acest grup? Câte asemănări găseşti între acest grup de
oameni şi fratele mai mare?

3.

Ce lecţie încearcă Isus să-i înveţe pe oameni? (Aminteşte-ţi versetele 1 şi 2).
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APLICAŢIE

Iubim noi asemenea tatălui? Un pericol care-i paşte pe creştini este acela că, deşi noi toţi am fost
fii pierduţi la un moment dat şi am venit în cele din urmă acasă, există tendinţa foarte puternică de
a deveni asemenea fratelui mai mare după o vreme. Iată în continuare câteva întrebări pe care vi
le puteţi pune pentru a stabili dacă aţi devenit asemenea fratelui mai mare din pildă.
1.

Care este atitudinea mea faţă de cei pierduţi? Îi dispreţuiesc? Îi judec? Sunt plin de
compasiune şi gata să-i iert? Gândeşte-te la situaţiile în care ai avut prin preajmă oameni
„nedoriţi". Cum ai reacţionat?

2.

Îi caut eu în mod activ pe cei pierduţi sau doar aştept ca aceştia să vină singuri „acasă"? Vezi
cuvintele spuse de Isus în Luca 19:10.

3.

Mă simt în largul meu „să mănânc" cu păcătoşii? Mă preocupă mai mult ce zic oamenii
despre mine decât soarta celor pierduţi?

4.

„Alerg eu în întâmpinarea păcătoşilor pentru a le arăta compasiune, sau îi resping şi pe ei
împreună cu păcatul lor? (De pildă, cum ai reacţiona dacă la grupul-celulă condus de tine ar
veni o prostituată sau un drogat?)

5.

Îl iubesc atât de mult pe Tatăl încât să-i iubesc pe cei pe care-i iubeşte El? Atunci când
păcătoşii se pocăiesc, mă bucur eu oare? Îi accept ca fraţi şi surori ale mele?

6.

Stau eu cumva „afară" cârtind cât de mult am trudit şi de ce puţină apreciere mă bucur, în loc
să particip la bucuria şi sărbătoarea Domnului?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Citeşte Luca 15. Reciteşte apoi întrebările aplicative şi răspunde în scris. Roagă-te şi cere-I
lui Dumnezeu să îţi dea aceeaşi inimă şi aceeaşi compasiune faţă de oameni pe care o are
El. Dacă există lucruri care trebuie să I le mărturiseşti, fă-o. Dacă există păcate pe care
trebuie să le mărturiseşti altora sau dacă există lucruri concrete pe care le poţi face pentru a-i
căuta pe cei pierduţi, notează-ţi-le, adăugând elemente concrete care să te ajute în realizarea
lor.
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14

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie îl ajută pe cursant să îşi înţeleagă starea spirituală şi este utilă în orice fază a
ciclului plantării de biserici.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a ne arăta că viaţa creştină trebuie trăită în smerenie. Tăria rezultă
din slăbiciunea noastră, iar viaţa creştină trebuie să izvorască din smerenia noastră.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă cum să slujească cu smerenie;

♦

Să cunoască principiul conform căruia tăria decurge din slăbiciunea noastră;

♦

Să ia hotărârea de a trăi în dependenţă faţă de Tatăl.

Schiţa lecţiei
I.

Smerenia — ce este ea?

II.

Exemple de smerenie

III.

Rugăciunea demonstrează smerenie în faţa lui Dumnezeu

VI. Viaţa creştină este caracterizată de smerenie

Sugestii pentru coordonatori
♦

Testul smereniei este unul foarte dur. Poate aduce o vreme de pocăinţă în viaţa cursanţilor.
Caută ocazia de a te ocupa de problemele spirituale personale ori de câte ori lucrul acesta
este posibil. Caută modalităţi potrivite de a ilustra conceptele discutate în această lecţie în
exemple din propria ta experienţă.
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INTRODUCERE

Pentru mulţi creştini smerenia este o problemă. Unii — chiar şi dintre lideri — încep prin a fi smeriţi, dar
după mai multe reuşite în lucrare devin pradă unei forme subtile de mândrie sau de încredere în ei
înşişi ce contrazice smerenia creştină. Probabil nimic altceva nu este mai dăunător vieţii unui creştin
decât mândria — iar plantatorii de biserici nu sunt scutiţi de acest pericol. Nu numai că mândria
creează bariere între fraţi, ci este totodată unul dintre lucrurile pe care Domnul le urăşte (Prov.
6:16-17).
Isus le-a subliniat foarte clar celor ce-L urmau că nu trebuie să îşi caute propriile interese (Mat.
20:20-28; Ioan 13:1-16). Mulţi lideri din lume folosesc intimidarea sau o atitudine de superioritate pentru
a-i determina pe alţii să li se supună. Aceste lucruri nu au ce căuta în viaţa unui creştin (Mat. 20:25,
28; 1 Petru 5:1-7). Dimpotrivă, toţi creştinii trebuie să fie caracterizaţi de smerenie, avându-l ca
exemplu suprem pe Hristos Însuşi.
I.

SMERENIA — CE ESTE EA?

Ce îţi vine în minte când auzi cuvântul „smerenie"? Mulţi oameni consideră că smerenia este o
stare umilă. Uneori îi descriem pe oamenii prost îmbrăcaţi, slab hrăniţi, săraci drept nişte oameni
„smeriţi". Dumnezeu doreşte să fim smeriţi, însă nu doreşte să ne considerăm nişte sărmani
cerşitori, nişte săraci. Scriptura ne spune că suntem copiii Lui şi, împreună cu Hristos moştenitori
ai Împărăţiei Sale. A crede altceva înseamnă a distorsiona adevărul biblic.
Smerenia înseamnă a nu avea „despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine" (Rom. 12:3).
Omul smerit nu atrage atenţia asupra lui însuşi, nici nu face anumite lucruri doar pentru a-şi afirma
propria importanţă. A ocupa în mod intenţionat locul cel mai de jos pare greşit în ochii lumii — şi
poate chiar şi în ochii unora dintre noi — , dar este cărarea care duce la neprihănire şi este drumul
pe care trebuie să umble creştinii, în special liderii, demonstrând astfel Evanghelia celor din jurul
lor. Firea noastră dispreţuieşte locurile nebăgate în seamă şi, de aceea, pentru a le ocupa, trebuie
să ducem o luptă. Dar acesta este locul în care cel smerit va găsi har (Luca 14:10).
„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har" (1 Petru 5.5). Dumnezeu
nu doreşte ca noi să trăim pradă mândriei, ci vrea să fim smeriţi. Din acel loc smerit vom înţelege
cât de mare este Dumnezeu. Consideri că te afli într-un conflict cu Dumnezeu? Nu cumva o parte
din luptele pe care le dai se datorează eforturilor pe care Dumnezeu le face de-a ne învăţa
smerenia?
Poate cea mai bună modalitate de a înţelege ce este smerenia e să ne examinăm pe noi înşine.
Cele 12 întrebări enumerate în Figura 14.1 ne vor ajuta să înţelegem smerenia şi ne vor revela
totodată câteva modalităţi prin care putem depista lipsa acesteia. Meditează atent la fiecare
întrebare în parte.
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Figura 14.1 Testul smereniei

1.

Cum reacţionezi când eşti criticat?

2.

Oamenilor le este uşor să vină la tine? Eşti abordabil?

3.

Se întâmplă să fii frecvent implicat în lupte pentru putere şi în dispute?

4.

Ţi se întâmplă să crezi că în afară de tine nimeni nu are dreptate?

5.

Se ascunde mânie sub suprafaţa liniştită a vieţii tale?

6.

Te poţi bucura atunci când auzi despre reuşitele altora?

7.

Alţii te consideră o persoană critică?

8.

Ţi se întâmplă frecvent să te aperi în faţa altora?

9.

Poţi să-i asculţi bine pe alţii, eşti în stare să te concentrezi asupra lor, şi nu asupra răspunsului
pe care urmează să-l dai sau asupra a ceea ce ţi se pare corect?

10.

Cauţi să ocupi în mod intenţionat locul cel mai smerit? (Luca 10:7-11)

11.

Eşti un om plin de milă şi bunătate sau eşti un tip dur?

12.

Este rugăciunea prima reacţie a inimii tale?

II.

EXEMPLE DE SMERENIE
A.

Isus

Apostolul Pavel afirmă foarte clar că, în ceea ce priveşte smerenia, exemplul nostru trebuie
să fie Isus. Vedem în Filipeni 2:5 că trebuie să avem aceeaşi atitudine ca şi Hristos Isus, care
S-a smerit pe Sine până la moarte.
Exemplul nostru de smerenie, Isus, a fost desăvârşit în toate privinţele. Cu toate acestea,
omul desăvârşit — Isus Hristos — a trăit o viaţă desăvârşită de dependenţă! Observaţi
ce a spus Isus despre Sine: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la
Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai" (Ioan
5:19-20). Dacă a existat un om care nu avea nevoie să trăiască în dependenţă, acela a fost
Isus. Însă dependenţa nu este un semn de slăbiciune, ci o dovadă de tărie. Acest mod de a
privi conducerea şi viaţa creştină contravine filozofiei lumii din jurul nostru.
A fi smerit înseamnă a recunoaşte că „nu reuşesc singur". Trebuie să trăiesc în dependenţă
faţă de Dumnezeu în tot ceea ce am de făcut". În ochii lumii, a recunoaşte aşa ceva este
considerat o slăbiciune, nu tărie, dependenţă, nu independenţă. S-ar putea ca acesta să fie
motivul pentru care aşa mulţi creştini au probleme cu conceptul smereniei; am lăsat lumea să
ne impună standardele ei, în loc să acceptăm standardele lui Dumnezeu.
B.

Pavel

Pavel, marele plantator de biserici, după standardele umane avea multe motive să se
mândrească (2 Cor. 11:22-29). Vedem însă o smerenie crescândă la Pavel pe parcursul
lucrării sale. Observaţi că la începutul lucrări sale se descria pe sine drept „cel mai
neînsemnat dintre apostoli" (1 Cor. 15:9). Mai târziu, în Epistola către Efeseni, se descrie
drept „cel mai neînsemnat dintre sfinţi" (Efes. 3:8). Iar ulterior, în ultima fază a vieţii sale, se
descrie drept „cel dintâi dintre păcătoşi" (1 Tim. 1:15).
Totodată, el avea un „ţepuş", despre care nu ştim exact ce era, şi pentru care s-a rugat lui
Dumnezeu de mai multe ori. Observaţi comentariile sale în legătură cu cererea pe care a
făcut-o: „El mi-a zis: "Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută
desăvârşită". Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui
Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în
prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare" (2 Cor. 12:9-10).
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Din perspectiva lui Dumnezeu era mai important ca Pavel să vestească Evanghelia cu
ajutorul unui „ţepuş" şi să trăiască în smerenie şi dependenţă faţă de Dumnezeu, decât să nu
aibă ţepuşul respectiv şi să se umple de mândrie. Dumnezeu doreşte ca cei ce sunt ai Lui să
trăiască în dependenţă de El. Dumnezeu doreşte ca tu şi cu mine să depindem de El.
Auto-justificarea este o altă formă de independenţă. Fă o comparaţie între omul tare pe
dinafară (tare în el însuşi), dar slab pe dinăuntru şi liderul slab pe dinafară, dar tare pe
dinăuntru; ce deosebire există între cei doi oameni?
Saul: tare pe dinafară /
slab pe dinăuntru
Acest om era foarte hotărât să
facă „ce trebuie". Râvna sa l-a
împins până acolo încât i-a
aruncat în temniţă pe creştini.
Ca fariseu, respecta cu stricteţe
Legea. Din punct de vedere
extern, era fără cusur, dar, din
punct de vedere intern, viaţa lui
se risipea.

III.

Pavel: tare pe dinăuntru /
slab pe dinafară
După convertirea sa, Saul a depins într-o măsură mai mică de
râvna pe care o avea pentru a împlini anumite lucruri şi a crescut
în dependenţa lui faţă de Tatăl, de tăria Celui care lucra prin el.
Hristos i-a schimbat lui Saul numele în Pavel pentru a reflecta
noul său caracter. Nu îl mai interesa cum era perceput în exterior
şi a ales să ocupe locul cel mai de jos. Gândeşte-te cât de mult
s-a umilit Pavel în faţa corintenilor. „Cine este slab, şi să nu fiu şi
eu slab? Cine cade în păcat, şi eu să nu ard" (2 Cor. 11:29).
„Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea
Domnul nostru Isus Hristos…" (Gal. 6:14) Vedem aici un om
puternic deoarece nu îl mai interesa ce credeau ceilalţi despre el.
Îl interesa ce credea Isus despre sine şi, ca urmare a devenit o
persoană puternică pe care Dumnezeu a folosit-o cu multă
putere.

RUGĂCIUNEA DEMONSTREAZĂ SMERENIE ÎN FAŢA LUI DUMNEZEU

Mulţi creştini nu ştiu cum să trăiască în dependenţă de Dumnezeu, plini de încredere în El atunci
când viaţa le scapă de sub control. Din păcate, rugăciunea poate fi o altă modalitate de a ne
demonstra independenţa. Uneori ne rugăm pentru a redobândi controlul asupra situaţiei.
Adevărata rugăciune însă urmăreşte ca Dumnezeu să se afle în control. Ea înseamnă a
recunoaşte dependenţa noastră totală faţă de El. Omul smerit nu se roagă pentru independenţă.
Dimpotrivă, se roagă pentru a se subordona scopurilor şi planului lui Dumnezeu. Este aşa şi viaţa
ta de rugăciune?
VI. VIAŢA CREŞTINĂ ESTE CARACTERIZATĂ DE SMERENIE

Mândria ne împiedică să recunoaştem că avem nevoie să depindem de Dumnezeu. Ne-am
început viaţa creştină ca nişte cerşetori şi Dumnezeu ne-a dat pâine să mâncăm. Ne-a purtat de
grijă aşa cum le-a purtat israeliţilor în pustie. Aceştia aveau nevoie în fiecare zi de pâine de la
Tatăl pentru a putea trăi. Noi ne aflăm în aceeaşi situaţie. Atunci însă când tragem concluzia că nu
mai avem nevoie de pâine, dăm de necaz. Din cerşetori ne transformăm în propria noastră sursă
de pâine. O asemenea stare este una de independenţă şi ea se naşte ca urmare a dragostei
noastre pentru propria noastră neprihănire.
Independenţa îi poate transforma totodată pe lideri în distribuitori ai pâinii, în loc să fie nişte
călăuze care să le arate oamenilor unde pot găsi pâinea. O asemenea atitudine reprezintă o
îndepărtare periculoasă de Evanghelie. Ajungem să credem că noi posedăm lucrul de care au
oamenii nevoie, în loc să ne amintim permanent că doar Isus este cel care poate împlini nevoile
lor. Încurajăm dependenţa oamenilor faţă de noi, nu faţă de Isus. Ca lideri, trebuie să-i conducem
pe oameni spre Cel care are puterea, hrana, mângâierea şi iertarea de care avem nevoie.
1 Petru 5:1-4 oferă câteva principii pentru cei care doresc să fie prezbiteri sau lideri în biserică:
1.

Trebuie să fie adevăraţi păstori

2.

Trebuie să fie gata să slujească

3.

Nu trebuie să stăpânească peste oameni

4.

Trebuie să fie ei înşişi o pildă
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Genul de conducere descris mai sus este caracterizat de dragoste şi de un spirit de slujire.
Oamenii vor fi gata să urmeze bucuroşi un lider care întruneşte criteriile de mai sus. În mod firesc
oamenii nu doresc să rănească pe cineva care îi iubeşte. De aceea, cât se poate de natural Petru
îi încurajează pe tineri în versetul următor (1 Petru 5:5) să se supună conducerii prezbiterilor.
Vedem în versetele 5 şi 6 că trebuie să căutăm smerenia cu „toţii". „Îmbrăcaţi-vă cu smerenie". Cu
alte cuvinte „căutaţi-o". „Smeriţi-vă” (v. 6) este o poruncă, nu o opţiune, o poruncă dată de Duhul
Sfânt. Acest îndemn nu este adresat doar liderilor sau celor care trebuie să-i urmeze pe lideri.
Este un îndemn adresat tuturor.
Tabelul care urmează arată diferenţa care există între creştinul care trăieşte în independenţă şi cel
care trăieşte în dependenţă de Dumnezeu.
Independenţă

♦ Omul independent vede
termeni de „succes / eşec"

Dependenţă

lucrurile

în

♦ Necredinţa reprezintă un tipar normal
pentru un asemenea om

♦ Omul care trăieşte în dependenţă de Hristos
înţelege că Acesta deţine controlul. Îşi trăieşte
viaţa plin de încredere.
♦ Credinţa este elementul central al vieţii unui
asemenea om. Singurul eşec al unui
asemenea om îl constituie necredinţa.

CONCLUZII

Este inima ta plină de mândrie sau eşti un om smerit? Dacă nu eşti un om smerit, atunci te lipseşti de
marile binecuvântări pe care Dumnezeul atotputernic le dă prin harul Său celor smeriţi. Discută cu
mentorul tău despre nevoia ta de a fi mai smerit înaintea lui Dumnezeu. Fă din lucrul acesta un subiect
de rugăciune.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

De ce crezi că smerenia este o problemă pentru mulţi creştini, inclusiv pentru unii lideri?

♦

Din ce punct de vedere ţi se pare că este greu să fii smerit?

♦

De ce Dumnezeu le dă har celor smeriţi?

♦

Ce efecte produce smerenia în viaţa unui plantator de biserici?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Găseşte un om căruia să-i dai socoteală de progresul tău spiritual, un om cu care să poţi
discuta sincer şi deschis.

♦

Cere-i respectivului să urmărească progresul tău sub aspectele discutate în testul de
smerenie.

♦

Notează-ţi în jurnalul spiritual schimbările pe care le vezi petrecându-se în viaţa ta.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie îi ajută pe cursanţi să îşi evalueze starea spirituală şi este utilă în toate etapele
ciclului plantării de biserici.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a ajuta cursanţii să înţeleagă faptul că Isus ne-a încredinţat lucrarea
de a elibera oamenii de sub povoara păcatului. Cu ajutorul acestei lecţii oamenii vor păşi într-un
teritoriu nou. Liderii VECHI fac reguli şi îi obligă pe oameni să le respecte. Liderii NOI sunt slujitori
care caută să ridice poverile de pe umerii oamenilor, ajutându-i astfel să slujească cu mai multă
inimă şi de bunăvoie.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă modul în care poate participa la purtarea poverilor ce apasă pe umerii oamenilor
din adunarea sa;

♦

Să ştie că a fi un lider bun înseamnă a purta poveri, nu a pune poveri pe umerii oamenilor;

♦

Să ia decizia de a deveni un purtător de poveri.

Schiţa lecţiei
I.

Eliberarea oamenilor din păcat

II.

Comparaţie între metodele de conducere

III.

Exemple de purtare a poverilor

Sugestii pentru coordonatori
♦

Această concepţie despre conducere discutată în lecţia de faţă va fi nouă pentru majoritatea
cursanţilor. Este important ca aceştia să aibă timp suficient pentru a discuta ideile prezentate,
să se roage şi să discute în particular cu coordonatorul despre propriile lor lupte în calitate de
lideri.
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Purtarea poverilor
HAR PENTRU CEI PE CARE-I
CONDUCEM

INTRODUCERE

Un lider creştin bine cunoscut a afirmat următoarele:
Se spune că măsura în care un om poate fi lider este direct proporţională cu capacitatea sa de
a purta poverile altora. Dacă nu poţi purta decât poverile tale, atunci nu poţi conduce cu
adevărat. Dacă poţi purta poverile familiei tale, poţi fi conducătorul acesteia. Dacă poţi purta
poverile întregii comunităţi, atunci comunitatea reprezintă domeniul potenţial de manifestare a
calităţilor tale de conducător (Gary Corwin „A Second look: Leadership as Pain-Bearing" [O
nouă analiză: Liderul ca părtaş la durere], EMQ, 1998, Vol. 34, Nr. 1).
Te-ai gândit vreodată în acest mod la conducere? Afirmaţia pare să fie, dintr-un punct de vedere,
adevărată. Mulţi lideri pot confirma că funcţia lor înseamnă, în realitate, a purta poveri. După cum vom
vedea în această lecţie, liderii trebuie să primească de la Dumnezeu puterea de a se face părtaşi
durerilor altora.
I.

ELIBERAREA OAMENILOR DIN PĂCAT
A.

Lucrarea lui Isus

Lucrarea lui Isus este de a elibera oamenii de sub povoara păcatului. Tocmai lucrul acesta l-a
făcut Isus pentru noi!
•

•
B.

„Veniţi la Mine, toţi ce trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra
voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă
pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară" (Mat.
11:28-30).
„Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul
robiei" (Gal. 4:31b-5:1).

Lucrarea la care suntem chemaţi

O dată eliberaţi de păcat, Isus ne-a încredinţat aceeaşi lucrare de purtare a poverilor altora (2
Cor. 5:20).
1.

Faţă de cei necredincioşi — avem datoria de a-i conduce la „Cel ce poartă poverile",
Isus Hristos!
•

2.

„Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă am
cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care
ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării. Că adică,
Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală
păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar,
suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin
noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor.
5:16-20)

Faţă de credincioşi
•

„Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne
plăcem nouă înşine” (Rom. 15:1).
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•

„Vă rugăm de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să
îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi” (1
Tes. 5.14).
• „Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiţi tăierea împrejur,
numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos” (Gal. 6:1,2).
Cum ne purtăm poverile unii altora? Răspunsul la această întrebare este esenţial pentru
înţelegerea pasajului de mai sus. Despre ce povară este vorba? Este vorba despre povara
păcatului… cineva cade într-un „păcat". Se pune întrebarea cum putem ajuta pe cineva să-şi
poarte povara. Trebuie să-l aducem din nou pe respectivul la Evanghelie, care ne spune că
Isus a purtat poverile noaste pe cruce.
Se spune de multe ori despre creştini că sunt singurii care au o armată ce pare a-şi împuşca
răniţii. Avem tendinţa de a-i elimina pe credincioşii imaturi din mijlocul nostru. Dar, după cum
ne spune acest pasaj, ar trebui să ne îngrijim de cei răniţi, să-i ajutăm să-şi revină. Pilda oii
pierdute (Luca 15) ilustrează grija pe care trebuie s-o purtăm unuia care se rătăceşte… şi
valoarea deosebită pe care Dumnezeu o atribuie reabilitării celor care s-au rătăcit.
II.

COMPARAŢIE ÎNTRE METODELE DE CONDUCERE
A.

Liderii acestei lumi conduc prin forţă

În mod normal, liderii acestei lumi conduc prin forţă. În loc să ia poverile, liderii din această
lume împart poveri, obligând pe alţii să le împlinească dorinţele! Gândeşte-te ce s-a întâmplat
în istorie. În Vechiul Testament, egiptenii i-au obligat pe israeliţi la o robie cruntă. Asirienii şi
babilonienii, iar mai târziu Cir, conducătorul persan, i-au luat pe israeliţi robi. În Noul
Testament, Isus i-a acuzat pe farisei că aşază pe umerii israeliţilor poveri pe care ei înşişi nu
sunt în stare să le poarte. Istoria lumii este plină de exemple de despoţi, dictatori şi împăraţi
care au exploatat, înrobit sau ucis mii şi mii de oameni pentru a-şi împlini dorinţele lor. Hitler,
Stalin şi Idi Amin sunt doar câteva exemple mai recente. Forţa pare a fi o modalitate eficace
de a-i determina pe oameni să te urmeze. Dar ea are consecinţe inacceptabile. Produce
resentimente şi mânie în cei care te urmează, conducând în cele din urmă la răzvrătire.
Citeşte următoarele pasaje pentru a vedea ce spune Biblia despre modul de conducere
lumesc:
♦

Marcu 10:35-45

♦

Matei 23:3,4

♦

Iacov 2:12

Modul de conducere lumesc impune legea făcând uz de lege şi se caracterizează prin:

B.

♦

Manipulare

♦

Putere

♦

Oameni care încearcă să ajungă cât mai sus în ierarhie

♦

Frică

♦

Oameni împovăraţi de reguli şi restricţii care îi dezumanizează.

Modul de conducere creştin are la bază purtarea poverilor altora

Conducerea bisericii trebuie să difere fundamental de modul lumesc de conducere.
Credincioşii trebuie să conducă prin purtarea poverilor altora, fiind nişte slujitori. Oamenii vor
reacţiona pozitiv faţă de un lider căruia îi pasă de ei atât de mult încât este gata să le poarte
poverile.
Citeşte pasajele de mai jos pentru a vedea ce spune Biblia despre liderul care slujeşte:
♦

Gal. 6:1-2

♦

1 Petru 5:1-3

Conducerea bisericii este caracterizată de următoarele:
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♦

Dragoste faţă de cei care nu merită să fie iubiţi;

♦

Lipsa pretenţiilor, dorinţa de a sluji;

♦

Un mediu confortabil, lipsit de ameninţări, în care oamenii pot învăţa şi creşte în
Hristos;

♦

Preocupare pentru oameni.

EXEMPLE DE PURTARE A POVERILOR
A.

Exemplul vieţii lui Pavel

1 Tesaloniceni 2:1-13 ne oferă un exemplu extraordinar de lideri care poartă poverile. Pavel
le scrie credincioşilor din Tesalonic explicându-le comportamentul său din perioada în care a
înfiinţat respectiva biserică. Discutaţi acest pasaj. Gândiţi-vă ce lideri cunoaşteţi, care se
comportă astfel. Relataţi exemple specifice care ilustrează calităţile enumerate mai jos:

B.

♦

Nu rătăcire sau necurăţie

♦

Fără viclenie

♦

Oameni care vorbesc pentru a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu

♦

Nu caută să placă oamenilor

♦

Fără vorbe măgulitoare şi fără a căuta slavă de la oameni

♦

Blânzi

♦

Ca o doică

Disciplina

Probabil nu consideri disciplina o formă de purtare a poverilor. Dar, într-un sens, ea este aşa
ceva, deoarece obiectivul disciplinării nu îl reprezintă pedeapsa — Isus a purtat pedeapsa în
locul nostru. Dimpotrivă, obiectivul disciplinei îl reprezintă reabilitarea oamenilor pentru a
avea din nou o relaţie corectă cu Dumnezeu şi cu semenii lor. Discutaţi următoarele două
pasaje care discută acest aspect al purtării poverilor:
♦

Evrei 12:5-11

♦

Gal. 6:1-5

Ce spun aceste pasaje că trebuie să facem în cazul unui frate căzut în păcat (pofte, mânie,
egoism, bârfe)?

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ce poveri aşezăm noi asupra altora?

♦

În ce mod aşteptările noastre de la cei care ne urmează de a fi desăvârşiţi, maturi, fără păcat,
pot deveni o povară pentru ei?

♦

Cum poţi identifica poverile altora?

♦

Care este scopul disciplinării?

♦

Galateni 6:2 afirmă că trebuie să ne purtăm poverile unii altora în timp ce Galateni 6:5 spune
că fiecare trebuie să-şi poarte povara sa. Cum se împacă cele două afirmaţii

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Gândeşte-te la membrii bisericii tale. Enumeră mai jos cel mai des întâlnite “poveri” pe care
aceştia le poartă.

♦

Meditează la această listă şi notează-ţi câteva moduri concrete în care îi poţi ajuta să-şi
poarte poverile.
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Foloseşte pentru această analiză tabelul de mai jos şi, după ce l-ai completat, discută-l cu
mentorul tău.

Cel mai des întâlnite “poveri”
din biserica mea

Cum le pot veni în ajutor
oamenilor respectivi

BIBLIOGRAFIE
♦

Gary Corwin „A Second look: Leadership as Pain-Bearing" [O nouă analiză: Liderul ca părtaş
la durere], EMQ, 1998, Vol. 34, Nr. 1
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I.

Strategii pentru o lucrare eficace

II.

Strategii pentru lucrarea cu oamenii

III.

Strategii pentru conturarea unei viziuni şi pentru dezvoltare

LECŢIILE 11, 12: NAŞTEREA UNEI MIŞCĂRI

I.

Definirea unei mişcări de plantare de biserici

II.

Semnele care caracterizează o mişcare

III.

Paşi înspre naşterea unei mişcări de plantare de biserici
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10

Elementele strategiei pentru
naşterea unei mişcări

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de instruire

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a prezenta strategiile folosite de apostoli în Faptele Apostolilor în
vederea plantării de biserici.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă modul în care poate aplica strategia apostolică pentru plantarea de biserici;

♦

Să folosească strategia apostolică de plantare de biserici, când lucrul acesta este posibil.

Schiţa lecţiei
I.

Strategii pentru o lucrare eficace

II.

Strategii pentru lucrarea cu oamenii

III.

Strategii pentru conturarea unei viziuni şi pentru dezvoltare

Sugestii pentru coordonatori
♦

Deşi strategiile prezentate în această lecţie sunt extrase din Biblie, ele nu reprezintă porunci
absolute. Mai degrabă, sunt strategii utile pe care plantatorii de biserici le pot folosi atunci
când se confruntă cu situaţii similare celor întâlnite de apostoli.
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Elementele strategiei pentru
naşterea unei mişcări
APLICAREA STRATEGIILOR
APOSTOLICE

INTRODUCERE

Biblia consemnează modul în care apostolii, călăuziţi de Duhul Sfânt, au pornit să împlinească Marea
Însărcinare. Această lecţie va explora multe dintre strategiile de lucrare folosite de apostoli, strategii
care pot fi folosite şi de plantatorii de biserici din zilele noastre.
I.

STRATEGII PENTRU O LUCRARE EFICACE
A.

Apel la identitatea şi speranţele unei naţiuni (Fapte 2:14-40)

Cuvintele potrivite rostite la momentul potrivit mişcă inimile oamenilor. Pavel i-a cerut bisericii
din Efes să se roage să primească cuvintele potrivite pentru propovăduirea Evangheliei
(Efes. 6:19)
Indiferent de cultură, soluţia o reprezintă Isus. Oricare ar fi tainele sau întrebările adânci ale
vreunui grup etnic, există un mesaj-cheie care, atunci când este rostit la momentul potrivit, va
produce întoarcerea multor oameni la Isus Hristos. Mişcarea de Plantare de Biserici până la
Saturaţie îşi găseşte locul cuvenit în viaţa unei naţiuni atunci când plantatorii de biserici au
învăţat să facă apel la identitatea unei naţiuni — sau a uneia sau mai multora dintre regiunile
acesteia — , să se adreseze nădejdilor acesteia. Evanghelia are cea mai mare putere şi este
mai atractivă atunci când este prezentată în contextul istoric şi cultural al unei naţiuni. Pentru
ca să apară nenumărate biserici noi, Evanghelia trebuie prezentată ca răspunsul relevant la
nevoile pe care o anumită regiune sau o anumită naţiune le conştientizează.
1.

Identitatea comună
Când se adresau unui grup de oameni, apostolii făceau apel la identitatea grupului
respectiv. Petru a stabilit un asemenea precedent şi alţii care au propovăduit Evanghelia
li-au urmat curând exemplul. S-a adresat ascultătorilor săi făcând apel la punctul lor
comun, identitatea comună: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim!" (Fapte
2:14). În următoarea sa predică el s-a adresat ascultătorilor săi cu cuvintele „Bărbaţi
israeliţi!" (Fapte 3:12). Când s-a aflat în faţa Sinedriului, s-a adresat membrilor acestora
cu formula „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!" (Fapte 4:8). În ultima sa predică
Ştefan a procedat în mod similar: „Fraţilor şi părinţilor" (Fapte 7:2). Iar Pavel s-a adresat
mulţimii de filozofi greci prin cuvintele : „Bărbaţi atenieni!" (Fapte 17:22). În fiecare caz,
evanghelistul s-a concentrat asupra identităţii ascultătorilor săi pentru a le putea
prezenta Evanghelia într-un context în care să fie mai bine înţeleasă.

2.

Speranţele comune
Iudeii aşteptau cu nerăbdare momentul în care Dumnezeu să cerceteze poporul
împrăştiat şi subjugat al lui Israel. Când Petru s-a adresat iudeilor aflaţi la Ierusalim la
sărbătorea Cincizecimii, le-a vorbit despre o perioadă nouă din istorie în care Duhul lui
Dumnezeu nu avea să mai vorbească doar prin comunitatea profeţilor, ci prin fiii şi fiicele
lor, prin tineri şi bătrâni, chiar şi prin robi şi roabe (Fapte 2:17-21). De asemenea, a făcut
apel la dorinţa lor intensă ca Dumnezeu să se afle în mijlocul lor atunci când a vorbit
despre „Vremurile de înviorare" care urmează să vină „de la Domnul [din prezenţa
Domnului]" (Fapte 3:19). Ştefan, cunoscând preţul pe care îl puneau iudeii pe istoria lor,
le-a explicat acestora modul în care ţelurile lor naţionale se împlinesc în venirea lui Isus
(Fapte 7). Pavel a făcut apel la pasiunea pentru adevăruri noi şi misterioase a grecilor
atunci când le-a spus atenienilor că pot cunoaşte acum taina Dumnezeului necunoscut
(Fapte 17:22-33).
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Folosirea evenimentelor şi momentelor speciale

Marile evenimente şi sărbători ale unei naţiuni, dintr-o regiune, dintr-un oraş sau dintr-un sat
sunt oportunităţi extraordinare pentru plantatorii de biserici, în care aceştia pot obţine
rezultate deosebite cu efort mic. Biserica a luat fiinţă cu ocazia unei mari sărbători la care
participau mii de iudei şi prozeliţi, veniţi din întreaga lume la Ierusalim (Fapte 2). După
încheierea şederii lor în Ierusalim, aceşti pelerini au dus noua credinţă la casele lor, după ce
au primit învăţături suplimentare şi au gustat câte ceva din viaţa bisericii (Fapte 2:42-47).
Această pregătire iniţială explică apariţia unei biserici în Roma cu mult înaintea sosirii vreunui
apostol acolo.
La ultima vizită a lui Pavel la Ierusalim, acesta a dorit să ajungă de Cincizecime, deoarece la
acea sărbătoare urmau să fie prezenţi iudeii din întreaga lume. Când iudeii din Asia l-au
recunoscut, l-au acuzat şi i-au oferit posibilitatea de a-şi prezenta mărturia personală mulţimii
strânse în templu, formată din oameni din toate popoarele. Lucrul acesta nu făcea parte din
planul lui Pavel, dar s-a folosit de situaţia apărută pentru înaintarea Evangheliei.
Evenimente speciale de genul Campionatul mondial de fotbal, sărbători naţionale, perioade
naţionale de vacanţă, sunt tot atâtea ocazii extraordinare de a predica Evanghelia în mod
public unor mari mulţimi, unele chiar formate din oameni proveniţi din mai multe ţări.
Evanghelia poate fi plantată cu mai multă eficacitate atunci când oameni receptivi se strâng
deja pentru a participa la un eveniment de masă, nefiind necesar efortul extraordinar pe care
ar trebui să îl depună un plantator de biserici pentru a atrage şi evangheliza un număr imens
de oameni sau pentru a organiza o cruciadă de proporţii mari, extrem de costisitoare.
De multe ori, zilele de naştere, zilele onomastice, nunţile şi înmormântările creştine pot fi
folosite în acelaşi scop. Dacă după respectivele evenimente oamenii mişcaţi de Evanghelie
sunt ajutaţi să înţeleagă mai bine, mişcarea de plantare a bisericilor va avea de câştigat.
C.

Eforturile cerute de strategia folosită

Naşterea bisericii la Ierusalim a fost urmată de o lucrare de facere de ucenici bine focalizată.
În perioada pe care noii credincioşi au mai petrecut-o în Ierusalim după sărbătoarea
Cincizecimii, au avut parte de o pregătire intensivă în care au fost învăţaţi adevărul
Evangheliei. Pentru că noii ucenici nu s-au împrăştiat de bunăvoie, Dumnezeu, în
suveranitatea Sa, a dat un caracter „internaţional" mişcării printr-o persecuţie (Fapte 8).
Următorul centru de formare a ucenicilor l-a reprezentat biserica din Antiohia. De acolo, în
timp ce liderii bisericii din Antiohia se închinau lui Dumnezeu şi căutau să afle voia lui —
Duhul Sfânt i-a trimis pe Barnaba şi Saul (Fapte 13:1-3). În cele din urmă, atât Efesul cât şi
Roma au devenit centre de formare a ucenicilor, pentru Evanghelie.
Pregătirea intensivă, strategică, corectată pe baza rezultatelor obţinute, le permite
plantatorilor de biserici:

D.

♦

Să folosească mai bine modelele de lucrare şi resursele existente, astfel încât

♦

Respectivele modele şi resurse să poată fi multiplicate în vieţile multor ucenici, dintr-o
zonă ţintă mult mai întinsă.

Întărirea bisericilor existente

Revizitarea bisericilor de curând plantate în vederea întăririi lor creează posibilitatea apariţiei
unor oameni de calitate care să se implice în lucrarea de plantare de noi biserici. Vedem în
Faptele Apostolilor că, după ce-a trecut mai multă vreme, Pavel şi conlucrătorii săi au revenit
în bisericile plantate de ei pentru a le îmbărbăta (Fapte 14:21-22; 20:2); pentru a evalua
progresul acestora (Fapte 15:36); pentru a numi prezbiteri (Fapte 14:23) şi pentru a le întări
(Fapte 16:5). De asemenea, Pavel a întărit respectivele biserici scriindu-le epistole. Este oare
de mirare că respectivele biserici au crescut din punct de vedere numeric după ce au fost
întărite?
În loc să împingă oamenii spre poziţii de conducere prematur, apostolii au lăsat respectivele
biserici fără prezbiteri pentru o perioadă, până la cea de-a doua vizită a lor. Procesul de
selectare a liderilor a fost însoţit de post şi rugăciune din partea plantatorilor de biserici. Pavel
a îmbărbătat noile biserici prin scrisorile pe care le-a scris (Epistolele sale).
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Din aceste biserici întărite au provenit lucrătorii care s-au alăturat mai târziu echipelor de
slujire din lumea de atunci. Timotei, unul dintre lucrătorii importanţi ai comunităţii misionare a
bisericii primare, a provenit din biserica din Listra, una din bisericile în care a revenit Pavel.
După plantarea unei noi biserici, echipa de plantare de biserici, trebuie să-şi programeze o
vizită ulterioară la aceasta. Revizitarea bisericilor înfiinţate în vederea întării lor le ajută pe
acestea să producă oameni de calitate care să se implice în mişcarea de plantare de biserici.
În viitor, în lucrarea ta de plantare de biserici, poate vei iniţia mai multe biserici. Contribuţia ta
ulterioară la dezvoltarea fiecăreia dintre aceste biserici iniţiate de tine este importantă, ba
chiar necesară.
II.

STRATEGII PENTRU LUCRAREA CU OAMENII
A.

Pregăteşte oamenii prin puterea Duhului Sfânt (Fapte 1:1-14)

Faptele Apostolilor încep prezentându-ni-L pe Domnul învăţându-i în continuare pe ucenicii
Săi. Prin învăţare permanentă oamenii sunt echipaţi pentru a-şi îndeplini partea din lucrarea
ce le revine. Oamenii nepregătiţi nu au viziunea necesară pentru lucrare, nu şi-au format
deprinderile de care au nevoie şi s-ar putea întâmpla chiar să comită greşeli care altfel ar fi
putut fi evitate. Isus nu le-a îngăduit ucenicilor Săi să plece în lucrare înainte de a fi primit
putere de la Duhul Sfânt. Ucenicii nu îşi puteau îndeplini misiunea încredinţată lor doar pe
baza cunoştinţelor sau pregătirii de care avuseseră parte. Fără puterea Duhului lui
Dumnezeu, chiar şi oamenii pregătiţi din punct de vedere teoretic se angajează în lucrarea lui
Dumnezeu cu resurse umane limitate, eforturile lor producând doar rezultate omeneşti, nu
rezultatele lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care ne dă puterea lui Dumnezeu de a împlini
sarcina care ni s-a dat.
B.

Lucrează pornind de la ceea ce ştii spre ceea ce nu ştii

Această strategie este evidentă în întreaga carte Faptele Apostolilor. În Fapte 1:8 Apostolii au
început lucrarea de evanghelizare din teritoriul familiar lor, cel al Ierusalimului şi al Iudeii. La
Cincizecime, oamenii au auzit Evanghelia în limbile lor. Pavel şi Barnaba şi-au început
lucrarea în Cipru, unde se născuse Barnaba. Dar, pornind din zone cunoscute, biserica s-a
extins în teritorii necunoscute. Aceeaşi tragedie trebuie aplicată în pregătirea de noi lideri
pentru plantarea de biserici până la saturaţie. Când aceşti lideri nou-formaţi se vor dovedi
eficienţi într-un mediu familiar, vor exista şanse mai mari să aibă rezultate şi într-un context
nefamiliar.
C.

Pregăteşte o comunitate misionară mobilă

Pavel a început să folosească o strategie nouă, cea a unei comunităţi misionare mobile,
formând o echipă împreună cu Silvan şi Timotei. Aceşti lucrători au înfiinţat împreună biserici
noi, le-au întărit şi le-au coordonat. Se pune întrebarea: De ce a fost necesară această
echipă intermediară?
Cei unsprezece apostoli s-au dedicat rugăciunii, supravegherii bisericilor şi învăţării altora,
ceea ce a limitat capacitate lor de a se implica în efortul de plantare de biserici. Se ocupau de
cunoaşterea în profunzime a lui Dumnezeu pentru a contracara ereziile şi controversele
născute în acea vreme. Pe de altă parte, bisericile nou înfiinţate erau formate din oameni din
zona respectivă, înrădăcinaţi în comunităţile lor. Adeseori, oamenii respectivi nu se puteau
deplasa în zonele unde trebuiau înfiinţate noi biserici.
De aceea, echipa misionară înfiinţată de Pavel reprezenta o punte de legătură solidă între
comunitatea apostolică şi bisericile locale. Aceşti lideri mobili, bine pregătiţi, au plantat
biserici, i-au învăţat pe oameni, au condus respectivele biserici când a fost cazul, le-au
îmbărbătat, le-au ajutat să rezolve problemele şi au fost mesagerii noilor adunări.
După despărţirea de Barnaba, Pavel şi-a văzut mai departe de drum, şi, într-o perioadă de
opt ani în care a depus intense eforturi de plantare de noi biserici, a format o asociaţie
misionară de plantatori de biserici productivi care nu numai că s-au implicat în respectiva
lucrare, dar au multiplicat totodată foarte mult rezultatele pe care Pavel le-ar fi avut de unul
singur. Sub conducerea apostolului, Sila, Timotei, Priscila şi Acuila, Apolo, Luca, Dima, Tit,
Epafra, Epafrodit şi mulţi alţii au plantat biserici noi, au numit conducători în respectivele
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biserici, le-au ajutat să-şi rezolve problemele, i-au învăţat pe oameni şi au întărit bisericile din
Asia până în Italia.
Datorită acestei echipe mobile bine pregătite, cu o capacitate mare de concentrare, alcătuită
din oameni competenţi, Evanghelia a progresat într-un mod în care nu ar fi reuşit să o facă
dacă ar fi fost implicaţi în respectiva lucrare doar unul sau doi oameni.
De regulă, liderii bisericilor naţionale sunt prea ocupaţi cu supravegherea bisericilor din zona
lor pentru a mai putea planta noi biserici. Membrii bisericilor locale sunt de obicei constrânşi
de problemele adunării locale, de problemele din comunitatea lor şi de obligaţiile familiale.
Naşterea unei mişcări de plantare de biserici necesită existenţa unei comunităţi misionare
mobile formată din lideri bine pregătiţi, gata să pornească la drum. Aceştia pot acţiona ca o
punte între liderii naţionali şi bisericile locale pentru o expansiune mai rapidă a Evangheliei
prin plantarea de noi biserici.
D.

Solicitarea unui ajutor extern pentru bisericile nou-înfiinţate, când este cazul

Pentru dezvoltarea lor, bisericile au nevoie de conducători cu experienţă. De multe ori aceşti
conducători trebuie să provină, pentru o vreme, din afară. Vedem în cartea Faptele
Apostolilor că apostolii au folosit resurse externe pentru a rezolva această problemă.
Barnaba a fost trimis să zidească biserica din Antiohia. Deşi Barnaba şi Pavel erau iudei, au
primit harul de a lucra printre neamuri şi de a asigura conducerea bisericilor nou-înfiinţate
până când au plecat din zona respectivă, biserica trimiţându-i ca misionari (Fapte 11:26).
Obiectivul oricărui ajutor primit din afară este de a pregăti lideri şi de a-i ajuta să preia rolul ce
le revine.
Pavel a trimis lideri din afară pentru a petrece o vreme în bisericile nou înfiinţate. Silvan şi
Timotei au rămas în Bereea (Fapte 17:14). Pe Priscila şi Acuila i-a lăsat în Chencrea / Corint
(Fapte 18:19). Spre sfârşitul vieţii sale, se pare că Pavel l-a lăsat pe Timotei în Efes, iar pe Tit
în Creta, pentru a supraveghea bisericile din zonele respective.
Aceste exemple din Scriptură ne sugerează că la începutul existenţei unei biserici este de
preferat o conducere matură din afară, în locul uneia indigene, lipsită de experienţă. În cele
din urmă, conducerea matură indigenă este cea mai bună soluţie şi de aceea efortul echipei
de plantare de biserici trebuie îndreptat înspre formarea unor asemenea conducători indigeni.
Instrucţiunile pe care le-a dat Pavel lui Timotei şi Tit ne arată că respectivele biserici
deveniseră pregătite să fie preluate de conducători indigeni, în întregime.
E.

Evanghelizarea oamenilor care ocupă funcţii de răspundere

Oamenii cu funcţii de răspundere trebuie incluşi în orice strategie regională sau naţională.
Strategia de evanghelizare folosită de apostolul Pavel a provenit de la Domnul Isus Însuşi
care i-a spus: „Este un vas ales, pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea
neamurilor, înaintea împăraţilor, şi înaintea fiilor lui Israel" (Fapte 9:15). Apostolul Pavel a
folosit această strategie atunci când i-a vestit Evanghelia proconsulului roman din Cipru,
Sergius Paulus. De asemenea, s-a prezentat în faţa magistraţilor din Filipi şi în Efes a avut
prieteni care l-au apărat.
Apoi, spre sfârşitul cărţii Faptele Apostolilor, Luca dedică cel puţin 8 capitole mărturiei lui
Pavel pentru Hristos înaintea liderilor naţionali, prezentându-ne detaliile schimbării de
strategie de la o concentrare regională spre una care urmărea înfiinţarea unei biserici în
Roma (Fapte 19:21 şi Rom. 1:15). Isus i-a dat lui Pavel sarcina de a duce Evanghelia în
Roma (Fapte 23:11), iar printr-un înger i-a spus că va trebui să i-o vestească până şi
Cezarului (Fapte 27:24).
După arestarea sa în Ierusalim, Pavel a avut îndelungi discuţii cu Felix (Fapte 24:26), care
era un guvernator corupt al Iudeii; de asemenea, cu succesorul lui Felix, Porcius Festus; cu
Irod Agripa, cu Publius, conducătorul din Malta, până când, în cele din urmă, a prezentat
Evanghelia în faţa lui Nero.
Înainte însă ca o biserică dintr-o naţiune să ajungă să vestească Evanghelia în faţa liderilor
naţiunii respective, ea trebuie să se roage public pentru aceştia. Ascultarea îndemnului din 1
Timotei 2:1-2 va da naştere unei societăţi care să le îngăduie creştinilor să trăiască „o viaţă
paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea". În plus, dacă oamenii cu funcţii de
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răspundere au ocazia să audă Evanghelia mărturisită cu claritate de către creştinii din
naţiunea respectivă, chiar dacă nu se vor pocăi, vor înţelege cel puţin modul în care creştinii
afectează societatea respectivă. Dacă respectivii lideri naţionali sunt bine intenţionaţi şi
doresc progresul ţării lor, vor respecta valorile întrupate de creştini şi îi vor susţine pe aceştia.
III.

STRATEGII PENTRU CONTURAREA UNEI VIZIUNI ŞI PENTRU DEZVOLTARE
A.

Rugăciunea constituie o prioritate

Încă de la început, Biserica Primară s-a dedicat rugăciunii (Fapte 2:42) şi chiar şi atunci când
a fost crunt lovită prin persecuţii, s-a întrunit pentru rugăciune (Fapte 4:23-31). În faţa unei
mari împotriviri, s-au rugat să primească îndrăzneală pentru a proclama fără frică şi fără
ruşine credinţa pe care o aveau!
Mişcarea de plantare de biserici poate înainta doar alimentată de rugăciune. Pavel a formulat
rugăciunea clasică a plantatorului de biserici în Efeseni 6:19-20. De două ori în acest pasaj el
cere îndrăzneală pentru a vesti Evanghelia. Pavel le-a cerut celor din biserică să se roage
pentru el ca să primească cuvintele potrivite, care să mişte inimile oamenilor ca aceştia să se
întoarcă la Hristos şi să nu fie stăpânit de frică. Cei care se roagă contribuie la succesul celor
care plantează biserici.
B.

Dărnicia urmează rugăciunii

Dărnicia a urmat întâlnirii pentru rugăciune (Fapte 4.23-31). Orice mişcare de plantare de
biserici are nevoie de oameni cu convingeri puternice care să-L vestească pe Isus Hristos
indiferent de împrejurări, dar şi de fondurile necesare pentru a o întreţine. Oamenii lui
Dumnezeu primesc dorinţa de a contribui cu generozitate la bunul mers al unei asemenea
mişcări atunci când se roagă şi stau în prezenţa Lui.
C.

Este necesară călăuzirea divină

Marea parte a activităţii misionare nu este doar rezultatul aplicării strategiilor biblice sau a
luării unor decizii corecte, ci al călăuzirii divine nemijlocite. De pildă, Rusaliile au avut loc
deoarece Isus le-a dat porunci explicite ucenicilor în acest sens, iar Duhul Sfânt a lucrat după
cum a voit. Duhul l-a trimis pe Filip la famenul etiopian. Domnul i-a spus lui Petru să meargă
acasă la Corneliu. Duhul Sfânt le-a vorbit liderilor bisericii din Antiohia spunându-le să-i
trimită pe Barnaba şi pe Pavel. Pavel n-a mers nici în Asia, nici în Bitinia, deoarece Duhul
Sfânt nu le-a îngăduit lucrul acesta. A mers în schimb în Macedonia, ca urmare a unei
vedenii. În Corint, Isus i s-a arătat lui Pavel spunându-i să rămână mai multă vreme acolo.
Duhul Sfânt şi prorocul Agab i-au confirmat lui Pavel ceea ce Domnul Isus îi spusese la
convertire, cum că „trebuie să sufere pentru Numele Meu" (Fapte 9:14), iar ca urmare a
acestei profeţii s-a îndreptat spre Ierusalim.
De regulă, în Faptele Apostolilor vedem că oamenii implicaţi activ în plantarea de biserici au
primit călăuziri directe din partea lui Dumnezeu (cu excepţia lui Petru, care a fost mustrat).
Erau deja implicaţi în lucrare şi au primit călăuzire „din mers". Nu există nici o scuză biblică
pentru ca cineva să nu facă nimic până nu va primi o chemare specială. Însă… apostolii au
aşteptat până au primit Duhul Sfânt…
Cei care se implică în plantarea de biserici trebuie să pornească de la nişte planuri bine
făcute, de la o strategie atent adoptată, însă trebuie să realizeze că Dumnezeu va interveni
— poate chiar le va schimba planurile — , îi va călăuzi pe parcurs, în eforturile pe care le fac
pentru a-şi atinge obiectivele pe care şi le-au pus înainte.
D.

Învingerea barierelor culturale, geografice, de limbă

Fapte 1:8 descrie obstacole potenţiale de natură geografică, de limbă sau culturale care pot
inhiba lucrarea de evanghelizare şi de plantare de biserici. Progresia pe care o vedem în
aceste versete, de la Ierusalim până la marginile pământului, ne arată cât de mari pot fi
obstacolele întâmpinate de o biserică locală în efortul de evanghelizare a lumii.
Ierusalimul ridica puţine piedici în calea propovăduirii Evangheliei, pentru ucenici. Pentru că
ei înşişi erau iudei din Israel, nu existau obstacole imense de natură culturală, geografică sau
probleme de limbă care să le zădărnicească eforturile. Iudeea prezenta un obstacol în primul
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rând de natură geografică — era necesar un efort suplimentar pentru a călători în diversele
zone ale acesteia. În cazul Samariei, se adăugau barierele culturale şi sociale. Marginile
pământului, desigur, necesitau capacitatea de a depăşi barierele culturale, geografice şi de
limbă.
Pregătirea adecvată îi poate ajuta pe evanghelişti şi pe plantatorii de biserici să depăşească
aceste genuri de obstacole întâmpinate în vestirea Evangheliei.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care sunt câteva dintre speranţele şi visurile oamenilor printre care lucrezi? Care dintre
strategiile discutate în această lecţie pot fi aplicate în situaţia ta actuală?

♦

În ce mod te pot ajuta ele să faci progrese în eforturile de plantare de biserici?

♦

Ar da roade în contextul în care te afli tu conceptul echipei misionare mobile? Încotro s-ar
îndrepta fiecare echipă şi ce ar putea ea face?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Alege cel puţin una dintre strategiile de plantare de biserici discutate în această lecţie, pune-o
în aplicare şi discută rezultatele obţinute cu mentorul tău.

♦

Gândeşte-te la cel puţin trei evenimente majore din cultura ta şi la modul în care le poţi folosi
ca parte a unei strategii de plantare de biserici.
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Naşterea unei mişcări

11,12

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa „mişcare" din ciclul de plantare de biserici

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a arăta că plantarea de biserici poate deveni o mişcare.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă modul în care poate identifica semnele naşterii unei mişcări;

♦

Să cunoască principiile de lucrare care conduc la naşterea unei mişcări;

♦

Să participe nu doar la plantarea de biserici, ci la naşterea unei mişcări de plantare de biserici

Schiţa lecţiei
I.

Definirea unei mişcări de plantare de biserici

II.

Semnele care caracterizează o mişcare

III.

Paşi înspre naşterea unei mişcări de plantare de biserici

Sugestii pentru coordonatori
♦

Această lecţie discută şase „semne" care caracterizează o mişcare. Alege cel puţin un
exemplu din fiecare din cele şase domenii şi discută-l cu cursanţii. Dacă vă rămâne timp,
puteţi discuta şi alte exemple. În selectarea exemplelor ţineţi cont de contextul şi cultura în
care îşi desfăşoară eforturile cursanţii. Accentuaţi în fiecare caz principiile care au facilitat
naşterea unor mişcări de plantare de biserici, caracterizate de o doctrină sănătoasă şi o trăire
adecvată.
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Naşterea unei mişcări

11,12

DEFINIREA UNEI MIŞCĂRI DE PLANTARE DE BISERICI
A.

Definiţia unei „mişcări”

O mişcare este un fenomen social. Ea poate fi descrisă, dintr-un punct de vedere, astfel:
„Ceea ce cândva fusese un lucru rar a devenit un lucru comun”. Mişcare apare atunci când,
la momentul oportun, un număr crescând de oameni convinşi de o anumită cauză comună şi
conduşi de câţiva indivizi care doresc să producă schimbări radicale transformă status quo-ul.
Apar lideri deosebiţi care inspiră, motivează şi conduc respectivele grupuri spre cauza
comună. Mişcările dau naştere la evenimente şi activităţi noi. Simplu spus, ceea ce odinioară
făceau doar câţiva oameni acum fac tot mai mulţi oameni. Ceea ce cândva oamenii făceau
arareori acum fac de regulă. Mişcarea are un impact suficient de mare asupra unui grup de
oameni pentru a le transforma modul în care gândesc, însă lucrul acesta nu se întâmplă fără
apariţia unor conflicte pe parcursul procesului.
B.

Definiţia unei mişcări de plantare de biserici

Isus este prezent în orice naţiune prin cei ce sunt ai Lui, prin Biserica Sa. În anumite vremuri
speciale, Dumnezeu lucrează într-o naţiune prin Biserica Sa într-un mod care poate fi uşor
remarcat de cei din afară. Atunci când se produce o mişcare într-o naţiune, credincioşii din
naţiunea respectivă vor fi cuprinşi de o dragoste nouă pentru Isus care îi va face să planteze
biserici noi şi să dea naştere unor noi grupuri-celulă.
Dorim să vedem plantarea de biserici transformându-se într-o asemenea mişcare astfel încât
pretutindeni să ia naştere grupuri-celulă şi biserici noi, chiar dacă acum lucrul acesta se
întâmplă destul de rar. Toţi dorim să vedem mai mulţi creştini participând la eforturile de
plantare de biserici. Obiectivul clar al acestui program de pregătire de plantatori de biserici
este de a contribui la naşterea unei mişcări de plantare de biserici.
Atunci când ia naştere o mişcare puternică de plantare de biserici, atunci când oamenii au pe
inimă propovăduirea Evangheliei lui Hristos şi înfiinţarea unor noi biserici, impactul va fi atât
de mare încât modul în care oamenii din naţiunea respectivă privesc Evanghelia se va
schimba!
II.

SEMNELE CARE CARACTERIZEAZĂ O MIŞCARE
A.

Semnul 1: Mişcarea se încadrează într-o perioadă specială

La vremea potrivită, Dumnezeu lucrează într-un popor într-un mod deosebit! O mişcare poate
apărea doar la un moment propice. Evenimentele, condiţiile şi aşteptările unei anumite
naţiuni sau ale unui anumit grup etnic se îmbină într-un anumit moment al istoriei formând
premisele apariţiei unei mişcări deosebite. Vedem în Biblie că la vremea la care se întâmplă
anumite lucruri este deosebit de importantă şi că ea este hotărâtă de Dumnezeu. În Exod
vedem că au fost necesari 400 de ani pentru ca Israel să fie pregătit să plece din Egipt. Dar
ce mişcare s-a produs atunci! Două milioane de oameni au părăsit un Egipt devastat, conduşi
de un stâlp de nor ziua şi de foc noaptea. Daniel a observat că perioada de 70 de ani
hotărâtă de Dumnezeu trecuse şi atunci, în perioada Imperiului Persan, s-a rugat ca Israel să
se întoarcă înapoi din robie în Ţara Promisă (Dan. 9:2). Dumnezeu l-a ascultat pe Daniel şi
iudeii s-au întors în valuri la Ierusalim; au rezidit Templul şi zidurile cetăţii şi oraşele părăsite
au revenit la viaţă.
În Galateni 4:4 citim: “Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său....”.
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Şi în Noul Testament momentul în care se întâmplă un anumit eveniment este important. Isus
le-a spus ucenicilor Săi să aştepte până vor fi primit Duhul Sfânt. Au aşteptat până la
Cincizecime (Fapte 1:4; 2:1). În acea zi a luat naştere Biserica, iar în Ierusalim s-a produs o
mare mişcare. În întreaga cetate se ţineau întruniri prin case şi oamenii învăţau Cuvântul lui
Dumnezeu; de asemenea, credincioşii se întâlneau în locuri publice. Stăruiau în învăţătura
apostolilor, aveau părtăşie unii cu alţii, luau masa împreună şi se rugau laolaltă (Fapte
2:42-46).
Citim despre o altă mişcare deosebită produsă în Biserică ca urmare a răspândirii
Evangheliei în Asia Mică. În Fapte 19:10 citim că „Toţi cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au
auzit Cuvântul Domnului”. Momentul apariţiei acestei mişcări a fost atât de important încât
Dumnezeu nu i-a îngăduit lui Pavel să pătrundă în zona respectivă cu câţiva ani mai
devreme! În Fapte 16:6 vedem că Pavel şi tovarăşii lui „au fost opriţi de Duhul Sfânt să
vestească Cuvântul în Asia”.
Aşadar, momentul apariţiei unei mişcări pare a fi extrem de important. Dumnezeu îi aduce pe
oameni într-un punct în care să fie receptivi faţă de Evanghelie, care este mesajul
propovăduit de o mişcare de plantare de biserici, iar totodată biserica este mobilizată să
vestească această Evanghelie şi să înfiinţeze noi biserici. Această combinaţie între
receptivitatea oamenilor şi mobilizarea bisericii duce la înaintarea Evangheliei. Asemenea
mişcări îşi lasă amprenta în istorie. Dacă nu a sosit vremea hotărâtă de Dumnezeu pentru o
mişcare de proporţii, nu fi descurajat: poţi contribui la ceea ce face Dumnezeu, chiar dacă
este de dimensiuni mai mici. Aminteşte-ţi pilda seminţei de muştar — Dumnezeu începe
lucrurile mari pornind de la lucruri foarte mici. Ce dovezi ale lucrării lui Dumnezeu poţi
distinge în zona ta de lucrare? Cum poţi contribui la ceea ce se întâmplă acolo, având
înaintea ta viziunea unei mişcări de plantare de biserici, chiar dacă la această oră nu este
decât un început cât o sămânţă mică de muştar? Caută să vezi ce anume face Dumnezeu,
unde lucrează El în regiunea în care te afli şi contribuie la lucrarea respectivă urmărind
naşterea unei mişcări de plantare de biserici.
EXEMPLU: Argentina a fost din totdeauna renumită pentru mândria oamenilor din această
ţară. Prin pierderea războiului cu Marea Britanie din 1982, această naţiune a fost umilită.
Lucrul acesta a creat condiţiile răspândirii deosebite a Evangheliei, întrucât, în urma
respectivei tragedii naţionale, mult mai mulţi oameni au recunoscut că au nevoie de
Dumnezeu. În cinci ani, mişcarea de plantare de biserici plecată de la grupuri-celule şi având
numele de Viziunea Viitorului a cuprins 100.000 de oameni.
B.

Semnul 2: O mişcare produce lideri

Mişcările produc lideri. Mişcările care contribuie la înaintarea Evangheliei şi conduc la apariţia
multor biserici într-un popor trebuie să producă lideri uşor de identificat. Pentru a lua naştere
o mişcare de plantare de biserici până la saturaţie, trebuie să existe lideri care să
împărtăşească altora această viziune, să preia iniţiativa, să contribuie la formarea unor noi
lideri si să-i convingă pe liderii existenţi să susţină respectiva mişcare şi să i se alăture. Pe
măsură ce mişcarea ia amploare, apar noi lideri care duc lucrurile mai departe.
După cum o barcă cu vâsle care înaintează împotriva curentului întâlneşte împotrivire, la fel
se va întâmpla, de regulă, cu aceşti lideri. Atunci când conduci o mişcare care afectează
status quo-ul, de obicei, cei care iniţiază respectiva mişcare au un caracter mai radical. Când
aduci un armăsar nou într-o turmă de cai, el îi va provoca pe toţi cei aflaţi acolo de mai multă
vreme, iar lucrul acesta va genera conflicte. La fel se întâmplă în cazul naşterii unei mişcări.
Vor exista „lovituri de copite” pentru că vechii lideri vor strânge rândurile şi vor reacţiona!
Oamenii vor reacţiona faţă de ideile liderilor unei mişcări, şi unii vor reacţiona pozitiv, iar alţii
negativ. De fapt, menţionarea numelor unor lideri de mişcări în această lecţie îţi va stârni,
probabil, reacţii dacă îi cunoşti, din pricina unor idei mai radicale ale lor!
Mişcările pot lua amploare chiar cu ajutorul împotrivirii pe care o întâmpină, deoarece lucrul
acesta îi va obliga pe liderii mişcării să modifice direcţia pe care au adoptat-o, să o clarifice
sau s-o susţină cu şi mai multă tărie. Este de dorit ca liderii unor mişcări creştine, cu idei
radicale, dar care nu sunt biblice, să fie gata să renunţe la acestea pentru a adopta punctul
de vedere biblic.
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EXEMPLU: Nelson Mandela a condus mişcarea din Africa de Sud împotriva apartheid-ului.
Împotrivirea pe care a întâlnit-o respectiva mişcare l-a făcut cunoscut în întreaga lume. Cei 27
de ani petrecuţi în închisoare datorită poziţiei adoptate faţă de politica rasistă i-a făcut pe
adepţii săi să se mobilizeze în jurul cauzei pe care el o reprezenta şi le-a atras simpatia lumii
întregi. Nu numai că a fost figura centrală care a provocat căderea guvernului rasist, dar a
ajuns în cele din urmă să fie ales preşedintele Africii de Sud. Deşi atât el, cât şi partidul său
erau consideraţi extrem de radicali, în calitate de preşedinte s-a dovedit un om moderat şi
înţelept. Timpul şi maturitatea l-au făcut să renunţe la unele metode, fără să renunţe la
convingerile sale.
EXEMPLU: Atunci când Apolinario, un creştin din Sao Paolo, Brazilia, a fost ales în funcţia de
senator, a luat atitudine faţă de corupţia şi opulenţa în care trăiau politicienii pe seama
contribuabililor. Fiind un om de afaceri înstărit, a renunţat la o parte însemnată din salariul
său donându-l Guvernului, susţinând că are suficienţi bani pentru a trăi. Având permis de
conducere şi propriul său automobil a refuzat şoferul şi maşina de serviciu oferită de stat,
toate acestea fiind plătite din banii contribuabililor. Ceilalţi politicieni l-au atacat foarte dur
pentru că nu doreau să-şi vadă privilegiile ameninţate, dar împotrivirea lor, în loc să-l
afecteze, l-a făcut să câştige sprijinul maselor şi a adus în prim-plan poziţia adoptată de el
faţă de corupţia din ţară.

Unii lideri vin cu o viziune nouă sau cu idei noi (cum a fost cazul profeţilor care au trăit de la
Isaia până la Ioan Botezătorul). Ei cer să se producă o schimbare, dar această schimbare
este generată de atingerea inimilor oamenilor, stârnind în ei dorinţa ca Dumnezeu să lucreze.
Vestind planurile lui Dumnezeu, asemenea oameni încearcă să-i convingă pe semenii lor să
renunţe la status quo-ul lor şi să urmeze planul lui Dumnezeu.
EXEMPLU: Luis Bush (care a condus o mişcare din America Latină pentru trimiterea de
misionari de către biserici) a călătorit împreună cu alţi credincioşi prin întreaga Americă
Latină, vorbindu-le oamenilor despre viziunea sa de a trimite misionari pentru mişcarea
COMIBAM (acronimul pentru Ibero American Cooperation in Missions). Mesajul său a fost:
„America Latină,: de la un câmp de misiune, la o forţă misionară!” În perioada respectivă,
ţările din America Latină treceau prin dificultăţi economice şi multora li se părea imposibil să
trimită misionari în alte ţări câtă vreme ei înşişi aveau dificultăţi financiare. Luis a folosit
exemplul lui Avraam al cărui trup deşi era ca mort, a fost înviat de credinţa sa. Datorită
acestei credinţe, a primit fiul făgăduit. A comparat astfel slăbiciunea lor financiară cu cea a
trupului lui Avraam, spunându-le oamenilor: „În America Latină nu avem bani, DAR AVEM
CREDINŢĂ!”. Biserică după biserică au îmbrăţişat această chemare misionară şi în cadrul
COMIBAM din 1987 încoace au trimis prin credinţă mii de misionari, iar Dumnezeu le-a purtat
de grijă în ceea ce priveşte banii.

Apostolul Petru a făcut acelaşi lucru într-un mod strălucit într-o predică adresată unui public
numeros în care s-a concentrat asupra nădejdilor şi visurilor iudeilor. A citat din Scriptura în
care credeau cu toţii, din profetul Ioel. Mesajul său i-a stârnit să dorească un mesaj profetic
din partea lui Dumnezeu, prin Duhul Său. Însă, în loc să le vorbească despre Duhul Sfânt
cum că va veni asupra vreunui profet înălţat, din depărtare, le-a întrecut aşteptările citându-l
pe Ioel şi afirmând că fiii şi fiicele lor vor prooroci! Ceea ce a urmat poate fi descris drept o
mişcare spirituală (Fapte 2). Dar mesajul său a stârnit şi împotrivire. O mişcare de plantare de
biserici are nevoie de lideri care să stârnească în inimile oamenilor dorinţa acestora ca
Dumnezeu să lucreze printre ei, să fie vestită Evanghelia şi bisericile să se înmulţească.
EXEMPLU: Nemeth Sandor este unul dintre principalii lideri ai mişcării de plantare de biserici
şi formare de grupuri-celule întitulată Biserica Credinţei din Ungaria. Deşi unele din doctrinele
susţinute de el, cât şi unele practici ale bisericii sale sunt controversate, Sandor atinge totuşi
sufletul multor maghiari făcând referire în predicile sale la evenimentele care au loc în
naţiunea sa şi făcând legătura dintre acestea şi Evanghelie. De exemplu, în cursul unei
săptămâni a existat un conflict armat pe podul Margit din Budapesta, în urma căruia au murit
câţiva oameni. În duminica următoare, în predica sa a vorbit despre faptul că violenţa nu este
niciodată soluţia creştină. A vorbit, de asemenea, despre antisemitismul din Ungaria,
condamnându-l, şi le-a arătat ascultătorilor săi că o asemenea atitudine nu va ajuta poporul
lor. Le-a explicat modul în care alegerile îi vor afecta pe credincioşii din ţară. El abordează
probleme sau evenimente curente din ţara sa, care-i frământă pe oameni, şi le spune care
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este voia lui Dumnezeu în domeniul respectiv, îndemnându-i să contribuie la înaintarea
Evangheliei în ţara lor.
Pavel a fost un lider energic. Dacă exista un loc unde Hristos nu era propovăduit, mergea
acolo (Rom. 15:20-21). Astfel, le-a dat altora o pildă de lucrare şi, în ciuda tuturor greutăţilor,
a persecuţiilor şi chiar a contestării sale (2 Cor. 11:23-27), a înfiinţat noi biserici! Alţii i-au
urmat exemplul (2 Tim. 2:3). Deşi afirmaţia care urmează este evidentă, ea trebuie făcută: O
mişcare de plantare de biserici are nevoie de lideri care să conducă echipe de plantare de
biserici!
EXEMPLU: Cea mai rodnică mişcare de plantare de biserici din lume, din ultimii treizeci de
ani, a avut loc în Assembly of God din Brazilia. A ajuns să aibă aproximativ 16 milioane de
membri, ceea ce reprezintă 10% din populaţia Braziliei! Oamenii din această mişcare merg în
orice zonă a ţării unde se vorbeşte limba naţională, portugheza, prin oraşe, prin sate, prin
zone miniere, şi înfiinţează biserici. Desfăşoară o lucrare deosebită în special printre cei
săraci. Unul dintre misionarii lor, care lucrează în Albania a spus: „Noi plantăm biserici. Atunci
când a fost plantată o biserică nouă, aceasta face deja planuri cum să planteze altă biserică”.
Lucrează în echipe şi predică cu multă îndrăzneală Evanghelia. Eforturile lor au dus la
apariţia a peste 150.000 adunări bine organizate, într-o cultură neglijentă şi dezorganizată.
Aceste rezultate sunt urmarea eforturilor depuse de echipele de plantatori de biserici şi a
numeroaselor lor rugăciuni. Fac evanghelizare, muncesc din greu, se roagă şi plantează
biserici, chiar dacă ceea ce fac ei nu este desăvârşit.

Barnaba a fost un lider care s-a ocupat de formarea unor noi lideri chiar şi atunci când
respectivii erau consideraţi un pericol pentru cauza Evangheliei. L-a susţinut pe Pavel atunci
când existau mari îndoieli în privinţa autenticităţii convertirii sale (Fapte 9:26-27). Pe când
Pavel se afla singur în Tars, Barnaba l-a chemat în Antiohia şi l-a implicat în lucrarea de
învăţare a altora (Fapte 11:25-26). Pornind de la această lucrare desfăşurată în Antiohia
Pavel a ajuns să fie un apostol cunoscut şi un mare plantator de biserici.
Barnaba a trebuit, de asemenea, să-i stea împotrivă lui Pavel când acesta a refuzat să-l ia pe
tânărul Marcu cu ei pe motiv că îi părăsise în prima lor călătorie. Barnaba s-a despărţit de
Pavel pentru a se ocupa de Marcu şi a-l ajuta să reintre în lucrare (Fapte 15:36-39). După o
vreme îl vedem pe Pavel afirmând că Marcu îi este din nou de folos şi, mai mult, acesta i-a
devenit ca un fiu lui Petru şi chiar a scris o Evanghelie! Vezi 2 Tim. 4:11; Col. 4:10; 1 Petru
5:13. Citiţi aceste texte cu voce tare.
EXEMPLU: Cea mai mare realizare a lui J. Christy Wilson este nu atât faptul că a fost primul
om din ultimii 1500 de ani care a înfiinţat o biserică evanghelică în Afganistan, cât acela că a
fost o sursă de inspiraţie pentru mulţi alţi lideri de a se angaja în misiune, atât în străinătate,
cât şi în domeniul pastoralei locale. El nu conduce nici o organizaţie. Bill Bright, liderul uneia
dintre cele mai mari organizaţii misionare şi de evanghelizare din lume, susţine că Dr. Wilson
l-a influenţat profund şi îl consideră cel mai spiritual om pe care l-a întâlnit vreodată. Dr.
Wilson se roagă în fiecare săptămână pentru sute de oameni ca Dumnezeu să-i folosească,
îi îmbărbătează pe cei din jurul lui, crede în darurile lor duhovniceşti şi îşi foloseşte marea sa
influenţă şi conexiunile pe care le are pentru a le oferi ocazia de a se angaja în lucrare. În
calitate de pastor, profesor universitar, misionar, prieten şi consilier îi ajută pe oameni să
înţeleagă modul în care pot fi folosiţi de Dumnezeu şi îi încurajează să se angajeze în lucrare
înainte să fie remarcaţi de alţii. În mod frecvent se ridică şi ia public apărarea câte unui om
care, deşi controversat, Îl slujeşte pe Dumnezeu şi este folosit de Acesta.

O torţă care arde poate aprinde o altă torţă fără să piardă ceva din flacără. Aprinderea
torţelor noilor lideri transformă o mică pâlpâire în noapte într-o lumină strălucitoare care poate
fi zărită de la mare depărtare. În acelaşi mod, ajutarea oamenilor sau echiparea lor în
vederea lucrării de conducere face ca o mişcare să crească. Fapte 19:1-10 ne arată că
Pavel, în ultima perioadă a lucrării sale, înainte de a fi întemniţat, s-a ocupat de formarea
unor noi lideri, plecând de la cei doisprezece bărbaţi din Efes. Pavel însuşi a rămas în
cetatea respectivă, dar cei pe care i-a pregătit el au dus Evanghelia în întreaga Asie Mică! În
Fapte 20:17-38, descrie modul în care s-a ocupat de oamenii respectivi. Pavel a aprins
torţele acestora! O mişcare de plantare de biserici are nevoie de lideri care să contribuie la
dezvoltarea a noi lideri cu ajutorul cărora mişcarea să se extindă.
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Liderii unei mişcări îi cheamă pe oameni înapoi la adevăr, atunci când acesta este umbrit de
tradiţii. Petru, Barnaba şi Pavel au făcut apel la etică şi la conştiinţa celorlalţi lideri pentru a se
lua o hotărâre justă în privinţa obligativităţii neamurilor de a respecta legea iudaică. Le-au
povestit apostolilor şi prezbiterilor din Ierusalim modul în care Dumnezeu i-a folosit pentru a-i
aduce pe oamenii netăiaţi împrejur dintre neamuri la Hristos. Plecând de la aceste lucruri,
i-au convins pe apostoli şi pe prezbiteri (Fapte 15:6, 7, 23) să scrie o epistolă care să
confirme că neamurile nu sunt obligate să respecte legile ceremoniale ale Vechiului
Testament.
O mişcare de plantare de biserici are nevoie de lideri care să susţină cauza plantării de
biserici până la saturaţie în faţa liderilor reticenţi în a accepta această viziune.
EXEMPLU: Chuck Smith, iniţiatorul mişcării de plantare de biserici Calvary Chapel a fost
pastorul unei biserici locale din California în perioada mişcării hippy din anii 1960. În perioada
respectivă mulţi hippy au fost atraşi de Evanghelie. Biserica lui tocmai renovase clădirea în
care se întâlnea şi cumpărase o mochetă nouă. Tinerii hippies nu se spălau prea des şi
veneau de multe ori la biserică cu picioarele goale şi murdare… În acea vreme, în Statele
Unite era obiceiul să mergi la biserică îmbrăcat elegant şi cu pantofi de calitate. Unii membrii
ai bisericii au fost de părere că hippies n-ar trebui primiţi în biserică decât după ce se spală şi
se încalţă. Pastorul Chuck i-a convins pe ceilalţi lideri ai bisericii că Dumnezeu îi iubeşte pe
aceşti tineri aşa cum sunt şi că ei trebuie primiţi cu bucurie pentru a li se vesti Evanghelia. În
biserica respectivă au început să se convertească mai mulţi hippies, iar treizeci de ani mai
târziu Calvary Chapel s-a transformat într-o mişcare care a dat naştere la sute de noi biserici.
O parte a tinerilor hippies de atunci au devenit păstori şi unii dintre ei vin duminica la biserică
cu cravată!
C.

Semnul 3: O mişcare ia amploare

Atunci când a început o mişcare, oamenii încep să se implice în diversele aspecte ale ei în
număr tot mai mare, cu un devotament crescut faţă de cauza comună. Pentru o mişcare de
plantare de biserici, cauza comună o reprezintă umplerea pământului cu biserici care
propovăduiesc Evanghelia! Asta înseamnă că trebuie să se implice mai mulţi oameni în toate
aspectele înfiinţării de noi biserici. Mai mulţi se vor dedica în exclusivitate eforturilor de
plantare de biserici. Mai mulţi oameni vor contribui cu darul lor în domeniul muzicii,
evanghelizării, cercetării sau în orice alt mod care poate fi util plantării de noi biserici. Mai
mulţi oameni vor lua parte la trimiterea echipelor de evanghelişti rugându-se în mod regulat
pentru eforturile acestora.
EXEMPLU: În România se pot vedea începuturile unei mişcări de rugăciune. În Alba Iulia, un
grup de femei au început să se roage unele pentru altele şi pentru soţii lor. Apoi au început
să se roage pentru bisericile lor, pentru zona în care locuiesc, pentru naţiunea lor şi pentru
plantarea de noi biserici. La această oră au apărut 30 de asemenea grupuri în care se
întâlnesc aproximativ 150 de femei pentru a se ruga. Această mişcare a ajuns şi în Bucureşti,
unde a fost tipărită o broşură de rugăciune pentru România folosită în întreaga ţară şi chiar în
afara graniţelor acesteia. În Sibiu, două biserici din confesiuni diferite s-au întâlnit pentru a se
ruga împreună. În Cluj există o adunare lunară de rugăciune a femeilor la care pot participa
femei din toate bisericile şi la care participă frecvent şi femei neconvertite dintre care unele
ajung să primească Evanghelia.

Relaţia invizibilă, dătătoare de putere, pe care o avem cu Dumnezeu prin rugăciune,
reprezintă legătura noastră intimă cu Cel care dă naştere unei mişcări şi o duce mai departe.
Dovada unei mişcări a Duhului o reprezintă înmulţirea grupurilor de credincioşi care se strâng
laolaltă pentru a I se ruga Lui. La început doar câţiva, apoi din ce în ce mai mulţi, oamenii se
strâng pentru a se ruga, până când lucrarea Duhul Sfânt mişcă întreaga naţiune.
EXEMPLU: În Coreea, Evanghelia a avut un impact deosebit în oraşe, în special în Seul. O
caracteristică a acestei mişcări o reprezintă viaţa de rugăciune a credincioşilor şi a bisericilor
din care aceştia fac parte: este un lucru obişnuit ca bisericile mari să aibă un munte pentru
rugăciune, în care există multe peşteri unde oamenii se pot ruga. Non-stop, timp de 24 de
ore pe zi, există oameni care se roagă în respectivele peşteri pentru ţara lor şi pentru
lucrarea bisericii. Nu este neobişnuit ca, dacă te întâlneşti cu un credincios serios din Coreea,
să te întrebe dacă şi tu ai un program regulat de rugăciune. De regulă, ei fac lucrul acesta
între 5 şi 6 dimineaţa. Ce poţi spune despre timpul tău de părtăşie şi rugăciune?
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În cazul unei mişcări este important motivul pentru care sunt atraşi oamenii. Oamenii sunt
atraşi şi câştigaţi pentru o cauză comună şi acest devotament al lor îl transmit şi altora.
Oamenii se angajează la efortul de plantare de biserici pentru că au convingerea că
Dumnezeu se află la lucru.
EXEMPLU: Mişcarea Viaţa Mai Adâncă din Nigeria a luat naştere plecând de la un grup de
studiu biblic din casa lui William Kmuye, pe atunci profesor universitar. Astăzi ea
îmbrăţişează peste 3.000 de adunări deoarece, începând cu acel grup iniţial de studiu biblic,
oamenii şi-au dat seama că Dumnezeu se află în mijlocul lor atunci când îşi propun să-I
studieze cu seriozitate Cuvântul. Deşi se extinde rapid, mişcarea Viaţa Mai Adâncă este
caracterizată de o învăţătură sănătoasă şi are lideri de calitate pregătiţi prin lucrarea
grupurilor-celulă.
D.

Semnul 4: o mişcare stabileşte direcţiile care trebuie urmate

Când toată lumea este gata să dea o mână de ajutor, atunci o mişcare ia amploare — la
lucrare participă nu numai oamenii angajaţi cu o normă întreagă să facă lucrul acesta sau
liderii ordinaţi, ci toţi credincioşii, deoarece înţeleg că Dumnezeu doreşte să-i folosească şi pe
ei. O mişcare îi implică pe oameni la toate nivelurile. Apar lideri noi care au pe inimă lucrarea.
Oamenii se implică în moduri noi pe care înainte le credeau rezervate doar celor de profesie
sau creştinilor cu mulţi ani de credinţă. De pildă, vor predica nu numai liderii cu o pregătire
teologică, care au absolvit un seminar, ci orice credincios din biserică pe care Dumnezeu l-a
înzestrat cu un dar pentru această lucrare.
EXEMPLU: Cineva l-a întrebat pe un pastor implicat în plantarea de biserici din Assembly of
God din Brazilia ce seminar a absolvit. Deoarece foarte puţini lideri de la Assembly of God au
o educaţie teologică formală, acesta l-a privit surprins pe cel care i-a pus întrebarea.
Răspunsul său a fost: „Seminarul străzii!” O mişcare de plantare de biserici de asemenea
amploare are nevoie de lideri, iar liderii respectivi se formează prin angajarea practică în
lucrare.

Ce urmează? Pe măsură ce tot mai mulţi oameni se implică în răspândirea Evangheliei
identifică stiluri noi de lucrare, care sunt atrăgătoare şi dau rezultate şi care la rândul lor atrag
şi pe alţi oameni să se implice. De pildă, într-o mişcare de plantare de biserici se poate
întâmpla ca o anumită cântare să devină foarte populară pentru că îi cheamă pe oameni la
Dumnezeu şi atinge inimile celor care o aud sau o cântă. O mişcare de plantare de biserici
poate stabili direcţia în ceea ce priveşte metodele de evanghelizare folosite pentru a avea
rezultate, întâlnirile în grupuri-celulă sau chiar şi modul de predicare.
EXEMPLU: Oastea Domnului, o mişcare de grupuri celulă care propovăduiesc Evanghelia
din sânul Bisericii Ortodoxe Române a cunoscut o creştere deosebită între ani 1930-1950.
Cea mai mare parte a cântărilor bisericilor evanghelice au fost importate şi traduse (de multe
ori nu prea bine), dar mişcarea Oastea Domnului a dat naştere unor cântări născute în
context românesc, din sufletul românilor. Astăzi aceste cântări sunt folosite şi de alţi
credincioşi evanghelici din bisericile din România.
EXEMPLU: Tinerii hippy convertiţi la biserica Calvary Chapel au început să compună muzică,
au întemeiat grupul Maranatha Music, iar cântecele scrise de ei au fost traduse între timp în
lumea întreagă. Două dintre aceste cântece sunt Căutaţi întâi Împărăţia Tatălui şi Cum
doreşte un cerb.
EXEMPLU: Mişcarea de plantare de biserici iniţiată de grupul-celulă Icthus din Anglia a
transformat Marşul pentru Isus într-un eveniment mondial. Cântecul Luminează-ne Isuse,
luminează-ne! a luat naştere în cadrul acestei mişcări.
E.

Semnul 5: O mişcare nu poate fi controlată de oameni

Atunci când are loc o mişcare de proporţii, nici un individ şi nici o organizaţie nu o pot
controla. Ea ajunge să capete proporţii prea mari pentru un singur individ sau o singură
organizaţie. Dar liderii unei mişcări se pot aduna laolaltă şi pot influenţa direcţia pe care o va
lua mişcarea respectivă. Este complet nerealist să credem că, pentru a da naştere unei
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mişcări de plantare de biserici, diferitele biserici şi confesiuni se vor uni şi vor deveni o
singură confesiune. Diferenţele existente între diversele biserici şi confesiuni sunt de aşa
natură încât împiedică lucrul acesta. Dar, chiar dacă rămân organizaţii distincte, ele se pot
uni în slujba cauzei comune a înaintării Evangheliei prin plantarea de biserici! În cazul unei
mişcări de plantare de biserici până la saturaţie lucrul acesta se întâmplă.
Se prea poate ca liderii diferitelor confesiuni să se strângă şi să discute modul în care pot
contribui la înmulţirea bisericilor din ţara lor, în care se propovăduieşte Evanghelia, indiferent
că acestea vor fi penticostale sau baptiste sau din orice altă confesiune. De aceea, o
mişcare, prin natura ei, nu poate fi controlată, dar oamenii şi structurile dintr-o mişcare pot fi
direcţionaţi pentru a contribui la plantarea de biserici.
EXEMPLU: În cadrul unei întâlniri la care au participat liderii importanţi ai diverselor
confesiuni din Brazilia, pentru a discuta ce pot face în vederea înaintării Evangheliei,
preşedintele lui Assembly of God, Jose Wellington a citit Psalmul 133 „Iată, ce plăcut şi ce
dulce este să locuiască fraţii împreună”. Respectiva întâlnire a dat naştere unui proces în
urma căruia s-a format delegaţia braziliană AD 2000 şi legăturile între confesiuni s-au
îmbunătăţit.

O mişcare spirituală este întotdeauna imprevizibilă. Prin natura ei, o mişcare este extrem de
dinamică. Dar participarea la asemenea mişcări conduse de Dumnezeu implică de multe ori
şi nesiguranţă. Se întâmplă de multe ori să acţionăm într-un context care ne scapă de sub
control; încercăm să coordonăm ceea ce putem, iar restul îl lăsăm în grija unui Dumnezeu
suveran. Se întâmplă să nu ştim dacă ne vor ajunge banii, dacă Dumnezeu ne va deschide
uşile la care ne gândim, dacă şi alţi oameni se vor alătura, dacă strategiile noastre coincid
100% cu planurile Lui, dar totuşi mergem înainte prin credinţă, plini de încredere în bunătatea
Sa.
Un test util pentru a stabili dacă ceea ce are loc reprezintă o mişcare a lui Dumnezeu sau
doar un program omenesc este de a încerca să răspundem la întrebarea: „Poate un om să
controleze ceea ce se întâmplă?” Capacitatea omului este limitată. O mişcare a lui
Dumnezeu trebuie să depăşească aşteptările şi capacităţile omeneşti. Poate un om să
convingă pe un alt om să primească Evanghelia? Poate un om convinge pe un altul că este
păcătos? Aceste lucruri doar Duhul lui Dumnezeu le poate face. Este puţin probabil ca
programele concepute de mintea omului şi controlate de acesta să fie o mişcare a lui
Dumnezeu. Implică-te în lucrări care vor reuşi doar dacă Dumnezeu se află la lucru. Evită
lucrurile care vor fi încununate de succes dacă se face ceea ce trebuie făcut.
F.

Semnul 6: O mişcare mobilizează oamenii şi organizaţiile

În clipa în care o mişcare de plantare de biserici ia amploare şi începe să stabilească anumite
direcţii de lucrare, ea îi va mobiliza pe creştini, la toate nivelurile, pentru a se implica în
plantarea de biserici. Structurile existente, de genul bisericilor locale, conducerea diverselor
confesiuni, organizaţiile creştine şi chiar şcolile, vor identifica modalităţi de a participa la
efortul de plantare de biserici. Vor fi înfiinţate structuri noi pentru a le ajuta pe cele deja
existente să contribuie la această mişcare de plantare de biserici. Va fi necesară contribuţia
mijloacelor de comunicare în masă şi a literaturii pentru a duce respectiva mişcare şi mai
departe. Atunci când liderii existenţi — pastorii, reprezentanţii confesiunilor şi alţi creştini cu
un rol important — vor înţelege dincolo de orice îndoială că mişcarea de plantare de biserici
este voia lui Dumnezeu, vor încuraja organizaţiile pe care le conduc să dea o mână de ajutor.
EXEMPLU: Lucrarea Ucenicizarea Unei Întregi Naţiuni (DAWN) i-a adunat în 1973 pe liderii
bisericii din Filipine, pentru a se ruga şi a se organiza. Fiecare confesiune şi-a stabilit propriile
obiective de plantare de biserici, şi şi-au propus ca până în 2003 să fie înfiinţate 50.000 de
biserici. La această oră toate obiectivele lor de până acum au fost atinse pentru că
Dumnezeu le-a onorat credinţa şi unitatea!

Când creştinii care au stat deoparte, pasivi, văd că mişcarea de plantare de biserici vine de la
Dumnezeu, de regulă se vor alătura acesteia prin rugăciuni, dărnicii şi chiar implicare activă.
Oamenii vor fi pregătiţi într-o formă sau alta pentru a participa în mod activ la respectiva
mişcare şi o parte a acestei pregătiri ar putea să aibă loc chiar şi în şcolile biblice şi în
seminarii.
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EXEMPLU: Alianţa pentru Plantarea de Biserici până la Saturaţie conlucrează cu bisericile
locale şi misiunile existente într-o zonă pentru a forma împreună un front comun în ţările foste
comuniste. Contribuţia Alianţei a fost de a pregăti plantatori de biserici. Prin apariţia unor
echipe de lucrători în fostele ţări comuniste din Europa de Est, bisericile şi-au putut pregăti
proprii plantatori de biserici. De asemenea, Alianţa a produs materiale şi cursuri de instruire,
inclusiv acest manual.

Publicaţiile şi celelalte mijloace de comunicare vor informa masele de oameni despre ce se
întâmplă, îi vor direcţiona şi îi vor motiva. Contribuţia lor este esenţială pentru a asigura
unitatea de direcţie a diverselor lucrări.
Mijloacele de comunicare în masă, în special literatura, îi vor ajuta totodată pe oameni să ia
în serios mişcarea respectivă. De asemenea, vor duce la răspândirea acesteia într-un mod
neimaginat. Tot prin intermediul lor se poate ajunge în timp şi spaţiu acolo unde liderii sau
participanţii respectivei mişcări n-ar putea ajunge. Epistolele Noului Testament sunt un
exemplu de literatură născută dintr-o mişcare de plantare de biserici. Dar ele continuă să dea
învăţătură şi să inspire mişcările de plantare de biserici şi în zilele noastre! Ce crezi, creştinii
din primul secol şi-au imaginat vreo clipă că Epistolele lui Pavel îi vor ajuta şi inspira pe
credincioşii din America de Sud aproape 2000 de ani mai târziu?
EXEMPLU: Pe când mişcarea de misiune COMIBAM din America Latină era încă în faza
incipientă, a început să publice diverse cărţi. COMIBAM a publicat o serie de cărţi, inclusiv un
atlas color cu date statistice din întreaga lume despre creştinism. Ca urmare a respectivelor
publicaţii, COMIBAM a fost privită cu seriozitate în America Latină şi a atras sprijinul liderilor
din zonă. De asemenea, efortul respectiv i-a ajutat în strângerea de fonduri.
III.

PAŞI ÎNSPRE NAŞTEREA UNEI MIŞCĂRI DE PLANTARE DE BISERICI
A.

Ajută oamenii să-şi formeze convingeri proprii şi să-şi însuşească viziunea

Trebuie să comunici gândirea „Z” (vezi lecţia „Gândirea Z” din secţiunea Viziunea PBS)
pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă scopul ultim al lui Dumnezeu pentru zona în care vor
fi înfiinţate bisericile. Viziunea proclamării Evangheliei în auzul tuturor şi a accesului tuturor la
o biserică locală trebuie prezentată cu multă claritate. Ţine la înălţime standardele viziunii şi
Dumnezeu îi va strânge laolaltă pe cei care s-au rugat pentru o mişcare puternică pentru a
schimba naţiunea lor. Una din cele mai eficace modalităţi de a-ţi întări viziunea este să vii în
prezenţa lui Dumnezeu în rugăciune. Oamenii implicaţi în mişcări de rugăciune arareori au
dificultăţi în a accepta viziunea plantării de biserici până la saturaţie.
Nu ţi se vor alătura imediat toţi, nici nu vor accepta toţi viziunea despre care le vei vorbi.
Mesajul pe care-l vei duce va fi considerat radical în raport cu situaţia curentă. Unii i se vor
opune, alţii îl vor accepta, însă nu neapărat din toată inima. Vor exista însă unii a căror inimă
a dorit de mult să-L vadă pe Dumnezeu lucrând prin biserică şi aceştia ţi se vor alătura. S-ar
putea să ţi se alăture şi alţii, dar care să fie dedicaţi totodată şi altor lucrări la care Dumnezeu
i-a chemat.
B.

Investeşte în oameni

O mişcare de plantare de biserici până la saturaţie are nevoie de oameni cu convingeri
puternice, care să lucreze pentru înaintarea Evangheliei înfiinţând biserici noi pretutindeni. Pe
măsură ce aceşti oameni se formează, mişcarea va avea de câştigat, iar între fraţii cu
aceleaşi convingeri şi cu aceeaşi dedicare se vor dezvolta legături strânse. Dacă vom investi
în oameni cu viziune şi-i vom încuraja să-şi împlinească lucrarea la care au fost chemaţi,
Evanghelia va avea mai mult de câştigat decât dacă îi vom obliga să se încadreze într-un
program.
Spunând lucrul acesta, nu negăm rolul instituţiilor şi programelor. Trebuie să ne propunem
obiective şi trebuie să le urmărim, fără îndoială. Dar ele rămân doar instrumente de care ne
folosim pentru a-i echipa pe oameni, pentru a naşte în ei viziunea împlinirii lucrării la care i-a
chemat Dumnezeu (Col. 4:17). Nu este oare adevărat faptul că Evanghelia va înainta mai
bine atunci când oamenii care o vestesc ard pentru ea, având pe inimă obiective pe care
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le-au primit din partea lui Dumnezeu, decât atunci când încearcă să se încadreze într-un
program care le pune înainte lucruri specifice şi măsurabile?
Pentru ca o mişcare să ia naştere este nevoie:
♦

de călăuzirea oamenilor, mai degrabă decât de coordonarea lor;

♦

de echiparea oamenilor, mai degrabă decât de controlarea lor;

♦

de investiţii în oameni, mai degrabă decât de a le cere să facă anumite lucruri;

♦

de a-i provoca pe oameni să facă lucruri măreţe, în loc să fie împinşi;

♦

de a-i încuraja pe oameni, în loc să fie criticaţi;

♦

de a-i convinge pe oameni, în loc să li se dea ordine;

♦

de a-i pregăti pe oameni, în loc să le ţinem prelegeri.

EXEMPLU: Alianţa pentru Plantarea de Biserici până la Saturaţie îşi propune să contribuie la
apariţia de plantatori de biserici în cele 27 de ţări foste comuniste din Europa de Est şi Asia
Centrală. Personalul Alianţei nu îşi propune să planteze biserici… dar prin eforturile Alianţei
de a contribui la formarea unor oameni din ţările respective, care să planteze ei noi biserici,
au luat naştere peste 2000 de biserici noi! În loc să ne mulţumim cu a le da nişte peşti (adică
misionarii să facă lucrarea de plantare de biserici), Alianţa a ales să-i ajute pe oameni să
înveţe cum să prindă ei singuri peşti. Pentru aceasta, liderii trebuie să îmbrăţişeze viziunea
plantării de biserici până la saturaţie, trebuie încurajate mişcările de rugăciune pentru
plantarea de biserici până la saturaţie, trebuie pregătiţi plantatori de biserici, trebuie iniţiată
strângerea datelor necesare unei asemenea mişcări şi trebuie strânse fondurile necesare
eforturilor strategice care vor da naştere mişcărilor de plantare de biserici până la saturaţie.
C.

Încurajează comunicarea

Asemenea tuturor mişcărilor, mişcarea de Plantare de Biserici până la Saturaţie are la bază
comunicarea între cei implicaţi în ea, pentru a asigura mersul în aceeaşi direcţie, pentru a
clarifica obiectivele comune pentru a adopta o poziţie comună, care să fie înţeleasă de toţi.
Comunicarea adecvată va contribui în acelaşi timp la dezvoltarea legăturilor dintre oamenii
implicaţi în mişcare. Va fi necesară tipărirea unor publicaţii şi folosirea mijloacelor de
comunicare în masă. De asemenea, va fi necesară strângerea laolaltă a oamenilor pentru a
participa la anumite întruniri sau evenimente comune.
Folosirea literaturii şi a mijloacelor de comunicare în masă va da avânt mişcării respective şi
o va legitima. Va trebui respectat nivelul de calitate acceptat de oamenii din zona respectivă.
Preţul va trebui să fie accesibil, iar modalităţile de procurare facile. Mesajul va trebui să aibă
un nivel intelectual adecvat, dar să fie totodată suficient de simplu şi relevant pentru a putea fi
înţeles de toţi.
În cazul unei mişcări, liderii trebuie să se întâlnească faţă în faţă. Întâlnirile care au loc cu
ocazia conferinţelor, congreselor şi consultărilor comune presupun existenţa unei bune
comunicări între diversele lucrări implicate în mişcare. Întâlnirile cu un număr mare de
participanţi, de genul congreselor, îi vor inspira pe oameni şi-i vor motiva. Evenimentele de
amploare mai redusă, de genul întâlnirilor pentru consultare, le va permite liderilor să rezolve
problemele dificile şi să clarifice direcţia pe care trebuie s-o urmeze în cadrul mişcării
respective.
EXEMPLU: AD 2000 ŞI MAI ÎNCOLO este o mişcare prin intermediul căreia liderii creştini din
întreaga lume ţin legătura unii cu alţii. Îşi pot împărtăşi astfel obiectivele, visurile, pot face
împreună planuri pentru înaintarea Evangheliei. Cu ajutorul congreselor şi întâlnirilor pentru
consultări păstrează legătura unii cu alţii. Datorită acestei mişcări, cât şi altor lucruri pe care
le face Dumnezeu în vremea noastră, diversele misiuni cooperează între ele mai mult ca
oricând pentru a duce Evanghelia în întreaga lume.

Nimic nu poate fi mai benefic decât o încăpere plină de lideri cu o gândire similară. O
asemenea întrunire poate da un nou avânt lucrării contribuind la naşterea unei strategii
vizionare, semnificative, care va avea roade îmbelşugate.
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Construieşte relaţii de parteneriat

Atunci când diverse grupări care au acelaşi obiectiv de plantare de biserici — şi în special cel
al plantării de biserici până la saturaţie — decid să conlucreze, mişcarea se va accelera
deoarece se vor pune în slujba ei nu doar indivizi izolaţi, ci organizaţii întregi. Uneori, din
aceste parteneriate vor lua naştere noi organizaţii care le vor permite diverselor grupări să
conlucreze mai bine. Alianţa pentru Plantarea de Biserici până la Saturaţie reprezintă un
asemenea parteneriat.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În ce mod lucrează Dumnezeu în vremea aceasta în locul în care-L slujeşti tu? Cum poţi
stârni în inimile oamenilor dorinţa de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând?

♦

Într-o mişcare există diverse tipuri de lideri; tu ce fel de lider eşti?

♦

Cum îi poţi ajuta şi pe alţii să Îl slujească pe Dumnezeu contribuind la naşterea unei mişcări
de plantare de biserici?

♦

Ce fel de publicaţii sunt necesare pentru a accelera o mişcare de plantare de biserici?

♦

Ce s-ar putea face pentru a organiza un congres sau o întâlnire cu scop consultativ care să
aibă ca subiect o mişcare de plantare de biserici în zona sau ţara ta?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Identifică o modalitate de a împărtăşi şi altora viziunea plantării de biserici până la saturaţie.
Vorbeşte despre ea, scrie articole sau discută cu alţii, însă fă ceva concret pentru a transmite
această viziune şi altora, într-un fel sau altul.

♦

Alătură-te oamenilor care au aceeaşi viziune ca tine. Găseşte un grup de oameni care s-au
dedicat plantării de biserici până la saturaţie şi întâlneşte-te regulat cu ei. Găseşte o formă de
comunicare prin care să răspândeşti această viziune dincolo de cercul cunoştinţelor tale
personale.

♦

Gândeşte-te să scrii o scrisoare deschisă, o carte, să produci o casetă video, un program la
radio sau altceva prin care viziunea să ajungă la oameni cu care altfel nu te întâlneşti.

♦

Identifică grupuri sau organizaţii care sunt gata să ţi se alăture pentru a deveni parteneri
într-o mişcare de plantare de biserici până la saturaţie.

ISPRĂVNICIA
LECŢIA 1: ISPRĂVNICIA — INTRODUCERE

I.

Ce este isprăvnicia?

II.

De ce discutăm despre isprăvnicie? — două probleme

III.

Principiile biblice referitoare la isprăvnicie

IV. Isprăvnicia noastră
V.

Isprăvnicia şi plantatorul de biserici

LECŢIA 2: ISPRĂVNICIA FINANCIARĂ

I.

Ce spune Biblia?

II.

Dărnicia personală

III.

Finanţele bisericii locale

IV. Finanţele şi mişcările de plantare de biserici
LECŢIA 3: ADMINISTRAREA TIMPULUI

I.

Stabilirea priorităţilor — Învaţă cum să-ţi administrezi timpul

II.

Implementare practică

LECŢIILE 4,5: PLANIFICAREA STRATEGICĂ

I.

Ce este planificarea strategică?

II.

Exemple biblice de planificare strategică

III.
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IV. Procesul planificării strategice
V.
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ISPRĂVNICIA

LECŢIA

Isprăvnicia — Introducere

1

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Etapa de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a demonstra importanţa isprăvniciei noastre înaintea lui Dumnezeu.
Tot ceea ce avem vine de la El. Din acest motiv ni se cere nu doar să-I dăm înapoi o parte din
ceea ce am primit, ci şi să folosim tot ceea ce avem spre slava Lui şi în lucrarea Lui. Isprăvnicia
noastră înseamnă mai mult decât banii noştri; ea include tot ceea ce avem, timpul nostru, darurile
duhovniceşti etc.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să cunoască principiul administrării lucrurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu în folosul Lui;

♦

Să înţeleagă valorile care stau la baza isprăvniciei noastre.

Schiţa lecţiei
I.

Ce este isprăvnicia?

II.

De ce discutăm despre isprăvnicie? — două probleme

III.

Principiile biblice referitoare la isprăvnicie

IV. Isprăvnicia noastră
V.

Isprăvnicia şi plantatorul de biserici

Sugestii pentru coordonatori
♦

Începe lecţia întrebându-i pe cursanţi ce anume le-a dat Dumnezeu lor. Scrieţi lucrurile
enumerate de ei pe o tablă sau pe o folie de retroproiector.
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Isprăvnicia — Introducere
FOLOSIREA CU ÎNŢELEPCIUNE A
LUCRURILOR PE CARE NI LE-A DAT
DUMNEZEU

CE ESTE ISPRĂVNICIA?

Isprăvnicia este termenul folosit pentru a descrie activitatea unui ispravnic. Ispravnicul este omul
care controlează averile stăpânului său. El are o funcţie de răspundere şi este esenţial să fie un
om cinstit pentru că are nenumărate posibilităţi de a fura din avuţiile stăpânului său sau de a le
folosi greşit.
Analizând principiile isprăvniciei vom vedea că ea are de-a face cu modul în care administrăm
resursele pe care Dumnezeu ni le-a încredinţat. Printre acestea se numără:

II.

♦

Banii noştri

♦

Timpul

♦

Bunurile pe care le posedăm

♦

Trupurile noastre

♦

Familiile noastre

♦

Lucrarea noastră

DE CE DISCUTĂM DESPRE ISPRĂVNICIE? — DOUĂ PROBLEME
A.

Problema credincioşiei

A fi ispravnic înseamnă a folosi în mod responsabil ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Încă din
prima zi de existenţă a omului pe pământ, acesta a fost ispravnicul lui Dumnezeu. Omul a
fost creat pentru a stăpâni Creaţia (Gen. 1:28). Domnul l-a aşezat pe Adam în grădină ca s-o
lucreze şi s-o păzească pentru El (Gen. 2:15). Deşi, de regulă, omul nu înţelege că el este
doar un ispravnic al Creaţiei lui Dumnezeu, Biblia afirmă foarte clar că pământul şi tot ce este
pe el îi aparţin lui Dumnezeu (1 Cor. 10:26). Tot ceea ce avem am primit de la Dumnezeu
pentru a folosi spre slava Sa.
Studierea isprăvniciei va trebui să ne convingă de faptul că suntem răspunzători înaintea lui
Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. El urmăreşte cât de credincioşi suntem şi ne va răsplăti
ca atare.
B.

Problema valorilor

Modul în care se raportează oamenii la lucrurile enumerate în lista de la punctul I arată unde
le este inima. După cum a spus Isus, „unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima
voastră”. Cu alte cuvinte, poţi afla multe despre inima unui om din modul în care îşi foloseşte
banii şi lucrurile sale de preţ.
Valorile noastre sunt idealurile sau lucrurile pe care le considerăm importante în viaţă. Unii
oameni preţuiesc posesiunile sau confortul, alţii familia sau serviciul adus comunităţii. De
fapt, noi ne cheltuim viaţa urmărind lucrurile care ni se par importante. În Matei 22:37-39
găsim o poruncă pe care unii o numesc „Marea Însărcinare”. În cuvintele acesteia, într-o
afirmaţie care are două părţi, Isus a rezumat toate valorile biblice.
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1.

Cea mai înaltă valoare a noastră priveşte relaţia cu Dumnezeu — „Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău”
Pe verticală, noi trebuie să-I slujim lui Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu şi a trăi
înaintea Lui este cea mai mare valoare a noastră. Deoarece este normal să petrecem
timp cu cei pe care-i iubim, fiecare credincios ar trebui să petreacă timp studiind
Cuvântul lui Dumnezeu şi rugându-se. Când pierdem contactul personal cu Dumnezeu,
legătura intimă cu El, pierdem binecuvântările Sale şi nu avem putere pentru lucrare.
A-L sluji pe Dumnezeu cu toată puterea noastră nu este o emoţie care ne cuprinde
pentru o perioadă scurtă de timp, ci o decizie pe care o luăm zi de zi şi care are de-a
face cu tot ceea ce avem. Un credincios este eficace în slujirea lui Dumnezeu în măsura
în care îşi foloseşte cu eficacitate timpul şi bunurile sale. Părtăşia personală cu Domnul
trebuie inclusă în programul aglomerat al plantatorului de biserici pentru că altfel va fi
neglijată. Înainte de a sluji altora avem nevoie de o relaţie sănătoasă cu Dumnezeu.

2.

Celelalte valori ale noastre privesc relaţiile cu ceilalţi — „Să iubeşti pe semenul tău ca pe
tine însuţi”
Pe orizontală, trebuie să-i slujim pe semenii noştri. Relaţia de dragoste dintre noi şi
Dumnezeu trebuie să se concretizeze în dragostea noastră faţă de ceilalţi oameni.
„Aproapele” trebuie să includă familia noastră, colegii de lucru, membrii bisericii căreia-i
aparţinem, cât şi oamenii nemântuiţi cărora le vorbim despre Hristos. În calitate de
ispravnici trebuie să administrăm bine resursele pe care le avem la dispoziţie pentru a
împlini nevoile acestor „semeni” pe care Dumnezeu ni i-a încredinţat în grijă.
Plantatorii de biserici sunt printre cei mai ocupaţi oameni dintr-o comunitate.
Administrarea corectă a timpului, banilor şi celorlalte resurse îl va ajuta pe plantatorul de
biserici să-i slujească mai bine pe ceilalţi, angajându-se conştient într-o anumită direcţie
în loc să se lase dus de împrejurări.
Înainte de a discuta isprăvnicia în detaliu, trebuie să ne verificăm valorile. Marea
Însărcinare trebuie să constituie standardul de verificare a valorilor şi priorităţilor noastre.
Eşti un om care-L iubeşte pe Dumnezeu din toată inima şi pe ceilalţi ca pe sine însuşi?
Dacă răspunsul este „Da”, isprăvnicia ta va trebui s-o dovedească.

III.

PRINCIPIILE BIBLICE REFERITOARE LA ISPRĂVNICIE

În Biblie găsim multe exemple de ispravnici. Majoritatea oamenilor înstăriţi aveau ispravnici care
erau persoane capabile, vrednice de încredere, angajate pentru a administra treburile zilnice ale
stăpânilor lor. Ispravnicii nu erau proprietarii lucrurilor respective. Aveau permisiunea de a locui în
casa stăpânului lor, de a mânca la masa acestuia şi de a se îmbrăca din bunurile lui. Ispravnicul
nu îşi avea averea sa proprie, ci o administra pe cea a stăpânului său.
În Biblie vedem ispravnici buni şi ispravnici răi. În continuare vom analiza câteva pasaje mai clare
care vorbesc despre ispravnici.
A.

Semnificaţia isprăvniciei

În Biblie sunt folosiţi mai mulţi termeni pentru conceptul de isprăvnicie. Modul de traducere a
acestora diferă, dar înţelesul general rămâne clar. Iată câţiva dintre termenii folosiţi:
1.

Ispravnic (oikonomos)
Este cel mai specific termen pentru a desemna persoana având funcţia de ispravnic.
Ispravnicul răspundea de administrarea averilor stăpânului său. Avea foarte multă
autoritate în casa acestuia. Rădăcina cuvântului „ispravnic” este aceeaşi ca şi a
cuvântului „casă”. De regulă, această persoană era un sclav, însă era considerat o
persoană de încredere, căreia i se putea încredinţa această sarcină. Întâlnim acest
termen în Luca 12:42, 16:1-3; 1 Corinteni 4:1 şi în alte locuri.

2.

Priveghetor (epitropou)
Acest termen, din câte se pare, desemna o persoană care avea autoritate asupra altor
oameni. Conform textului din Matei 20:8 este cel care face plăţile pentru lucrătorii
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angajaţi. În Galateni 4:2 este un om căruia i s-a încredinţat responsabilitatea de a se
ocupa de copilul stăpânului, până la maturitatea acestuia.
3.

Sclav (doulos)
Sclavul era proprietatea unui alt om. Ispravnicul era, de regulă, un sclav. Dar nu toţi
sclavii erau ispravnici. Sclavii, în general, nu aveau autoritate asupra celorlalţi sclavi sau
asupra averilor stăpânului lor. În clipa în care un sclav primea o asemenea autoritate, el
era denumit „ispravnic”. Exemple de sclavi care aveau funcţia de ispravnici sunt în
textele: Matei 24:45; 25:14; Luca 12:42.

4.

Slujitor (doulos)
În multe traduceri acelaşi cuvânt este tradus şi prin „sclav” şi prin „slujitor”. Cuvântul,
într-adevăr, are ambele sensuri. În vremurile biblice existau sclavi care trăiau într-o
mizerie şi sărăcie cruntă, dar existau şi slujitori care se bucurau de o viaţă mult mai
bună. Şi unii şi alţii erau însă proprietatea altui om, de aceea era folosit acelaşi termen
pentru a-i desemna.

5.

Isprăvnicie (oikonomia)
Isprăvnicia este slujba sau funcţia pe care o îndeplinea ispravnicul, şi nu acesta ca
persoană. Atunci când vorbim despre isprăvnicia noastră ne referim la responsabilitatea
pe care o avem de a administra ceva. Exemple de folosire a acestui termen sunt: Luca
16:2; 1 Corinteni 9:17; Efeseni 3:2.
Din uzajul acestor termeni ne putem forma o imagine despre isprăvnicie. De regulă,
ispravnicul era un rob căruia i s-a încredinţat responsabilitatea şi autoritatea de a
administra şi a se îngriji de averile stăpânului său, de casa acestuia, de ogoarele lui, de
afacerile lui, de ceilalţi robi sau de chiar de educaţia fiului său.

B.

Iosif — un exemplu de isprăvnicie

Probabil că Iosif este cel mai bun exemplu de ispravnic credincios. Mai întâi a administrat
casa lui Potifar, slujbaşul egiptean care l-a cumpărat ca rob (Gen. 39). Deşi Potifar nu Îl
slujea pe Dumnezeu, nu după multă vreme şi-a dat seama că Dumnezeu este cu Iosif şi că îl
binecuvântează în tot ce face. De aceea Potifar i-a încredinţat lui Iosif tot ce avea, cu
excepţia soţiei sale.
În calitatea de ispravnic al lui Potifar, Iosif s-a hrănit şi s-a îmbrăcat din bunurile stăpânului
său. A locuit în casa lui Potifar şi i-a administrat averile. Însă episodul ispitirii sale de către
nevasta lui Potifar ne arată foarte clar că Iosif n-a uitat nici o clipă că toate lucrurile respective
erau ale stăpânului său şi că existau limite pe care nu le putea depăşi. Se putea bucura de
roadele muncii sale câtă vreme stăpânul lui era mulţumit de munca sa şi câtă vreme nu
păcătuia împotriva lui.
Ulterior, Iosif ajunge din nou ispravnic, mai întâi în temniţă, iar mai târziu, pentru Faraon. În
calitate de ispravnic al lui Faraon, era cel mai bogat om din Egipt, după Faraon. Dar funcţia
pe care o deţinea depindea de credincioşia dovedită în administrarea afacerilor lui Faraon.
C.

Isprăvnicia în pildele lui Isus

Deoarece existau mulţi ispravnici în vremurile biblice, Isus a rostit mai multe pilde despre
ispravnici pentru a descrie astfel relaţia credinciosului cu Dumnezeu. Care a fost ideea pe
care a dorit să o comunice Isus atunci când a vorbit despre ispravnici?
1.

Un ispravnic bun este credincios
În Luca 12:42-48 Isus ne învaţă că ispravnicul trebuie să fie credincios chiar şi atunci
când stăpânul său nu este prezent. Dacă stăpânul său se va întoarce pe neaşteptate şi-l
va găsi ocupându-se de sarcina care i-a fost încredinţată, va fi răsplătit. Dar dacă nu va
fi găsit făcând ceea ce i s-a cerut, va fi pedepsit cu asprime. La fel stau lucrurile şi în
cazul credinciosului. Domnul nostru a plecat, dar se va întoarce pe neaşteptate. În
absenţa Lui, trebuie să fim credincioşi.
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2.

Ispravnicul înţelept se foloseşte de funcţia sa pentru a se pregăti pentru viitor
Isus a spus o altă pildă despre ispravnici în Luca 16:1-12. Această pildă este puţin
surprinzătoare, deoarece ispravnicul din ea este lăudat pentru faptul că şi-a înşelat
stăpânul. În mod cert însă, respectiva pildă n-a fost spusă cu scopul de a încuraja
necinstea. Mai degrabă, ea ne învaţă că este înţelept să ne folosim de lucrurile
încredinţate pentru a ne pregăti pentru viitor. Ispravnicul necredincios şi-a dat seama că
funcţia sa este temporară, la fel cum este şi viaţa noastră pe pământ. De aceea s-a
hotărât să facă tot ce-i stă în puteri pentru a-şi asigura un viitor bun la încheierea slujbei
sale. Isus a spus că el a procedat mai înţelept decât procedăm noi în majoritatea
cazurilor. Ar trebui să ne folosim de tot ce avem pe pământ pentru a ne aduna comori în
ceruri.

3.

Ispravnicii vor fi evaluaţi în funcţie de capacitatea lor
Pilda talanţilor din Matei 25:14-30 ne este bine cunoscută. Fiecărui rob i s-a încredinţat o
sumă de bani pentru perioada în care stăpânul lor avea să fie plecat. Ei urmau să fie
ispravnicii talanţilor primiţi. Însă nu au primit cantităţi egale, ci fiecare a primit în funcţie
de modul în care stăpânul lui i-a evaluat capacitatea. La întoarcere, stăpânul l-a răsplătit
pe fiecare după credincioşia sa. Cel care primise doi talanţi a fost lăudat exact la fel ca şi
cel care primise cinci. Doar cel care şi-a ascuns talantul a fost judecat. Este importantă
credincioşia ispravnicului, şi nu mulţimea lucrurilor încredinţate spre administrare.

D.

Responsabilitatea

Apostolul Pavel afirmă clar că suntem ispravnici ai lui Hristos. Plantatorii de biserici şi liderii
acesteia au responsabilitatea specială de a administra tainele lui Dumnezeu (1 Cor. 4:1-2;
Efes. 3:2; Tit 1:7). El i-a mai învăţat pe oameni şi că stăpânul nostru se va întoarce pe
neaşteptate, în ceasul în care nu ne gândim (1 Tes. 5:2). Când Isus va reveni după Biserica
Sa, ne va judeca pentru a vedea dacă am fost credincioşi în slujirea Lui (Rom. 14:4-12; 2
Cor. 5:10). Fiecare dintre aceste pasaje discută situaţia creştinului. Faptul că Isus îi va judeca
pe credincioşi reiese şi mai clar din 1 Cor. 3:10-15. În acest pasaj Pavel descrie modul în
care ceea ce am făcut va fi încercat prin foc şi spune că vom primi o răsplată sau vom pierde
tot ce am făcut, în funcţie de modul în care am slujit. Nu poate fi vorba despre necredincioşi
aici, deoarece va fi mântuit până şi cel care nu va avea nimic vrednic de răsplată (v. 15).
IV. ISPRĂVNICIA NOASTRĂ
A.

Banii noştri

Majoritatea creştinilor ştiu că ar trebui să dea o parte din banii lor Domnului. Dar a înţelege cu
adevărat isprăvnicia noastră presupune o atitudine diferită. Suntem datori nu numai să dăm
bani, ci şi să nu risipim banii pe care-i avem sau să-i cheltuim pe lucruri care nu sunt plăcute
lui Dumnezeu. La urma urmelor, toţi banii pe care îi avem sunt ai Lui. Noi nu avem bani ai
noştri. Avem doar banii pe care Dumnezeu ni i-a încredinţat. Prin tot ce facem, fie că îi dăm
bisericii, fie că îi cheltuim pe lucruri plăcute Lui, practic, noi Îi dăm înapoi lui Dumnezeu.
B.

Timpul nostru

Este probabil cel mai preţios lucru pe care-l avem deoarece nu putem face nimic pentru a-l
mări, cantitativ vorbind. Avem cu toţii un anumit număr de zile pe care ni le-a dat Dumnezeu
(Ps. 139:16). El aşteaptă să le folosim spre slava Sa. Când Isus a fost înălţat, îngerii i-au
mustrat pe ucenici pentru că stăteau cu ochii pironiţi spre cer (Fapte 1:11). Trebuia să se
apuce de treabă, să-I împlinească porunca de a aştepta venirea Duhului Sfânt, după care să
ducă Evanghelia la toate popoarele. Pavel ne aminteşte să ne dăm silinţele să trăim vieţi
evlavioase, deoarece ziua mântuirii noastre se apropie (Rom. 13:11-14). Ne spune, de
asemenea, să răscumpărăm vremea în aceste zile rele (Efes. 5:15-17). Dumnezeu ne-a
încredinţat fiecăruia dintre noi ceva de făcut şi ne-a dat o perioadă limitată de timp în care să
putem face lucrul respectiv (Efes. 2:10). Trebuie să evaluăm cu multă atenţie modul în care
ne folosim timpul pentru a ne asigura că facem tot ce doreşte El de la noi.
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Bunurile noastre

Până şi credincioşii sinceri neglijează de mult ori acest domeniu, considerând că Dumnezeu
doreşte o parte din banii lor, şi cu asta s-a terminat. Unii cred că dacă au venituri mici nu sunt
datori să mai dea ceva altora. În realitate, Biblia nu limitează dărnicia la banii noştri. În
vremea Vechiului Testament, zeciuiala se dădea, de regulă, din înmulţirea turmelor sau din
recoltele strânse. O mare parte din veniturile credincioşilor nou-testamentali erau sub altă
formă decât cea bănească. Dumnezeu doreşte să dăruim o parte din orice primim. Poate fi
salariul nostru, cartofii recoltaţi din grădină, laptele de la o vacă sau orice altă formă de venit.
Sursa nu are nici o importanţă, pentru că tot ceea ce primim vine în ultimă instanţă de la
Dumnezeu, iar El doreşte să ne aducem aminte de lucrul acesta şi să Îl cinstim cu tot ce
avem.
Eşti gata să foloseşti toate bunurile pe care ţi le-a încredinţat Dumnezeu pentru a-I fi plăcut
Lui şi a-i sluji pe ceilalţi? Membrii bisericii din Ierusalim îşi vindeau averile pentru a-i putea
ajuta pe cei în nevoie (Fapte 2:44). Pe Barnaba îl întâlnim pentru prima dată în Scriptură
atunci când ni se spune că şi-a vândut pământul pentru a da biserici banii obţinuţi astfel
(Fapte 4:36-37). Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mult şi l-a ales să-i fie tovarăş apostolului
Pavel.
D.

Trupurile noastre

Foarte puţini creştini se gândesc la această responsabilitate, dar ea este una importantă.
Trupurile sunt templul Duhului Sfânt (1 Cor. 6:19) şi trebuie să-i aducă slavă lui Dumnezeu.
Deşi Biblia nu interzice în mod specific consumul alcoolului, fumatul sau consumul de droguri,
asemenea lucruri dăunează acestui templu şi afectează capacitatea noastră de a-L sluji pe
Domnul. Isprăvnicia acestui templu ne cere să avem grijă să evităm ceea ce face rău
sănătăţii noastre. Lucrul acesta include şi lipsa exerciţiului fizic sau a somnului, alimentaţia
nesănătoasă sau orice este nesănătos.
E.

Familiile noastre

Familiile noastre sunt cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu. Dacă nu ne
administrăm bine familiile, ne descalificăm de la administrarea bisericii (1 Tim. 3:4-5).
Familiile noastre nu interferează cu lucrarea noastră, ci trebuie să fie parte a acesteia, viaţa
noastră de familie pregătindu-ne pentru a sluji eficace. Pe măsură ce vom învăţa să avem
grijă de familiile noastre şi îi vom învăţa cu dragoste din Cuvântul lui Dumnezeu pe cei pe
care El ni i-a încredinţat, vom învăţa şi să le purtăm de grijă într-un mod mai eficace fraţilor
noştri în Hristos.
F.

Lucrarea noastră

1 Petru 4:10 ne spune că toţi credincioşii trebuie să fie ispravnici credincioşi ai harului lui
Dumnezeu prin folosirea darurilor duhovniceşti primite pentru a sluji altora. O înţelegere
corectă a lucrării creştine va ridica povara pe care o simt pe umerii lor majoritatea liderilor
bisericii. Lucrarea este a lui Dumnezeu. Este responsabilitatea Lui, nu a noastră. Noi suntem
doar robii Lui, cei care folosim resursele Sale pentru a face ceea ce ni s-a dat de făcut. Dacă
nu avem resurse suficiente, El ni le va pune la dispoziţie. Dacă suntem credincioşi, vom
realiza tot ce doreşte Dumnezeu de la noi. Nu trebuie să ne simţim zdrobiţi sub povoară,
dacă ne aflăm într-o situaţie dificilă. Mai bine ar trebui să stăm înaintea Domnului să
aşteptăm călăuzirea Lui şi să primim putere de la El.
Este esenţial să petrecem în fiecare zi timp cu Dumnezeu. Când suntem sensibili la
călăuzirea Duhului Sfânt luăm decizii mai bune, iar lucrarea va fi mai eficace. Până şi Isus a
simţit nevoia de a avea părtăşie cu Tatăl şi a primit înţelepciune de la El. Lucrul acesta se
observa mai clar atunci când avea de luat decizii mari, de pildă unde să lucreze (Luca
4:42-44) sau pe cine să aleagă drept ucenici (Luca 6:12-16). Şi noi avem nevoie de
înţelepciune. Dacă nu vom uita nici o clipă că suntem doar robii Săi, care împlinesc voia Lui,
vom fi gata să-L ascultăm pe Dumnezeu.
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ISPRĂVNICIA ŞI PLANTATORUL DE BISERICI

Este foarte important ca plantatorul de biserici să fie un bun ispravnic. Va trebui să-şi folosească
toate darurile sale, tot ce are, timpul şi banii săi cu multă înţelepciune pentru a putea planta o
biserică nouă. Va trebuie să înţeleagă, de asemenea, responsabilitatea pe care o are de a se
îngriji de trupul său şi de familia sa şi de a păstra echilibrul între aceasta şi lucrarea sa. Va trebui
să aplice în viaţa sa principiile isprăvniciei şi să-i înveţe şi pe alţii să o facă.
A.

Aplicarea principiilor în viaţa sa

Plantatorul de biserici se confruntă cu o sarcină dificilă. El trebuie să elibereze robii aflaţi în
mâna unui duşman puternic şi nevăzut şi să construiască întărituri noi pentru Dumnezeu. Prin
puterea noastră nu putem face aşa ceva, dar noi nu lucrăm prin puterea noastră. Noi suntem
slujitorii lui Dumnezeu, ne folosim de resursele pe care El ni le-a pus la dispoziţie pentru a-i
face lucrarea. El ne va asigura toate cele necesare. Responsabilitatea noastră va fi să
folosim cu grijă ceea ce El ne-a dat. Tot ceea ce facem, de la dărnicie până la modul în care
ne folosim timpul, trebuie cântărit în lumina nevoii noastre de a primi binecuvântarea Sa şi de
a ne îndeplini funcţia de ispravnici ai Săi.
Dacă ai probleme cu isprăvnicia, lucrul acesta se poate datora lipsei unui obiectiv clar.
Verifică-ţi valorile pe care le ai pentru a-ţi clarifica obiectivul urmărit în viaţa şi în lucrarea
creştină. Eşti un om care-L iubeşte pe Dumnezeu şi pe semenii săi (Matei 22:37-39)? Modul
în care-ţi foloseşti timpul, bunurile, trupul, familia, lucrarea, etc. sunt în concordanţă cu ceea
ce spui că vrei să faci în viaţă?
B.

Principiile transmise altora

Plantarea de biserici cu eficacitate necesită implicarea tuturor creştinilor. Trebuie să-i învăţăm
pe noii convertiţi, încă din clipa convertirii lor, despre responsabilitatea pe care o au în calitate
de ispravnici ai lui Dumnezeu. Să nu presupunem că oamenii vor învăţa singuri să fie buni
ispravnici. Exemplul tău personal, cât şi învăţarea consecventă a acestor lucruri îi vor
ajuta pe noii convertiţi să înţeleagă cum pot fi ispravnici buni.
În special, noii credincioşi trebuie să înveţe:
♦

Să dăruiască cu generozitate din banii şi bunurile lor;

♦

Să îşi identifice darurile duhovniceşti şi să le folosească în lucrarea de zidire a bisericii;

♦

Să dăruiască din timpul lor pentru a sluji altor credincioşi, cât şi pentru lucrarea cu
necredincioşii;

♦

Să poarte de grijă familiilor lor pentru a învăţa cum să le poarte de grijă celorlalţi
credincioşi.

CONCLUZII

Indiferent că este conştient de lucrul acesta sau nu, creştinul este un ispravnic. Tot ceea ce avem este
a lui Dumnezeu şi El aşteaptă să le folosim spre slava Sa. Acest principiu este valabil pentru toţi
credincioşii — nu doar pentru plantatorii de biserici, dar plantatorii de biserici au o responsabilitate
specială în acest sens deoarece trebuie să demonstreze în viaţa lor aceste principii şi să-i înveţe şi pe
alţii să le aplice. Cui i s-a dat mult, i se cere mult.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care sunt resursele pe care ţi le-a pus Dumnezeu la dispoziţie? Enumeră-le.

♦

Care dintre domeniile descrise la punctul IV ţi se par cel mai greu de administrat? De ce?

♦

Poate un om cu adevărat sărac să-I dea ceva lui Dumnezeu? Ar trebui să dea? Cât?

♦

Ce ar trebui să înveţe cei nou-convertiţi despre isprăvnicie?

♦

Ce importanţă au valorile unui om în discuţia despre isprăvnicie?
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Isprăvnicia financiară

2

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Faza de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a demonstra importanţa isprăvniciei financiare în lumina faptului că tot
ceea ce avem vine de la Dumnezeu.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă efectele benefice ale auto-finanţării pentru creşterea şi maturizarea unei biserici;

♦

Să crească în dărnicia sa şi să-i înveţe şi pe alţii să facă la fel.

Schiţa lecţiei
I.

Ce spune Biblia?

II.

Dărnicia personală

III.

Finanţele bisericii locale

IV. Finanţele şi mişcările de plantare de biserici

Sugestii pentru coordonatori
♦

Încearcă să eviţi o dispută aprinsă în problema zeciuielii. Ideea de bază a acestei lecţii este
că avem responsabilitatea de ne a folosi banii spre slava lui Dumnezeu. Concentrează-te
asupra acestei chestiuni care este relevantă indiferent de poziţia participanţilor referitor la
zeciuială.

♦

În cazul în care unul dintre cursanţi ştie să construiască un buget şi să-l folosească practic
roagă-l să le împărtăşească şi celorlalţi cum procedează.
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2

CE SPUNE BIBLIA?

Biblia are multe de spus în problema banilor. Am selectat pasajele de mai jos pentru a înţelege
mai bine cum priveşte Dumnezeu dărnicia financiară.
A.

Zeciuiala în Legea vetero-testamentală

Israeliţilor li se cerea să dea zeciuiala, adică 10% din tot ce câştigau (Lev. 27:30-32; Num.
18:23-24). Pe lângă această zeciuială pe care o dădeau pentru Dumnezeu şi lucrarea Lui,
existau multe alte daruri şi „taxe”, denumite zeciuieli, astfel încât un credincios
vetero-testamental serios, care dorea să respecte întreaga Lege, dăruia lui Dumnezeu în jur
la 28% din venitul său. Această dărnicie provenea preponderent din turmele sale şi din
recoltele agricole.
Lăsând deoparte elementele tehnice ale zeciuielii vechi-testamentale, aceasta era o
disciplină spirituală personală pe care Dumnezeu a promis s-o răsplătească. Nedăruirea
zeciuielii era considerată de Dumnezeu hoţie, deoarece partea respectivă era a Lui.
Dumnezeu i-a invitat pe israeliţi să-L pună la încercare în această privinţă, promiţând că Îşi
va revărsa binecuvântările Sale asupra celor care Îi vor aduce zeciuiala întreagă (Mal.
3:8-12).
B.

Daruri de bunăvoie pentru Cort

Zeciuiala nu a fost singura metodă de strângere a fondurilor în timpul Vechiului Testament. În
timpul rătăcirilor prin pustie, Dumnezeu i-a spus lui Moise să strângă daruri de bunăvoie de la
popor în vederea construirii Cortului (Exod 25:1-8). Fără îndoială că oamenii respectivi nu
aveau foarte multe bunuri din moment ce se aflau în călătorie prin deşert şi tocmai fugiseră
din Egipt. Cu toate acestea, în urma apelului făcut de Moise au dat din turmele lor, din
bunurile personale şi au contribuit chiar şi cu munca lor (Exod 35:4-29). Oamenii respectivi
nu au fost obligaţi să dea, ci au dat de bunăvoie. De fapt, au dat mai mult decât era necesar,
aşa încât Moise a trebuit să-i ceară poporului să înceteze să mai aducă daruri! (Exod 36:4-7)
C.

David oferă un model de dărnicie pentru zidirea Templului

David a înţeles ce înseamnă să dai jertfindu-te. Aşa se face că a refuzat să-I dea lui
Dumnezeu ceva care nu îl costa „nimic” (1 Cron. 11:24). Împăratul David a făcut daruri mari
pentru Templul Domnului din averile sale (1 Cron. 29:1-5). Exemplul său a fost urmat de
liderii lui Israel (1 Cron. 29:6-9). Rugăciunea rostită de David în urma darurilor pe care le-a
adus ne arată atitudinea sa faţă de dărnicie (1 Cron. 29:10-20). Vedem că David a dăruit din
dorinţa de a-L lăuda pe Dumnezeu şi de a-I mulţumi. David spune, totodată, că tot ceea ce
avea Îi aparţinea lui Dumnezeu (1 Cron. 29:16). Dărnicia nu reprezintă decât o ocazie de a-I
da înapoi lui Dumnezeu o porţiune mică din ceea ce El ne-a dat. David se minunează chiar
cu voce tare că Dumnezeu i-a dat privilegiul de a dărui (1 Cron. 29:14).
D.

Darurile făcute din sărăcie

Isus a lăudat-o pe văduva care a dat o sumă neînsemnată (Luca 21:1-2). A făcut lucrul
acesta deoarece cei doi bănuţi ai ei reprezentau 100 % din averea sa. Această întâmplare a
avut loc înainte să ia naştere Biserica, la Cincizecime. Aşadar, chiar şi înaintea Veacului
Bisericii, în perioada în care nu exista nici o îndoială că Dumnezeu cerea zeciuiala de la
poporul Său, Domnului I-a făcut plăcere să îi vadă pe credincioşi dăruind de bunăvoie mai
mult. Observăm, de asemenea, că Îl interesează cât de mult dăruim şi urmăreşte lucrul
acesta. Mai găsim încă un principiu în acest pasaj. Templul era o clădire foarte scumpă,
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acoperită cu aur (Marcu 13:1; Matei 23:16). Fără îndoială Templul nu avea nevoie de banii
sărmanei văduve. Isus a apreciat însă dărnicia ei deoarece considera că ea I-a dat lui
Dumnezeu, nu Templului. Nu avea nici o importanţă că liderii religioşi erau nişte făţarnici sau
că El ştia că romanii aveau să distrugă peste câţiva ani Templul. Femeia respectivă a dat lui
Dumnezeu, nu oamenilor. Şi noi Îi dăm lui Dumnezeu atunci când dăm Bisericii.
F.

Finanţarea liderilor Bisericii nou-testamentale

Liderii spirituali din Noul Testament erau susţinuţi în diverse moduri. Isus şi ucenicii Săi au
fost susţinuţi, cel puţin în parte, de către femeile care călătoreau cu ei (Luca 8:1-3). Când
Isus Şi-a trimis ucenicii să propovăduiască Evanghelia în Galileea, le-a spus să se aştepte ca
cei cărora aveau să le vorbească să le poarte de grijă de nevoile lor (Matei 10:10; Luca
10:5-8). Ca slujitor al lui Dumnezeu, apostolul Pavel avea dreptul să fie susţinut financiar de
cei printre care lucra, exact ca şi preoţii vechi-testamentali (1 Cor. 9:4-14). Atât aici, cât şi în
alte locuri (1 Tim. 5:18) Pavel încurajează bisericile să-i susţină financiar pe cei care le
slujesc. Datorită unor motive particulare, Pavel nu şi-a exercitat întotdeauna acest drept de a
fi susţinut financiar de cei cărora le slujea. De pildă, Pavel a refuzat suportul financiar al
corintenilor, deşi le-ar fi putut pretinde lucrul acesta (1 Cor. 9:12). În majoritatea timpului
petrecut în Corint, Pavel s-a susţinut financiar singur, făcând corturi, pentru a nu fi o povară
bisericii (Fapte 8:2,3; 1 Cor. 4:12).
Aflăm că filipenii au contribuit la susţinerea lucrării lui Pavel (Filip. 4:15-20). Este interesant să
remarcăm expresia repetată frecvent: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele
voastre, după bogăţia Sa” şi aceasta în contextul mulţumirilor pe care Pavel li le adresează
filipenilor pentru darul primit de la ei. Pavel ştia că Dumnezeu va purta de grijă de toate
nevoile filipenilor pentru că aceştia contribuiseră cu generozitate la lucrarea sa. Cu alte
cuvinte, atunci când dăruim cu credincioşie, Dumnezeu ne va purta de grijă.
G.

Strângerea de ajutoare pentru sfinţii de la Ierusalim

Pavel a iniţiat o colectă specială pentru sfinţii aflaţi în nevoie la Ierusalim, în timpul unei
foamete. În prima sa epistolă adresată Corintenilor le-a descris modul precis în care trebuia
să se desfăşoare respectiva colectă (1 Cor. 16:1-2). Îi cerea fiecărui credincios să dea de
bunăvoie în prima zi a fiecărei săptămâni (duminica). Nu este precizat un anumit procent, ci
Pavel cere ca fiecare să dea „după câştigul lui”.
În 2 Corinteni Pavel vorbeşte din nou despre această strângere de ajutoare. 2 Corinteni 8:1-6
şi 9:6-11 conţin, probabil, cele mai provocatoarea principii din Noul Testament referitoare la
dărnicie. Pavel începe dând exemplul bisericilor macedonene (2 Cor. 8:1-6). Acestea au
dăruit cu multă generozitate din sărăcia lor, chiar mai mult decât ar fi putut da, omeneşte
vorbind (punându-şi încrederea în Dumnezeu). Macedonenii au putut face lucrul acesta
deoarece s-au dat mai întâi pe ei înşişi lui Dumnezeu.
Cei care dau în felul acesta se bucură de promisiunea extraordinară a lui Dumnezeu că El
Însuşi îi va răsplăti potrivit cu dărnicia lor. Într-adevăr, Dumnezeu va purta de grijă cu multă
generozitate nevoilor noastre dacă avem credinţa necesară pentru a-I da Lui cu generozitate
(2 Cor. 9:6-11, Luca 6:38).
II.

DĂRNICIA PERSONALĂ

Există un principiu spiritual important pe care îl regăsim în întreaga Biblie şi pe care trebuie să-l
înveţe fiecare creştin. Acest principiu este foarte simplu: În economia lui Dumnezeu capacitatea
de a da şi a primi nu este limitată de resursele disponibile. Cu alte cuvinte, orice credincios,
indiferent cât de sărac este, trebuie să dăruiască. Aşa cum am explicat în cazul mai multor pasaje
anterioare, sărăcia nu este o scuză pentru a nu dărui. Toţi trebuie să-I dăruiască lui Dumnezeu.
Mai mult, atunci când oamenii lui Dumnezeu dau tot ce pot da, cu credinţă, va fi
întotdeauna suficient. Dumnezeu va folosi aceste daruri într-un mod miraculos, înmulţindu-le de
mai multe ori. Vedem lucrul acesta ilustrat în povestea văduvei din Sarepta (1 Împ. 17:7-16) şi în
hrănirea celor 5.000 (Marcu 6:30-44). În ambele cazuri ceea ce a fost dăruit n-a fost mult, dar a
fost tot ce aveau oamenii respectivi — şi în mâinile lui Dumnezeu a fost suficient.
Dărniciile făcute pentru lucrarea lui Dumnezeu trebuie să constituie o practică regulată a vieţii
oricărui credincios. Deşi majoritatea creştinilor sunt conştienţi că au această responsabilitate,
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părerile diferă în privinţa procentului care trebuie dat. I se mai cere oare Bisericii să dea zeciuiala?
Dacă nu, cât trebuie să dăm? Mulţi sunt de părere că zeciuiala reprezintă o practică impusă de
Legea Mozaică şi că ea, asemenea legilor alimentare, nu mai este valabilă în Noul Testament
(Rom. 10:4; Gal. 3:25). Alţii consideră că, deoarece vedem dându-se zeciuiala înaintea Legii
Mozaice (Gen. 14:19-20) şi deoarece Isus a susţinut practicarea ei, dar subliniind importanţa
motivaţiei (Matei 23:23), Dumnezeu ne cere şi astăzi să o practicăm.
Toţi credincioşii care au studiat pasajele din Noul Testament despre dărnicie sunt, în general, de
acord că zeciuiala reprezintă procentul minim al dărniciei noastre. Este logic să credem că dacă
acest procent a fost cerut în Vechiul Testament, credinciosul nou-testamental, care înţelege mai
bine mântuirea de care are parte, va dori să dea mai mult.
Următoarele principii trebuie să ne călăuzească în dărnicia noastră:
♦

Fiecare credincios trebuie să dăruiască;

♦

Dărnicia noastră trebuie să fie proporţională cu câştigul nostru. Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla
dacă Dumnezeu v-ar face câştigul proporţional cu dărnicia voastră!

♦

Trebuie să dăruim chiar şi atunci când suntem săraci;

♦

Trebuie să dăm cu generozitate şi pentru că dorim să dăm — nu pentru că ne-ar obliga
cineva. Dărnicia trebuie să izvorască dintr-o inimă care este gata să dea pentru a-I fi pe plac
lui Dumnezeu;

♦

Se aşteaptă de la noi să dăruim mai mult decât putem (punându-ne încrederea în
Dumnezeu);

♦

Darul nostru financiar trebuie să urmeze dăruirii propriei noastre persoane lui Dumnezeu.
Dărnicia demonstrează devotamentul nostru faţă de Dumnezeu;

♦

Dumnezeu ne răsplăteşte proporţional cu dărnicia noastră. Dumnezeu a promis să poarte de
grijă de nevoile noastre, cu generozitate, dacă avem suficientă credinţă pentru a-I da Lui cu
generozitate.

Dumnezeu le promite israeliţilor în Maleahi că îşi va deschide cămările cerului şi va revărsa
binecuvântările Sale peste cei care dăruiesc. Aceeaşi promisiune este valabilă şi astăzi. A fi
ispravnici înseamnă a recunoaşte că toate resursele pe care le avem ne-au fost încredinţate de
către Dumnezeu şi Îi aparţin Lui. Dacă îi vom da înapoi Lui cu credincioşie, ne va binecuvânta
peste nevoile noastre. Dacă uităm ale cui sunt toate lucrurile, dacă vom fi zgârciţi faţă de El, vom
pierde binecuvântările pe care Dumnezeu doreşte să ni le dea. Nu există garanţia că Dumnezeu
ne va binecuvânta neapărat financiar. S-ar putea ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe cel care
dăruieşte din punct de vedere spiritual.
III.

FINANŢELE BISERICII LOCALE

Una din responsabilităţile bisericii este de a administra zeciuielile şi darurile de bunăvoie ale
oamenilor lui Dumnezeu într-un mod integru şi responsabil.
A.

Biserici independente din punct de vedere financiar

Zeciuiala vechi-testamentală făcea posibilă independenţa financiară a Templului, iar mai
târziu a Sinagogilor. Când orice casă dăruia 10% chiar şi numai cu 10 familii se putea înfiinţa
o casă nouă, casa lui Dumnezeu. Având în vedere lucrul acesta, iudeii aveau obiceiul de a
construi o sinagogă în orice cetate în care existau cel puţin 10 familii de iudei.
Indiferent ce credem despre zeciuială astăzi, principiul care stă în spatele zeciuielii (cum că o
biserică poate să se susţină singură din punct de vedere financiar şi trebuie să facă lucrul
acesta) rămâne valabil. Cu excepţia strângerii de ajutoare pentru biserica din Ierusalim din
pricina foametei din zona respectivă, regula era ca fiecare biserică nou-testamentală să îşi
rezolve singură problemele financiare. De pildă, Pavel le-a spus galatenilor să îi susţină
financiar pe învăţătorii din biserica lor (Gal. 6:6). I-a spus lui Timotei să înveţe bisericile de
care se îngrijea să le poarte de grijă celor săraci şi văduvelor (1 Tim. 5:3-10) şi să îi plătească
pe cei care îi învăţau din Cuvântul lui Dumnezeu (1 Tim. 5:18).
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Cercetările arată că bisericile care îşi asumă responsabilitatea de a se susţine financiar
singure, cresc şi se multiplică mai mult decât celelalte, în general. Există câteva avantaje ale
independenţei financiare.
1.

Independenţa financiară duce la maturizare
Dependenţa de susţinere din afara bisericii locale poate duce la slăbirea sentimentului
demnităţii membrilor bisericii şi la pierderea oportunităţilor de dezvoltare a acestora.
Atunci când o biserică îşi finanţează singură lucrarea, ea ajunge să se maturizeze prin
deciziile pe care o asemenea responsabilitate le cere.

2.

Independenţa financiară creează sentimentul responsabilităţii
De regulă, cel care este finanţat de o altă biserică sau agenţie se simte mai responsabil
faţă de cei care-i plătesc salariul decât faţă de biserica pe care o slujeşte. Într-o
asemenea situaţie, pot rămâne nevoi neîmplinite în biserică deoarece liderul respectiv
se va concentra asupra nevoilor „angajatorului” său şi nu asupra nevoilor turmei. Este
adevărat şi opusul. Membrii biserici care nu se consideră responsabili de împlinirea
nevoilor liderilor lor consideră munca acestora un lucru normal. Cel care dăruieşte are
tendinţa de a se simţi proprietarul lucrurilor pentru care dăruieşte (Matei 6:19-21). Cu
alte cuvinte, oamenii preţuiesc mai mult lucrurile în care investesc. Este esenţial ca
oamenii dintr-o comunitate să fie „proprietarii” lucrării bisericii respective, dacă doresc ca
aceasta să prospere.

3.

Independenţa financiară întăreşte credinţa
Independenţa financiară poate aduce multe încercări, dar acestea vor fi ocazii de a
creşte în credinţă (1 Petru 1:6-7, Iacov 1:3-4). Independenţa financiară este, în ultimă
instanţă, o problemă de credinţă. Atunci când o comunitate nu se susţine singură din
punct de vedere financiar, lucrul acesta, de multe ori, nu se datorează sărăciei
membrilor ei, ci lipsei credinţei. Există suficiente exemple de oameni săraci care-şi pot
susţine singuri bisericile, cât şi de oameni înstăriţi care aşteaptă ajutor din afară pentru
bisericile lor. Întrebarea care se pune este: „Va purta Dumnezeu de grijă de nevoile
poporului Său sau nu?” Oamenii care au credinţă vor răspunde afirmativ. Este oare
înţelept să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă şi-n acelaşi timp să nu fim gata
să demonstrăm practic această credinţă? Evident că nu. Dacă vom proceda aşa, vom
avea „credinţă fără fapte”. Însă atunci când cei ce sunt ai lui Dumnezeu dau cu credinţă,
jertfindu-se, crezând că Dumnezeu este credincios, El le va da înapoi în moduri pe care
nici nu şi le-au putut imagina.

4.

Independenţa financiară duce la o bună mărturie faţă de cei din lume
Atunci când o biserică depinde de fonduri provenite din altă ţară, credinţa proclamată de
respectiva biserică este percepută drept o credinţă străină. Lucrul acesta va împiedica
de multe ori mărturia respectivei comunităţi. Lucrul acesta este adevărat în special în
cazul salariilor. Atunci când oamenii primesc salarii dintr-o sursă externă, ar putea fi
consideraţi nişte „agenţi de vânzări” angajaţi de alţii, şi nu credincioşi adevăraţi, cu o
credinţă autentică. Pe de altă parte, atunci când membrii bisericii susţin lucrarea
acesteia cu preţul jertfei lor, nu vor mai exista îndoieli în ceea ce priveşte loialitatea lor.
Dacă o biserică aşteaptă ca străinii să le plătească cheltuielile, va aştepta oare ca tot
străinii să facă şi evanghelizarea?

5.

Independenţa financiară permite o dezvoltare nelimitată
Atunci când fondurile provin dintr-o sursă externă există aproape întotdeauna o limită a
fondurilor respective. În mod frecvent sistemul folosit presupune investirea unei părţi din
resursele adunate pentru promovarea lucrării respective înaintea potenţialilor donatori.
Cu alte cuvinte, pentru a putea strânge bani trebuie cheltuiţi bani. Există totodată teama
că respectivele fonduri pot fi tăiate în orice clipă. Ca urmare, există o limită a cantităţii de
bani care poate fi primită, ce limitează creşterea bisericii. Dar în cazul bisericilor care se
finanţează singure, în care oamenii sunt învăţaţi să dăruiască, pe măsură ce se întorc
mai mulţi oameni la Hristos şi devin membri ai bisericii, dărniciile vor creşte. O dată cu
creşterea bisericii vor creşte şi dărniciile, astfel încât creşterea respectivă nu va mai fi
limitată.
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Atunci când un fluture se naşte, el duce o mare luptă pentru a se elibera din gogoaşă.
Un observator bine intenţionat ar putea dori să-l ajute pe fluture să iasă mai repede din
gogoaşă. Însă dacă va face lucrul acesta, va împiedica creşterea şi dezvoltarea lui şi
este foarte probabil că fluturele va muri la scurtă vreme după ce va ieşi din gogoaşă.
Dumnezeu a pregătit lucrurile în aşa fel încât truda ieşirii din gogoaşă coincide cu truda
dezvoltării forţei necesare supravieţuirii în viaţă ca fluture.
La fel stau lucrurile şi în cazul unei biserici noi. Dacă aceasta nu învaţă să se susţină
singură din punct de vedere financiar încă din primele stadii, va rămâne cu disfuncţii
pentru totdeauna şi s-ar putea să nu mai descopere niciodată bucuria şi tăria pe care le
aduce independenţa financiară. Fiecare biserică nouă trebuie să aibă ocazia de a creşte
în credinţă şi de a urma planul lui Dumnezeu de auto-susţinere financiară.
B.

Administrarea finanţelor bisericii

Administrarea finanţelor bisericii trebuie considerată o lucrare spirituală, şi nu o simplă
problemă administrativă sau de afaceri.
1.

Învaţă-i în mod sistematic pe oameni să dăruiască
Indiferent ce crezi despre zeciuială, subliniază bucuria dărniciei, nu legea zeciuielii!
Dărnicia biblică, indiferent dacă este zeciuială sau nu, constituie un act de credinţă, un
simbol al faptului că tot ceea ce avem Îi aparţine lui Dumnezeu. Atunci când oamenii dau
de bunăvoie, dau de regulă mai mult şi au parte de o binecuvântare mai mare.
Liderii trebuie să fie ei înşişi o pildă în această direcţie. Amintiţi-vă dărnicia împăratului
David, cum ea a fost un exemplu pentru ceilalţi lideri şi pentru întregul popor (1 Cron.
29:1-20). Pastorul sau plantatorul de biserici care nu subliniază dărnicia pentru a nu
părea lacom nu le face bine oamenilor. Îi privează pe aceştia de privilegiul participării la
lucrare, iar Biserica pierde binecuvântările pe care Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, i le-a
pus la dispoziţie.
De asemenea, lipsa isprăvniciei poate împiedica şi plantarea de noi biserici. Grupurile
mici, chiar şi cele de numai 10 familii, care dăruiesc 10% sau mai mult din veniturile lor,
pot foarte bine susţine financiar un pastor la nivelul la care trăiesc ele. Dacă însă nu
înţeleg responsabilitatea dărniciei, plantatorul de biserici va trebui să găsească în altă
parte resursele de care are nevoie pentru plantarea noii biserici. Trebuie să înţelegem
foarte clar că lucrul acesta nu este plăcut Domnului şi că El doreşte să umplem ţările
noastre de biserici şi de ucenici care împlinesc în felul acesta Marea Însărcinare.

2.

Puneţi la punct un sistem acceptabil de cheltuieli
În diverse părţi ale lumii, creştinii au metode diferite de administrare a finanţelor bisericii.
Indiferent de metodă, este important ca liderii bisericii „să-şi facă socoteala cheltuielilor”
(Luca 14:28-30) pentru lucrare. Multe biserici, pentru că şi-au luat această
responsabilitate în serios, construiesc un buget care reprezintă o estimare a banilor de
care au nevoie pentru o anumită perioadă de timp. Un buget poate include următoarele
tipuri de cheltuieli:
♦

Administrative

♦

Ajutarea sfinţilor în nevoie

♦

Lucrarea de ucenicie / formarea de oameni

♦

Evanghelizare

♦

Facilităţi / echipament

♦

Misiune

♦

Salarii

♦

Închinare

Bugetul poate fi anual şi el poate fi întocmit de persoanele responsabile cu finanţele
bisericii (comitetul financiar), însă trebuie aprobat de liderii spirituali ai comunităţii.
Bugetele trebuie întocmite cu rugăciune şi având în minte obiectivele lucrării creştine.
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3.

Numiţi un casier capabil
Oamenii vor ezita să dăruiască dacă au îndoieli în privinţa modului în care sunt
administraţi banii lor. În continuare (Fig. 2.1) găsiţi câteva sugestii pentru administrarea
banilor bisericii într-un mod responsabil şi corect.

Figura 2.1 — Linii călăuzitoare pentru administrarea banilor proveniţi din zeciuieli şi dărnicii

Linii călăuzitoare pentru administrarea banilor bisericii
1.

Dărniciile trebuie primite şi administrate de cel puţin doi membri ai bisericii.

2.

Trebuie întocmite registre detaliate cu sumele colectate cu fiecare ocazie.

3.

Toate persoanele care participă la numărarea colectei trebuie să semneze
arătând astfel că suma înscrisă este corectă.

4.

Trebuie numit un comitet financiar format din cel puţin trei membri care să
supravegheze administrarea banilor strânşi din colecte în conformitate cu
liniile călăuzitoare aprobate de liderii bisericii.

5.

Un membru al respectivului comitet financiar va fi numit în funcţia de casier
având datoria de a ţine evidenţe exacte ale tuturor sumelor încasate sau
cheltuite. Casierul va trebui să depoziteze banii bisericii într-un loc în care
aceştia să fie în siguranţă.

6.

Fondurile obţinute în urma unor colecte cu destinaţie specială vor putea fi
folosite doar pentru destinaţia respectivă.

7.

Va trebui ca toţi membrii bisericii să primească rapoarte financiare anuale în
care să li se arate sumele colectate şi modul în care au fost cheltuite

Poţi folosi un buget sau nu, poţi folosi sugestiile de mai sus sau nu — importantă nu este
forma, ci funcţia. Un sistem de colectare şi distribuire a fondurilor trebuie să includă: mai
mulţi oameni, planificare însoţită de rugăciune, descărcare de gestiune, colecte regulate,
evidenţe contabile corecte şi informări regulate.
IV.

FINANŢELE ŞI MIŞCĂRILE DE PLANTARE DE BISERICI

Mişcările de plantare de biserici au, de regulă, nevoie de susţinere financiară la diferite niveluri, de
la cel al mobilizării locale, până la cea mai înaltă formă de infrastructură. Trebuie mobilizaţi şi
pregătiţi oameni, trebuie produse şi distribuite materiale, liderii trebuie să se întâlnească să se
roage şi să-şi clarifice viziunea, trebuie efectuate studii şi cercetări, trebuie plantate biserici.
Pentru toate aceste lucruri sunt necesare fonduri. De unde provin ele?
Deoarece înaintarea Evangheliei necesită finanţare, dărnicia constituie o componentă importantă
a mişcărilor de plantare de biserici. O mişcare ia naştere prin credinţă, iar oamenii care au
credinţă dăruiesc, altfel credinţa lor este moartă. Isus a vorbit despre o taină spirituală legată de
dărnicia financiară atunci când a spus: „Unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră”
(Mat. 6:21). Atunci când un om face dărnicii substanţiale, pe măsura puterilor sale, în inima sa el
se ataşează de cauza în care investeşte. Dacă un om economiseşte bani şi îi cheltuieşte pentru
a-şi cumpăra o casă sau o maşină sau orice altceva, va preţui lucrul respectiv. La fel se întâmplă
atunci când cineva dăruieşte pentru înaintarea Evangheliei, dintr-o inimă plină de dragoste faţă de
Isus. Dărniciile făcute pentru lucrarea lui Dumnezeu măresc interesul persoanei respective faţă de
respectiva lucrare, producând în el o transformare atât interioară, cât şi exterioară.
Oamenii implicaţi într-o mişcare trebuie să fie gata să se sacrifice de dragul acesteia, altfel nu vor
câştiga şi alţi oameni. Se întâmplă ceva remarcabil atunci când oamenii ajung la concluzia că o
anumită lucrare sau un anumit program este al lor şi că reuşita sau eşecul respectivei lucrări
depinde doar de ceea ce va face Dumnezeu prin ei. Ajutorul financiar extern poate ajuta mişcările
de plantare de biserici dar, pe termen lung, susţinerea financiară externă înseamnă stabilirea
programului de lucrare de către oameni din afară. În esenţă, el va deveni al altora. Lucrul acesta
poate înăbuşi o mişcare.
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Poate fi o mişcare susţinută din punct de vedere financiar pe plan local? Aşa cum te aştepţi,
răspunsul este: Da, se poate! Acolo unde oamenii au o viziune arzătoare pentru plantarea de
biserici şi o credinţă vie, Dumnezeu asigură resursele necesare, lucru pe care îl pot adeveri
credincioşi din întreaga lume. India, una dintre cele mai sărace naţiuni din lume, judecând după
majoritatea standardelor economice, ne oferă mai multe exemple în acest sens. Grupul de
rugăciune Prietenii Misionarilor este o mişcare indigenă care susţine financiar 1000 de misionari
indieni şi include 30.000 de credincioşi care se roagă. Întreaga lucrare se desfăşoară fără ajutor
financiar extern. Zece membri din respectiva grupare susţin financiar câte un evanghelist.
CONCLUZII

Planul lui Dumnezeu este ca atât indivizii, cât şi bisericile să ajungă la maturitate şi să-I fie credincioşi
lui Dumnezeu. Rămânerea într-o stare de dependenţă nu promovează maturitatea, nici credinţa
necesară împlinirii misiunii încredinţate de Dumnezeu. Multor credincioşi le vine greu să-şi pune
încrederea în Dumnezeu în chestiuni financiare. Dar Dumnezeu ne invită să-L punem la încercare în
acest domeniu. Dacă îţi vine greu să dăruieşti pentru lucrarea lui Dumnezeu vino cu lucrul acesta
înaintea Lui. El se va dovedi credincios.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care sunt resursele pe care Dumnezeu ţi le-a pus la dispoziţie? Enumeră-le.

♦

Poate un om într-adevăr sărac să-I dea lui Dumnezeu? Ar trebui să o facă? Cât?

♦

Eşti gata să dai mai mult decât poţi, cum au făcut macedonenii?

♦

Ce anume trebuie să-i învăţăm pe nou-convertiţi despre dărnicie?

♦

Cum îi poţi explica dărnicia unui necreştin care crede că bisericile nu fac altceva decât să
ceară tot timpul bani?

♦

Ce efect are finanţarea externă asupra vieţii unei biserici locale?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Notează-ţi toate sursele de venit (inclusiv nebăneşti), cât şi dărniciile pe care le faci în decurs
de o săptămână sau o lună. Este o problemă între tine şi Dumnezeu. Calculează procentul
care I-l dai. Eşti mulţumit? Dar El?

♦

Împarte sumele colectate de biserica ta timp de o lună la numărul de familii sau de adulţi
necăsătoriţi pentru a descoperi suma medie dăruită pe familie. Înmulţeşte suma respectivă cu
10 pentru a vedea câţi bani ar avea fiecare familie la dispoziţie, ca să trăiască, dacă dărnicia
lor ar reprezenta zeciuiala lor. Ce părere ai despre dărniciile din biserica ta? Este nevoie de
mai multă învăţătură în acest domeniu? Dacă da, fă-ţi un plan în acest sens. Aminteşte-ţi,
obiectivul este de a-i ajuta pe oameni să înveţe să fie ispravnici, nu de a impune cerinţe
legaliste. Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu bucurie.

BIBLIOGRAFIE
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♦
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Faza de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a demonstra importanţa folosirii înţelepte a timpului din punct de
vedere biblic şi de a-l familiariza pe plantatorul de biserici cu principiile fundamentale ale folosirii
eficace a acestuia.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă principiile biblice referitoare la administrarea timpului;

♦

Să cunoască principiul importanţei timpului şi necesitatea luării unor măsuri în vederea
folosirii înţelepte a acestuia în toate domeniile vieţii;

♦

Să exerseze folosirea unei unelte care îl va ajuta să-şi folosească mai bine timpul.

Schiţa lecţiei
I.

Stabilirea priorităţilor — Învaţă cum să-ţi administrezi timpul

II.

Implementare practică

Lista figurilor
3.1 Diagrama folosirii timpului
3.2 Analiza folosirii timpului

Sugestii pentru coordonatori
♦

Este recomandabil ca cel care coordonează această lecţie să se pregătească din timp pentru
ea, parcurgând el însuşi „Implementarea practică”. Această lecţie va fi mult mai semnificativă
pentru cursanţi dacă cel care o coordonează a făcut el însuşi respectivul exerciţiu.
Împărtăşeşte-le cursanţilor propria ta experienţă, reuşitele şi insuccesele de care ai avut
parte în catalogarea şi analizarea propriului tău program, cât şi în stabilirea obiectivelor sau
în modificările pe care le-ai făcut în programul tău ca urmare a acestui exerciţiu. Cu cât vei da
o notă mai personală acestei lecţii, cu atât va avea un impact mai mare asupra cursanţilor.

♦

Administrarea timpului, într-o anumită măsură, este o problemă culturală. Această lecţie este
scrisă dintr-o perspectivă occidentală. Simte-te liber să o adaptezi contextului tău particular.
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Administrarea timpului
LINII CĂLĂUZITOARE BIBLICE ŞI
PRACTICE

INTRODUCERE

Din câte se pare, nu ne ajunge timpul pentru a face tot ce avem de făcut. Soţia îţi spune că trebuie să
petreci mai mult timp cu copiii, acasă. Nou-convertiţii au nevoie de cineva care să se ocupe de ei, să-i
înveţe. Viitorul lider al unui grup celulă trebuie să se întâlnească cu tine. Întotdeauna cineva este
bolnav şi trebuie vizitat. Şi nu uita că trebuie să te pregăteşti pentru studiile biblice şi pentru predica de
duminică. Lista sarcinilor pe care le avem de împlinit şi care toate necesită timp pare să nu se mai
sfârşească. Şi, nu uita, trebuie să petreci timp cu Dumnezeu. Şi ce să mai zicem despre timpul de care
ai nevoie tu însuţi, pentru tine? Ai nevoie de timp pentru a medita la umblarea ta cu Dumnezeu, la
obiectivele tale pentru viaţă, la direcţia spre care se îndreaptă lucrarea ta. De asemenea, ai nevoie de
timp pentru a te odihni.
TIMPUL — Este un dar pe care Dumnezeu l-a dat fiecăruia dintre noi. Este o resursă preţioasă; o dată
cheltuit, nu se mai întoarce înapoi. Fiind o resursă, trebuie folosit cu înţelepciune, având permanent în
vedere eternitatea. O administrare adecvată a timpului te va ajuta (cu ajutorul lui Dumnezeu) să-ţi
controlezi timpul, în loc să te controleze el pe tine. Această lecţie îţi va oferi linii călăuzitoare cu privire
la modul în care trebuie să-ţi cheltui timpul şi îţi va oferi o modalitate practică de a-l administra într-un
mod care să-I aducă cinste lui Dumnezeu.
I.

STABILIREA PRIORITĂŢILOR — ÎNVAŢĂ CUM SĂ-ŢI ADMINISTREZI TIMPUL

Administrarea timpului este în mare măsură o problemă de valori, sau, mai exact, de priorităţi.
Baza organizării timpului trebuie să o reprezinte priorităţile clar înţelese. Priorităţile fac posibilă
urmărirea unui ţel în viaţă şi în lucrare, în loc ca circumstanţele să-ţi determine progresul făcut.
A.

B.

Principii biblice pentru administrarea timpului

1.

Viaţa ta îi aparţine lui Dumnezeu; fă-L pe El stăpânul timpului tău (Ps. 24:1; Iosua
24:15);

2.

Timpul este o resursă limitată — foloseşte-l cu înţelepciune (Fapte 17:26; Efes. 5:15-17).
Fii conştient de lucrul acesta şi trăieşte-ţi viaţa ca unul care ştie că ea se poate sfârşi în
orice clipă (Ps. 39:4-5);

3.

Priorităţile pe care ţi le stabileşti şi angajamentele pe care ţi le iei trebuie să aibă la bază
talentele şi darurile primite de la Dumnezeu (1 Petru 4:10; Prov. 16:3). Timpul trebuie
folosit după cum e cazul (Ecl. 3:1-8);

4.

Când îţi foloseşti timpul ca un ispravnic credincios, vei fi binecuvântat din belşug de
Dumnezeu (Mat. 6:20; Ps. 37:23-24);

5.

Modul în care-ţi foloseşti timpul transmite un mesaj clar despre valorile tale reale (Efes.
5:15-17).

Priorităţile plantatorului de biserici

În parte, administrarea timpului este o problemă de devotament. Modul în care-şi foloseşte un
om timpul arată căror lucruri le este devotat, chiar ce anume iubeşte. Dacă ai un asemenea
program încât nu poţi petrece timp cu oamenii care au nevoie de tine, lucrul acesta arată,
probabil, faptul că nu le eşti devotat. Devotamentul faţă de oameni trebuie să reiasă din
modul în care ne folosim timpul.
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Dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni (Matei 22:37-39) trebuie să afecteze modul în
care ne administrăm timpul. Următoarele patru priorităţi pot fi folosite pentru a ne ghida în
administrarea timpului.
1.

Un timp zilnic de închinare şi rugăciune
Prioritatea noastră trebuie să fie părtăşia cu Dumnezeu. Nu putem să-i slujim bine pe
alţii fără a avea puterea pe care o primim atunci când petrecem timp în prezenţa lui
Dumnezeu.

2.

Timp cu familia (1 Tim. 3:4-5; Tit 1:6)
Este foarte important să petrecem timp cu familia noastră. Calitatea familiei unui
plantator de biserici este una din condiţiile calificării sale pentru lucrarea în biserică. Fă-ţi
din timpul petrecut cu familia o prioritate.

3.

Activităţi care au de-a face cu lucrarea creştină de plantare de biserici (Efes. 4:11-13)
Ai responsabilitatea de a face evanghelizare, de a face ucenici, de a-i învăţa pe oameni
şi de a-i ajuta în lucrarea lor. Elementul-cheie al tuturor acestor activităţi îl reprezintă
relaţiile, iar acestea necesită timp. Vei avea, de asemenea, nevoie de timp pentru a
pregăti studiile biblice, pentru a-ţi pregăti predicile, pentru a administra lucrurile, pentru
consiliere etc.

4.

Slujire în comunitate sau evanghelizare (Mat. 28:19-20; Fapte 1:8)
Plantarea de biserici este o activitate de evanghelizare. Trebuie să te afli în comunitate,
printre cei cărora doreşti să le vesteşti Evanghelia.

II.

IMPLEMENTARE PRACTICĂ
A.

Înregistrează modul în care-ţi foloseşti timpul la această oră

Pentru a-ţi putea planifica folosirea timpului mai întâi trebuie să înregistrezi modul în care-l
foloseşti zi de zi, timp de o săptămână. Ce se întâmplă cu timpul tău? Foloseşte tabelul de
mai jos (Figura 3.1) pentru a-ţi nota ce anume faci în fiecare oră din fiecare zi.
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Figura 3.1 Diagrama folosirii timpului

DIAGRAMA FOLOSIRII TIMPULUI
Instrucţiuni: Acest tabel te ajută să evaluezi modul în care-ţi foloseşti timpul zilnic. Păstrează-l la tine
şi notează-ţi modul în care-ţi foloseşti fiecare oră din fiecare zi a săptămânii. În felul acesta vei vedea
modul real în care-ţi foloseşti timpul vizavi de modul în care ai dori să-ţi foloseşti timpul pentru ceea ce
te-a chemat Dumnezeu să faci.

Duminică

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15.00
16:00
17:00
18:00
19.00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

După ce ai completat diagrama folosirii timpului din Figura 3.1 cataloghează-ţi activităţile. Foloseşte ca
model Figura 3.2 de mai jos. Observă că lista din acest tabel nu este exhaustivă. Va trebui să-ţi
construieşti propriile categorii în funcţie de stilul tău de viaţă.
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Figura 3.2 Analiza folosirii timpului

ANALIZA FOLOSIRII TIMPULUI
Instrucţiuni: Pe baza informaţiilor consemnate în diagrama folosirii timpului, grupează-ţi modul în
care-ţi foloseşti timpul în câteva mari categorii. Adună numărul de ore cheltuite pentru fiecare categorie
în parte şi scrie numărul respectiv în tabelul de mai jos.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Categoria
Numărul total de ore
Rutina de dimineaţă.
Notează-ţi de cât timp ai nevoie pentru a te îmbrăca, a mânca etc.
Părtăşia zilnică cu Dumnezeu.
Notează-ţi cât timp petreci zilnic în părtăşie cu Dumnezeu.
Soţia.
Cât timp petreci cu partenerul tău? (discutând împreună, citind împreună
doar voi doi, rugându-vă împreună etc.)?
Familia.
Cât timp petreci cu familia ta (părtăşie şi rugăciune cu familia, ajutor dat
copiilor să-şi facă temele, timp de joacă cu copiii, plimbări etc.)?
Lucrarea.
Cât timp petreci la birou sau la biserică (pregătindu-ţi predicile,
răspunzând la telefoane, participând la întâlniri, acasă, făcând vizite la
spitale etc.)?
Mese.
Când, unde şi cu cine iei masa.
Rutina de seară.
Notează-ţi ce faci seara: studii biblice, campanii de evanghelizare,
relaxare personală etc.
Somn.
La ce oră te culci. Dormi suficient în fiecare noapte?
Altele.
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Analiza folosirii timpului

O dată ce poţi vedea clar modul în care-ţi foloseşti timpul îţi vor deveni evidente priorităţile pe
care le ai. Deşi nu există o legătură direct proporţională între priorităţi şi timpul alocat
acestora, există în general o corespondenţă între ele. De pildă, dacă partenerul tău de viaţă
este o prioritate importantă pentru tine, dar nu-ţi consacri un timp special acestei relaţii,
atunci, pentru ca devotamentul tău să fie real, trebuie să îţi revizuieşti programul.
Modul în care vei putea îmbunătăţi folosirea timpului va fi mai evident acum. Priveşte
diagrama folosirii timpului (Figura 3.1) şi analiza folosirii timpului (Figura 3.2) şi răspunde la
întrebările de mai jos, pentru a identifica anumite tipare în modul în care-ţi administrezi timpul:
♦

Ce activităţi faci în mod repetat?

♦

Acorzi prioritate celor mai importante domenii din viaţa ta?

♦

Există în mod repetat blocuri de timp irosit?

♦

Ce schimbări specifice ai dori să faci în programul tău?

În acest punct ar trebui să poţi identifica priorităţile actuale — principalele responsabilităţi şi
roluri din viaţa ta. Lista de mai jos te poate ajuta să îţi stabileşti priorităţile.
♦

Relaţia cu Hristos

♦

Lucrarea

♦

.........................

♦

Relaţia cu soţia

♦

.........................

♦

.........................

♦

Relaţia cu copiii

♦

.........................

♦

.........................

Modul în care îţi foloseşti timpul reflectă priorităţile tale? Ce modificări doreşti să faci?
C.

Fă-ţi un program realist

Pe baza priorităţilor pe care le ai, cât şi a observaţiilor pe care le-ai făcut cu privire la modul
în care ţi-ai folosit timpul săptămâna anterioară planifică săptămâna care urmează folosind
diagrama folosirii timpului (Figura 3.1). Dacă ai constatat că lipsesc anumite lucruri din
activităţile tale, planifică-ţi-le. Este mai bine ca schimbările pe care le faci să fie treptate.
1.

Alege-ţi cel puţin o prioritate şi planifică-ţi când anume te vei ocupa de ea. Iată câteva
exemple.
Exemplul 1

PRIORITATE: relaţia mea cu Dumnezeu
OBIECTIV: să mă scol cu o oră mai devreme de trei ori pe săptămână pentru a mă ruga.
Va trebui să mă culc cu o oră mai devreme pentru a dormi suficient.
Exemplul 2

PRIORITATE: Relaţia cu soţia
OBIECTIV: Să aloc o perioadă specială de timp în fiecare săptămână pe care să o
petrec exclusiv cu soţia mea.
2.

Elimină din programul tău lucrurile care nu sunt o prioritate (sau nu reprezintă un mod
eficace de folosire a timpului.)
Faci cumva lucruri pe care alţi oameni din biserică le-ar putea face mai bine şi sunt gata
să le facă? Învaţă să formezi oameni şi încredinţează-le responsabilităţi. Ajută-i să-şi
descopere darurile spirituale şi naturale şi contribuie la formarea lor ca lider.
Încredinţează-le responsabilităţi celor pe care-i conduci pentru că astfel nu numai că vei
economisi timp, dar îi vei şi ajuta să se maturizeze în Hristos.
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3.

Planifică-ţi timp pentru familia ta
Timpul petrecut cu familia este foarte important. Calitatea vieţii de familie a plantatorului
de biserici este una din condiţiile calificării sale pentru lucrarea în biserică (1 Tim 3:4-5).

4.

Planifică-ţi implicarea în lucrare
Aceasta va include timpul alocat studiului biblic, evanghelizării, problemelor
administrative ale bisericii, formării de ucenici, pregătirii de noi lideri, întrunirilor de
rugăciune, vizitelor făcute la alţii etc.

5.

Planifică-ţi perioadele de odihnă
Reţine că atunci când te odihneşti nu risipeşti timpul. Odihna îţi va asigura o sănătate
mai bună şi mai multă energie în lucrare în timpul zilei. Dacă programul îţi este încărcat
până târziu în noapte va fi o idee bună să dormi puţin de amiază. Va trebui, de
asemenea, să meditezi la porunca biblică de a avea o zi de odihnă. Dacă eşti un
plantator de biserici, duminica (ziua obişnuită de odihnă) va fi o zi foarte încărcată pentru
tine. Mulţi pastori care se confruntă cu aceeaşi problemă îşi aleg o altă zi pentru odihnă,
de pildă, ziua de luni.

6.

Străduieşte-te ca săptămâna ta să fie echilibrată
Dacă ai un program încărcat într-o zi, planifică-ţi un program mai lejer în ziua următoare.

D.

Evaluează-ţi în mod regulat progresul făcut

Capacitatea de a-ţi administra mai bine timpul va creşte o dată cu practicarea paşilor de mai
sus. Este o idee bună să rogi pe cineva să te verifice dacă atingi obiectivele pe care ţi le-ai
propus. Dacă doreşti cu adevărat să-ţi administrezi bine timpul pentru a fi un ispravnic mai
bun, atunci va trebui să iei măsurile necesare pentru a face schimbările care se impun.
Gândeşte-te la ideea de a-ţi planifica o întâlnire regulată cu cineva pe care-l respecţi şi care
să fie de acord să te ajute, verificându-te. Dacă vei învăţa să-i rogi pe alţii să te verifice cum
îţi atingi obiectivele pe care ţi le-ai propus, viaţa ta va avea mult de câştigat.
CONCLUZII

Nu este păcat să îţi planifici modul în care-ţi foloseşti timpul, să îţi programezi activităţile zilnice,
săptămânale, din anul care-ţi stă înainte sau chiar din viaţă. Dimpotrivă, buna administrare a timpului te
va ajuta să ai o lucrare mai eficace şi să-L cinsteşti pe Dumnezeu. Păcatul care te pândeşte este acela
de a minimaliza importanţa relaţiilor atunci când ne planificăm modul de folosire a timpului. Timpul este
o resursă, dar concentrarea nesănătoasă asupra ei poate duce la distrugerea relaţiilor, nu la întărirea
lor. Evită extremele şi încearcă să fii echilibrat.
După cum ştii, plantatorii de biserici, prin natura muncii lor, sunt oameni foarte ocupaţi. De aceea
administrarea timpului te va ajuta să fii mai eficace. Există un proverb vechi care rezumă cele discutate
despre administrarea timpului: „DACĂ NU REUŞIM SĂ PLANIFICĂM, PLANIFICĂM SĂ NU REUŞIM!”
Evaluează-ţi periodic modul în care-ţi foloseşti timpul cu ajutorul exerciţiilor din această lecţie pentru a
te asigura că îl foloseşti într-un mod înţelept.
Cu toţii vrem să-L auzim pe Dumnezeu spunându-ne într-o zi: „Bine, rob bun şi credincios”. Această
lecţie a fost scrisă cu nădejdea că te va ajuta să realizezi acest „bine” în viaţa şi în lucrarea ta.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Citeşte Luca 10:38-42. Observă ce priorităţi au avut Maria şi Marta. Ce legătură au aceste
versete cu lecţia noastră? De care dintre ele îţi place cel mai mult?

♦

Citeşte Luca 4, 6, 9, 11. Observă că Isus Şi-a pus timp deoparte pentru a Se ruga. Faci şi tu
lucrul acesta? Te rogi în mod regulat cu soţia ta pentru problemele pe care le aveţi şi pentru
lucrare?

♦

Dacă citim atent pasajul din Luca 9:51-62 vedem că Isus a avut o anumită sarcină pe care
trebuia să o îndeplinească într-o anumită perioadă de timp. Care a fost respectiva sarcină?
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Ce consecinţe a avut această sarcină asupra relaţiilor Sale cu oamenii? Crezi că Şi-a
planificat în mod intenţionat timp suplimentar pentru a se concentra asupra relaţiilor cu alţii?
♦

Citeşte Exod 18 şi observă modul în care şi-a rezolvat Moise problema cu care se confrunta
în administrarea timpului său.

♦

Citeşte pilda talanţilor din Matei 25:14-30, Înlocuieşte cuvântul „talant” cu cuvântul „ani”, iar
primului rob care a primit cinci talanţi dă-i numele tău. Ai primit de la Dumnezeu cinci ani.
Gândeşte-te la modul în care ai investit timpul pe care ţi l-a dat Dumnezeu, pentru ce anume
te laudă El şi ce anume Îi aduce Lui slavă.

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Citeşte cartea lui Neemia căutând locurile în care este precizat modul în care a administrat el
timpul; caută legăturile dintre ceea ce găseşti şi ceea ce s-a discutat în această lecţie.

♦

Înregistrează-ţi modul în care-ţi foloseşti timpul zilnic, timp de o săptămână. Analizează
rezultatele obţinute şi stabileşte-ţi obiective specifice. Împărtăşeşte-i soţiei tale sau unui
prieten apropiat modificările pe care intenţionezi să le faci în modul în care îţi foloseşti timpul
şi ţine-i la curent cu progresul realizat.

♦

Fă-ţi un plan de renunţare la anumite activităţi din lucrare pe care le poţi încredinţa altora.
Împărtăşeşte acest obiectiv cuiva şi ţine-l la curent cu progresul făcut.
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4,5

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Faza de consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-i ajuta pe cursanţi să înveţe o metodă de planificare strategică cu
ajutorul căreia să-şi poată stabili priorităţile şi să facă legătura dintre activităţile în care sunt
implicaţi în lucrare şi scopul acesteia.

Rezultatele dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii fiecare participant ar trebui…
♦

Să înţeleagă modul în care poate întocmi un plan strategic pentru lucrarea de plantare de
biserici;

♦

Să cunoască modul în care se definesc ţelurile şi cum se pot stabili obiective măsurabile;

♦

Să participe la elaborarea unui plan strategic de plantare de biserici.

Schiţa lecţiei
I.

Ce este planificarea strategică?

II.

Exemple biblice de planificare strategică

III.

Pregătirea pentru planificarea strategică

IV. Procesul planificării strategice
V.

Concluzii

Lista figurilor
4.1 Procesul planificării strategice

Sugestii pentru coordonatori
♦

Acest seminar durează două ore. Obiectivul lui este de a le oferi cursanţilor posibilitatea să
exerseze planificarea strategică şi să se gândească la modul în care pot aplica conceptele
Plantării de Biserici până la Saturaţie în propria lor lucrare.

♦

Recomandăm următoarea structură pentru acest seminar: cere-i unuia dintre plantatorii de
biserici sau uneia dintre echipele de plantatori de biserici să împărtăşească celorlalţi datele
generale legate de regiunea în care-şi desfăşoară lucrarea (populaţia, numărul de biserici, ce
fel de oameni trăiesc în acea zonă etc.). Parcurge împreună cu cursanţii etapele procesului
de planificare strategică pentru umplerea zonei respective cu biserici. În felul acesta, la
sfârşitul seminarului, cursanţii vor avea experienţa întocmirii unui plan strategic şi vor fi
întocmit planul de bază pentru plantarea de biserici până la saturaţie într-o anumită regiune.
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Planificarea strategică
CUM SĂ URMĂRIM UN ŢEL ÎN
VIAŢĂ

CE ESTE PLANIFICAREA STRATEGICĂ?

Planificarea strategică este o modalitate de a ajuta echipa de plantatori de biserici să fie mai
eficientă în eforturile depuse pentru plantarea de biserici. Este un proces prin intermediul căruia
membrii echipei de plantare de biserici fac legătura dintre ei înşişi, familiile şi lucrarea lor, dintre
toate lucrurile pe care le fac şi acel „Z” strategic pe care l-au identificat pentru lucrarea lor de
plantare de biserici. După întocmirea unui plan strategic, echipa de plantare de biserici va putea
deosebi activităţile „cele mai bune” — cele care vor contribui într-o măsură mai mare la progresul
mai rapid al lucrării lor de plantare de biserici până la saturaţie — de cele „bune” — activităţile
care se încadrează în viaţa bisericii, dar fără a contribui semnificativ la răspândirea Evangheliei
într-o anumită zonă. Planificarea strategică îi ajută pe membrii unei echipe să-şi definească
direcţia, să se organizeze şi să identifice resursele de care au nevoie pentru a realiza lucruri
specifice în vederea atingerii acelui „Z”. Planificarea strategică nu are de-a face cu o organizare
mai bună a muncii; ea se ocupă de direcţia vieţii, de concentrarea timpului şi energiei noastre
asupra lucrurilor „cele mai bune” din punctul de vedere al chemării lui Dumnezeu, adică asupra
umplerii regiunilor în care locuim cu biserici vii.
II.

EXEMPLE BIBLICE DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

Planificarea strategică este evidentă atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament.

III.

♦

Iosif, cu ajutorul înţelepciunii primite de la Dumnezeu, a pus la punct şi a aplicat un plan de
salvare a egiptenilor şi a popoarelor înconjurătoare de foametea din timpul celor şapte ani
(Gen. 41);

♦

Neemia a analizat gradul în care cetatea Ierusalimului fusese nimicită şi a pus la punct şi a
aplicat un plan de reconstruire a zidului cetăţii în ciuda tuturor obstacolelor şi riscurilor;

♦

Viaţa şi lucrarea lui Isus arată că a avut un obiectiv clar şi modalităţi concrete de atingere a
lui. De pildă, Isus S-a îndreptat plin de încredere spre Cruce (Mat. 16:21-23). Lucrarea Lui
printre Iudei s-a concentrat asupra celor doisprezece ucenici.

PREGĂTIREA PENTRU PLANIFICAREA STRATEGICĂ

Planificarea strategică este un proces care trebuie parcurs în mod regulat pentru a te ajuta pe tine
şi echipa ta să vă concentraţi asupra priorităţilor pe care vi le-aţi stabilit şi să modificaţi
respectivele priorităţi în funcţie de lucrarea pe care Dumnezeu o face prin eforturile voastre de
plantare de biserici. Întocmirea unui plan strategic necesită timp — mai multe ore sau chiar mai
multe zile — în funcţie de sfera de lucrare, de etapa în care se află aceasta şi de dimensiunile
echipei din care faci parte. O echipă trebuie să efectueze exerciţiul planificării strategice cel puţin
o dată pe an. Însă timpul investit în acest proces de planificare va fi răsplătit din plin prin
concentrarea mai bună a eforturilor, folosirea mai bună a timpului, energiei şi resurselor.
Înainte de a începe procesul planificării strategice, este important să pregătiţi mediul în care
acesta se va desfăşura. Iată câteva sugestii practice:
♦

Locul: Este nevoie de un loc liniştit, confortabil, unde să nu fiţi întrerupţi, mai ales de
telefoane. Aşadar, pe cât posibil, evitaţi orice întrerupere pentru a nu inhiba procesul gândirii
colective.

♦

Uneltele: Folosiţi o tablă sau un bloc mare de notiţe, astfel încât lucrurile scrise să poată fi
văzute de toţi participanţii. Trebuie desemnat un om care să noteze pe tablă sau pe
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respectivul bloc de notiţe lucrurile discutate. În plus, fiecare participant ar trebui să aibă un
carneţel de notiţe şi ceva de scris pentru a-şi nota ideile care-i vin.
♦

Metoda: Este util ca ideile sau deciziile luate să fie afişate pentru a putea fi văzute în
continuare. De aceea, o dată completată o etapă a procesului, notaţi lucrurile asupra cărora
aţi căzut de acord pe o foaie mare de hârtie şi lipiţi-o într-un loc vizibil pentru a putea fi
folosite mai târziu.

IV. PROCESUL PLANIFICĂRII STRATEGICE

Procesul planificării strategice conţine mai mulţi paşi şi cinci componente majore. După cum se
poate observa din Figura 4.1, aceste componente — formularea scopului, valorile şi
caracteristicile de bază, ţelurile şi obiectivele — alcătuiesc planul strategic. Acest plan se
întocmeşte şi se actualizează în mod regulat, conform procesului descris mai jos. Procesul de
planificare trebuie precedat şi însoţit de rugăciune. Plantarea de biserici este o muncă spirituală,
de aceea trebuie ca tot ceea ce facem să facem într-un spirit de dependenţă de Dumnezeu,
rugându-L să ne dea înţelepciune şi gândul lui Hristos (Iacov 1:5-7; 1 Cor. 3:16). Procesul
planificării strategice se desfăşoară cel mai bine la nivel individual sau pe echipe.
Este important să reţineţi că rezultatele planificării strategice nu sunt bătute în cuie. Concluziile la
care ajungeţi reprezintă un punct de pornire pentru a descoperi cele mai importante activităţi în
care trebuie să vă angajaţi, ca echipă, la un moment dat, pentru a vă îndrepta spre acel „Z”
strategic. Pe măsură ce veţi implementa activităţile identificate în cadrul planului, veţi deveni
conştienţi de probleme noi care vor putea produce modificări. De aceea este importantă
efectuarea regulată a exerciţiului planificării strategice — cel puţin o dată pe an, dacă nu de două
ori. Un plan este folositor numai dacă te ajută să îţi trăieşti viaţa cu mai mult folos şi să te
concentrezi în lucrare asupra activităţilor celor mai importante.
A.

Pasul 1: Rugăciunea

Rugaţi-vă împreună, întreaga echipă, cerându-I lui Dumnezeu înţelepciune şi clarificarea
viziunii. Rugaţi-L să vă călăuzească în planurile pe care le faceţi, să vă ajute să vă ascultaţi
cu atenţie unii pe alţii, şi, prin ceea ce vă propuneţi, să aveţi „gândul lui Hristos”. În plus,
rugaţi pe mai mulţi prieteni să vă ajute cu rugăciunile lor.
B.

Pasul 2: Formulaţi sau revedeţi scopul pe care vi l-aţi propus

Formularea scopului reprezintă baza planificării. Scopul formulat răspunde la întrebarea: De
ce există echipa noastră?
Analizaţi din nou regiunea asupra căruia se concentrează lucrarea voastră, indiferent că este
vorba despre un cartier, un sat, un oraş, un judeţ sau ţara întreagă. Analizaţi din nou genul de
lucrare la care v-a chemat Dumnezeu — plantarea de biserici, mobilizarea la rugăciune,
distribuirea de literatură creştină etc., în lumina regiunii în care lucraţi şi a lucrării specifice
desfăşurate.
Puteţi formula acum scopul vostru. Formularea trebuie să se mărginească la o propoziţie sau
două şi trebuie să răspundă la întrebarea „De ce există echipa noastră?” şi să reflecte atât
zona vizată, cât şi lucrarea în care sunteţi angajaţi.
Iată câteva exemple de formulare a scopului:
♦

Această echipă există pentru a-i ajuta pe creştinii evanghelici să umple România de
adunări care să se reproducă. (echipă naţională de facilitare a plantării de biserici)

♦

Această echipă există pentru a umple acest judeţ cu biserici care să se
reproducă.(echipa de plantare de biserici)

♦

Această echipă există pentru a asista grupurile locale de rugăciune din acest oraş să
mijlocească mai eficient pentru lucrarea de plantare de biserici din el. (echipa de
rugăciune)

Desemnaţi un om care să scrie scopul formulat pe tablă, pentru a-l putea analiza cu toţii.
Discutaţi-l ca echipă şi puneţi-vă următoarele întrebări:
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♦

Este această formulare validă sau lucrurile s-au schimbat?

♦

Este formularea scopului suficient de clară şi concisă?

♦

Arată această formulare care este „Z” al nostru — regiunea sau grupul-ţintă pe care
încercăm să-l slujim prin lucrarea noastră?

Dacă este cazul, modificaţi formularea astfel încât să răspundă la întrebările de mai sus.
Păstraţi produsul finit într-un loc vizibil, pentru a putea fi folosit ulterior în procesul de
planificare.
C.

Pasul 3: Meditaţi asupra valorilor şi caracteristicilor voastre fundamentale

Valorile fundamentale sunt acele lucruri în care credeţi şi pe care puneţi mare preţ. Ele vă vor
ajuta să vă clarificaţi ce anume faceţi şi ce nu faceţi. O strategie nesincronizată cu valorile
fundamentale va eşua sau va fi distructivă. Clarificarea valorilor fundamentale vă ajută să vă
urmăriţi scopul propus.
Exemple de valori fundamentale:
♦

Credem că Dumnezeu este autoritatea supremă şi trebuie să trăim în relaţie cu El la
nivel individual şi colectiv;

♦

Credem că biserica locală este instrumentul primar pentru evanghelizare şi creştere
spirituală, metoda principală de lucrare pentru Dumnezeu.

♦

Modelul multiplicativ, şi nu cel aditiv poate duce la o creştere a bisericilor suficientă
pentru atingerea obiectivului de facere de ucenici în întreaga ţară.

♦

Credem că liderii-slujitori trebuie formaţi şi angrenaţi în lucrare;

♦

Familia reprezintă o prioritate importantă pentru noi, în lucrarea noastră.

♦

Credem, ca echipă, că trebuie să dăm socoteală unul în faţa celuilalt, în faţa
bisericii locale şi în faţa liderilor noştri. Credem că în felul acesta relaţia noastră cu
Mântuitorul nostru, Isus Hristos, va fi mai sănătoasă.

♦

Credem că obstacolele pot fi considerate oportunităţi, iar problemele pot fi rezolvate
într-un mod pozitiv, astfel încât ambele părţi să câştige.

♦

Dorim să respectăm următoarele valori etice în comportamentul şi munca noastră:
calitate, cinste, integritate în administrarea banilor etc.

♦

Considerăm importante următoarele caracteristici: echilibru în familie şi lucrare,
simţul umorului, flexibilitate, ospitalitate, creativitate, disponibilitatea de a ierta,
disponibilitatea de a sluji, munca în echipă, buna comunicare…

Caracteristicile sunt acele lucruri care vă deosebesc de ceilalţi. Ele vă ajută să vă definiţi
identitatea şi precizează modul în care sunteţi percepuţi de ceilalţi şi modul în care vă
raportaţi la alţii. Ele descriu graniţele cooperării cu alţii şi vă ajută să evitaţi îndepărtarea de
obiectivul propus.
Exemple de caracteristici:
♦

Lucrăm numai printre musulmani;

♦

Ne concentrăm eforturile asupra formării de oameni care să pregătească plantatori
de biserici;

♦

Încercăm să cooperăm cu toate confesiunile şi organizaţiile evanghelice din zona
noastră de lucrare.

Identificaţi valorile fundamentale şi caracteristicile echipei voastre. O metodă eficientă
în acest sens este brainstorming-ul. Cere membrilor echipei să precizeze valorile şi
caracteristicile echipei din care fac parte. Desemnaţi o persoană care să noteze toate ideile
împărtăşite. Analizaţi apoi lista. Evaluaţi valorile şi caracteristicile sugerate. Sunt acestea în
concordanţă cu scopul formulat? Reflectă ele valorile biblice? Este de acord întreaga echipă
că reprezintă o valoare sau o caracteristică a acesteia? Tăiaţi orice valori sau caracteristici
care nu sunt reprezentative pentru echipă sau obiectivul acesteia. Scrieţi pe o foaie mare de
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hârtie lista finală de valori fundamentale şi caracteristici pentru a putea fi folosită mai târziu,
pe parcursul procesului.
D.

Pasul 4: Identificaţi-vă ţelurile

O dată identificat scopul urmărit — de ce există biserica noastră? — valorile şi caracteristicile
fundamentale, pasul următor îl reprezintă identificarea ţelurilor. Ţelurile răspund la întrebarea:
Ce vom face? Care sunt principalele accente ale lucrării noastre? Care sunt direcţiile
generale ale eforturilor echipei noastre? Ţelurile sunt principalele tipuri de activităţi în care vă
veţi angaja pentru a vă atinge scopul.
Exemple de ţeluri pentru lucrarea de plantare de biserici:
♦

Adunarea de date generale în legătură cu zona sau oamenii vizaţi

♦

Mobilizarea la rugăciune pentru plantarea de biserici

♦

Evanghelizarea

♦

Pregătirea de lideri pentru viitoarele biserici

♦

Pregătirea de noi plantatori de biserici

♦

Constituirea unor grupuri-celulă care să se reproducă

♦

Mobilizarea altor biserici din zona respectivă, pentru plantarea de biserici

Efectuaţi un exerciţiu de brainstorming răspunzând la următoarele două întrebări:

E.

1.

În ce domenii ne vom concentra eforturile, ca echipă, în următorii trei ani?

2.

Cere tuturor membrilor echipei să precizeze care sunt, după părerea lor, ţelurile
acesteia. O persoană să consemneze toate ideile împărtăşite.

3.

Analizaţi lista întocmită. Evaluaţi ţelurile sugerate. Sunt acestea în acord cu scopul
formulat, cu valorile şi caracteristicile fundamentale? Tăiaţi sau reformulaţi orice ţel care
nu contribuie la atingerea scopului formulat sau nu reflectă valorile şi caracteristicile
echipei.

4.

Stabiliţi o ierarhie a ţelurilor rămase şi mărginiţi-vă la cel mult şapte. Majoritatea
oamenilor sau echipelor nu se pot concentra asupra mai multor ţeluri o dată.

5.

Scrieţi lista finală de ţeluri pe o foaie mare de hârtie şi afişaţi-o într-un loc vizibil, lăsând
loc pentru a adăuga ulterior şi altele.

Pasul 5: Stabiliţi obiectivele

Atunci când stabileşti obiectivele defineşti paşii concreţi pe care îi vei face în anul care
urmează pentru a-ţi atinge obiectivele. Stabilirea obiectivelor te ajută să îţi muţi energia de la
stingerea incendiilor spre prevenirea acestora — de la simpla reacţie în faţa evenimentelor
urgente la administrarea lucrurilor importante. Definirea unor obiective clare, măsurabile, te
va ajuta să te gândeşti care sunt paşii A, B, C etc. pe care trebuie să-i parcurgi pentru a
ajunge în cele din urmă la scopul „Z”. Dacă un obiectiv este bine formulat, el poate fi explicat
clar oricui altcuiva, chiar dacă respectivul nu a participat la redactarea sa. Un obiectiv bun
este caracterizat de următoarele:
♦

O limită de timp — Un obiectiv bun trebuie să aibă o dată clară la care trebuie atins.
Data respectivă va fi stabilită în funcţie de timpul necesar realizării obiectivului respectiv.
Dacă efectuaţi exerciţiul planificării strategice în fiecare an, limita maximă de timp pentru
atingerea obiectivelor trebuie să fie anul respectiv. De exemplu: până la sfârşitul lui
iunie…

♦

Să fie realizabil — Un obiectiv bun va cere un efort suplimentar pentru a fi realizat, dar
nu va fi imposibil de atins. Dacă obiectivele sunt nerealiste, atunci vom ezita şi măcar să
încercăm să le atingem. Exemplu: se pregătesc şi să conduc trei studii biblice…

♦

Limbaj clar — Un obiectiv bun va fi formulat într-un limbaj clar, precis, pentru a
comunica sarcina care trebuie îndeplinită. De multe ori în formularea obiectivelor sunt
folosite cuvintele „a şti” şi „a înţelege”, dar aceste cuvinte, ca şi multe altele asemenea
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lor, sunt interpretabile. De exemplu, câte moduri de “a şti" ceva există? Cunoaştem prin
intermediul simţurilor, aşadar există cel puţin cinci modalităţi de “a„şti”. Dacă pe lângă “a
şti” precizăm şi „cum” atunci lucrurile devin clare. La fel stau lucrurile şi cu „a înţelege”?
Trebuie să alegem cu atenţie cuvintele cu ajutorul cărora ne formulăm obiectivele pentru
a nu comunica altceva.
♦

Să fie măsurabil — Un obiectiv bun va include o modalitate de evaluare a atingerii sale.
Există diverse modalităţi de evaluare: în scris, oral, prin realizarea unui anumit lucru, prin
observarea unor anumitor lucruri ş.a.m.d. Dacă nu există o modalitate de măsurare a
obiectivului, atunci nu vom putea şti dacă l-am atins. Exemplu: În grupul meu celulă să îi
învăţ pe alţii…

EXEMPLU DE OBIECTIV. Până la sfârşitul lui iunie, voi pregăti şi conduce în grupul meu
celulă o serie de trei studii biblice despre Marea Însărcinare şi despre necesitatea
evanghelizării şi plantării de biserici în oraşul nostru.

Pentru fiecare ţel propus formulează-ţi obiectivele. Răspunde la următoarele întrebări:
♦

Care sunt trei lucruri concrete şi măsurabile pe care le voi face anul acesta pentru a-mi
atinge ţelul (ele vor constitui obiectivele aferente respectivului ţel.)
Figura 4.1 Procesul planificării strategice

PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ
ŢELURI
(domenii) :

FORMULAREA SCOPULUI

_____________

“Z”

OBIECTIVE

_____________
_____________
_____________
_____________

ŢELURI
(domenii) :

Pasul 4,5: Stabiliţi
ţelurile şi
obiectivele

_____________

VALORILE FUNDAMENTALE
Pasul 1:
Rugăciunea

OBIECTIVE
:_____________

_____________
_____________
_____________

ŢELURI
(domenii) :

_____________

CARACTERISTICI
Pasul 3: Meditaţi asupra
valorilor şi caracteristicilor
voastre fundamentale

Pasul 2: Formulaţi sau
revedeţi scopul pe care
vi l-aţi propus

OBIECTIVE

_____________
_____________
_____________
_____________

După ce ţi-ai formulat obiectivele pentru fiecare ţel în parte, stabileşte modul în care le vei
realiza. Pentru fiecare obiectiv, răspunde la următoarele întrebări:
1.

Ce se va întâmpla dacă nu voi atinge acest obiectiv? (în modul acesta voi putea evalua
prioritatea respectivului obiectiv.)
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2.

De ce sfaturi, resurse sau pregătire am nevoie pentru a atinge acest obiectiv?

3.

Ce obstacole sau probleme trebuie să depăşesc pentru a atinge acest obiectiv? (în felul
acesta vei evalua cât de realist este.)

4.

Cine va lucra la atingerea acestui obiectiv? Cine va finaliza lucrurile? De unde vom şti că
am atins acest obiectiv? (dacă nu îşi asumă nimeni responsabilitatea pentru atingerea
obiectivului, acesta nu va fi atins.)

5.

Cine ne poate ajuta să ne ţinem de ce ne-am propus?

6.

Cereţi-i unuia dintre voi să noteze obiectivele aferente fiecărui ţel, cât şi data până la
care trebuie atinse şi cine este responsabil de atingerea lor.

Cu aceasta procesul de planificare strategică s-a încheiat. Planul strategic constă din scopul
formulat, valorile şi caracteristicile fundamentale şi ţelurile şi obiectivele stabilite. Foloseşte
acest document ca un punct de plecare pentru următoarele sesiuni de planificare strategică.
V.

CONCLUZII

Un plan strategic este folositor doar atunci când constituie un document de lucru care este evaluat
periodic. Dacă obiectivele pe care ţi le-ai propus au termene strânse, vei dori să reevaluezi planul
strategic trimestrial; dacă nu, această evaluare va trebui să se producă cel puţin o dată pe an, sau
chiar de două ori. De regulă, scopul formulat, valorile şi caracteristicile conturate nu se schimbă.
Ele reprezintă temelia lucrării la care Dumnezeu te-a chemat, pe tine şi echipa ta. Până la
atingerea scopului pe care vi l-aţi propus, aceste elemente vor rămâne neschimbate. Dar, pe
măsură ce vă veţi apropia de scopul pe care vi l-aţi propus şi îl veţi înţelege mai bine, veţi putea,
probabil, să-l formulaţi mai clar.
Ţelurile şi obiectivele sunt instrumente de care ne folosim pentru a ne putea concentra asupra
scopului pe care ni l-am propus, pentru a-l atinge. Ele ne ajută să stabilim priorităţile, să ne
concentrăm asupra activităţilor importante la care Dumnezeu ne-a chemat şi să stabilim lucrurile
practice care trebuie făcute pentru a ne atinge scopul. Un om înţelept a spus odinioară: „Dacă nu
reuşeşti să planifici, planifici să nu reuşeşti”.
Să nu uităm că nici un plan nu este perfect. Este doar un ghid care ne ajută să ne păstrăm
direcţia. Cele mai bine întocmite planuri nu au nici o valoare dacă Dumnezeu nu se află la lucru.
Aşa cum ne aminteşte autorul proverbelor: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui
pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările” (Prov. 3:5-6).

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care este deosebirea dintre planificarea strategică şi munca bine organizată?

♦

În ce alte domenii ale vieţii se poate aplica planificarea strategică?

♦

Ce alte exemple cunoşti din Scriptură sau din viaţă care arată eficacitatea unei bune
planificări?

♦

Eşti de acord cu următoarea afirmaţie: „Obiectivele imprecise duc, în cel mai bun caz, la
rezultate imprecise”? De ce?

♦

Cum se practică brainstorming-ul în cultura ta pentru rezolvarea diferitelor probleme?

♦

Este planificarea strategică o „îndeletnicire spirituală”? De ce da sau de ce nu?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Efectuaţi exerciţiul planificării strategice împreună cu întreaga echipă de plantatori de biserici
sau cu echipa de conducere a viitoarei biserici. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi la următoarea
întâlnire de curs şi celorlalţi planul strategic întocmit. În următorul modul va exista un seminar
pe această temă.

Modulul 4

Lecţiile 4,5: Planificarea strategică
Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

ISPRĂVNICIA
pagina 173

ISPRĂVNICIA
pagina 174

Lecţia 3: Administrarea timpului
Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

Modulul 4

