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duhovniceşti

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Se leagă de „fazele instruirii/multiplicării“ din Ciclul Plantării de Biserici. Va accentua rolul darurilor
duhovniceşti în mobilizarea adunărilor la multiplicare prin plantarea de biserici.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a ajuta echipele de plantare de biserici să identifice darurile
duhovniceşti ale fiecărui membru, astfel încât toţi să-L poată sluji pe Domnul potrivit înzestrării
primite de la El.

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

să ştie cum să identifice propriul său dar duhovnicesc şi să-i poată ajuta şi pe alţii să o facă;

♦

să fie gata să facă orice modificare necesară în slujirea sa pentru a lucra cu alţii pe baza
darurilor lor duhovniceşti;

♦

să participe la un efort de echipă în vederea plantării de biserici, echipă în care fiecare
membru poate avea o eficacitate maximă pe baza darurilor duhovniceşti primite de la
Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
I.

De ce avem nevoie de darurile duhovniceşti?

II.

Lideri... dăruiţi de Isus... pentru echiparea Trupului

III.

Abilităţi... date de Duhul Sfânt... pentru întărirea Trupului

IV. Observaţii pe marginea listei darurilor duhovniceşti
V.

Piedici în calea identificării darurilor

VI. Mobilizarea Bisericii potrivit darurilor duhovniceşti primite
VII. Darurile duhovniceşti şi plantarea de biserici

Sugestii pentru coordonatori
♦

Remarcaţi că este vorba de o lecţie de două ore. Dacă este necesară o pauză, ea poate fi
luată între punctul III — „Abilităţi... date de Duhul Sfânt...“ şi punctul IV — „Observaţii pe
marginea listei darurilor duhovniceşti“.
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Biserica şi darurile
duhovniceşti
PUTEREA LUI DUMNEZEU PENTRU
LUCRARE

DE CE AVEM NEVOIE DE DARURILE DUHOVNICEŞTI?
Biserica este o entitate spirituală. Noi credem că împărăţia supranaturală a lui Dumnezeu, cât şi
îngerii şi demonii sunt o realitate. Credem de asemenea că omul nu a evoluat pur şi simplu, ci că
el a fost creat cu caracteristici atât fizice, cât şi spirituale. Nu suntem doar carne, sânge şi
substanţe chimice. Dorim să trăim o viaţă supranaturală, să trăim în Duhul, şi nu în carne. Pavel a
afirmat:
„Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci
armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de
Dumnezeu ca să surpe întăriturile“ (2 Corinteni 10:3-4).
Biserica trebuie să folosească această putere divină. În esenţă, există două tipuri de putere pusă
la dispoziţia noastră: rugăciunea şi darurile duhovniceşti. Ambele ne permit accesul la puterea lui
Dumnezeu în beneficiul poporului Său şi al lucrării Sale. Ambele sunt necesare pentru realizarea
unei lucrări care este prea dificilă pentru efortul uman. Domnul nu a intenţionat nici o clipă ca noi
să-L slujim prin propriile noastre puteri. El doreşte să ne ajute. Isus le-a spus ucenicilor Săi să nu
plece din Ierusalim şi să nu-şi înceapă lucrarea până nu vor primi putere de la Duhul Sfânt (Fapte
1:4-5).
Domnul a oferit diverse tipuri de daruri Trupului Său pentru ca acesta să-şi poată desfăşura
lucrarea aşa cum trebuie. O categorie de daruri include diversele tipuri de lideri „pentru
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire“ (Efeseni 4:12). O altă categorie de daruri are
de-a face cu abilităţile speciale pentru slujire care sunt date în diverse combinaţii fiecărui
credincios în parte. Ceea ce ştim despre fiecare din aceste categorii îşi are sursa în Sfânta
Scriptură.

II.

LIDERI... DĂRUIŢI DE ISUS... PENTRU ECHIPAREA TRUPULUI
Prima categorie de daruri include liderii descrişi în Efeseni 4:11-16. Nu este vorba despre posturi
sau funcţii în care sunt aleşi oamenii, ci despre nişte oameni dăruiţi de Dumnezeu Trupului lui
Hristos pentru echiparea fiecărui individ astfel încât să-şi poată face partea ce-i revine. Aceşti
oameni nu sunt nişte specialişti care fac lucrarea în locul nostru; eficacitatea lor este măsurată de
eficacitatea noastră în îndeplinirea lucrării.
Textul enumeră apostoli, proroci, evanghelişti şi păstori/învăţători. Cei care au darul apostolic sunt
cei trimişi să pună bazele unei noi lucrări. Cei care au darul profetic vestesc Cuvântul lui
Dumnezeu Trupului, în timp ce evangheliştii vestesc cuvântul Său celor pierduţi.
Pastorii/învăţătorii veghează asupra altora şi îi învaţă pe cei din poporul lui Dumnezeu. Pentru a
înţelege rolul unui lider în Trup, să luăm cazul evanghelistului: el nu poate doar să evanghelizeze,
ci trebuie totodată să îi echipeze şi pe alţi creştini în vederea evanghelizării.

III.

ABILITĂŢI... DATE DE DUHUL SFÂNT... PENTRU ÎNTĂRIREA TRUPULUI
A.

Definiţie.
O altă categorie de daruri o reprezintă abilităţile date credincioşilor de către Duhul Sfânt.
Abilităţile şi talentele naturale sau formate provin tot de la Dumnezeu şi trebuie folosite în
slujba Sa. Însă Duhul Sfânt dă şi el credincioşilor abilităţi în domeniul duhovnicesc, pentru a fi
folosite direct în slujirea Domnului. Trebuie remarcate câteva lucruri în legătură cu aceste
daruri:
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1.

Fiecare credincios are cel puţin un asemenea dar (1 Corinteni 12:7; 1 Petru 4:10).

2.

Ele sunt date după cum voieşte Duhul, nu după cum dorim noi (1 Corinteni 12:11).

3.

Sunt date în vederea binelui comun, şi nu a câştigului individual (1 Corinteni 12:7;
Romani 12:4-5; 1 Corinteni 12:12-27).

4.

Darul (sau darurile) pe care le avem sunt lucrarea Duhului (1 Corinteni 12:4). Lucrările în
care folosim aceste daruri sunt legate de Hristos (1 Corinteni 12:5), iar eficacitatea lor
este lucrarea lui Dumnezeu (1 Corinteni 12:6). Responsabilitatea noastră este doar să
ascultăm.

Darurile duhovniceşti şi Trupul lui Hristos
Dumnezeu a dat aceste daruri în vederea zidirii Trupului.
1.

Importanţa fiecărui membru
Ilustraţia Trupului din 1 Corinteni 12 scoate în evidenţă necesitatea îndeplinirii de către
fiecare membru al Trupului a rolului ce îi revine. După cum trupul fizic suferă atunci când
un mădular al său este bolnav, la fel Trupul lui Hristos este afectat atunci când un
membru nu îşi foloseşte darul. Fiecare credincios are anumite „fapte bune“ (Efeseni
2:10) de îndeplinit. Ele nu pot fi realizate prin puterile noastre omeneşti. Pentru a le
realiza avem nevoie ca puterea supranaturală a Duhului Sfânt să lucreze prin noi.

2.

Funcţia omului „dăruit“
Dumnezeu a dat oameni hăruiţi Bisericii pentru a-i conduce şi a-i învăţa pe credincioşi.
Fiecare biserică locală are anumiţi indivizi care sunt înzestraţi într-un mod unic în aceste
domenii. Însă ei nu trebuie nici o clipă să devină un grup de elită, care îndeplineşte
lucrarea Bisericii. Mai degrabă, Efeseni 4:11-13 ne arată clar că ei au datoria de a
pregăti poporul lui Dumnezeu astfel încât credincioşii să realizeze lucrarea de slujire.
Este de o importanţă vitală ca fiecare credincios să îşi descopere şi să-şi folosească
darul în lucrare.

3.

Răspândirea harului lui Dumnezeu
Atunci când ne folosim darurile primite, noi răspândim de fapt harul lui Dumnezeu
(1 Petru 4:10-11). Harul şi puterea lui Dumnezeu curg prin noi spre ceilalţi, în timp ce îi
slujim. Dumnezeu doreşte ca oamenii să fie slujiţi şi a ales să facă lucrul acesta prin noi
— în mod specific prin darurile noastre duhovniceşti. El a decis deja în ce mod doreşte
să ne folosească pe fiecare în parte şi ne-a dat un dar corespunzător. Datoria noastră
este să-l folosim şi să aducem roadă pentru El.

C.

Stabilirea darului duhovnicesc (a darurilor duhovniceşti) primit(e) de cineva
Identificarea darurilor primite necesită timp şi experienţă. Dacă nu ştii ce daruri ai, le poţi
descoperi învăţând mai multe despre darurile duhovniceşti în general, implicându-te în
lucrarea Trupului şi evaluând ceea ce face Dumnezeu prin tine, folosind darurile tale
duhovniceşti şi talentele tale. Pe măsură ce vei sluji, darurile tale vor deveni evidente atât
pentru tine, cât şi pentru alţii.
Biblia nu ne prezintă vreun test de stabilire a darurilor duhovniceşti. Acestea nu depind de
abilităţile noastre naturale sau de cele deprinse. Un doctor nu are neapărat darul milei, nici un
învăţător darul învăţării. Oamenii respectivi au fost pregătiţi pentru profesiile respective şi au
câştigat experienţă, dar lucrul acesta nu trebuie confundat cu darurile duhovniceşti. S-ar
putea ca ei să aibă de fapt darul evanghelizării, al administrării sau vreun alt dar. Nu
evaluarea profesiei tale reprezintă modalitatea de descoperire a darului duhovnicesc (sau a
darurilor duhovniceşti).
Darul este descoperit prin efectul său atunci când este folosit. În timp ce slujim altora, harul,
puterea şi binecuvântarea lui Dumnezeu curg prin darul nostru într-un grad ce depăşeşte
capacitatea noastră omenească. Singura modalitate de a ne descoperi darul (darurile) este
să ne implicăm în diverse forme de lucrare şi să urmărim ce anume foloseşte Dumnezeu la
noi. În esenţă este un proces al experimentării. Deoarece puterea lui Dumnezeu va curge
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prin noi spre alţii, va fi important să luăm aminte la sfaturile lor. S-ar putea ca noi să nu
remarcăm în ce mod ne foloseşte Dumnezeu, dar ceilalţi îşi vor da seama.
Există multe daruri duhovniceşti enumerate în Noul Testament (vezi paragraful D, mai jos).
Deoarece fiecare listă este diferită, probabil nici una nu este completă. S-ar putea să existe
multe alte tipuri de daruri ale slujirii. De asemenea, reiese clar că fiecare credincios are un
dar. Nu este însă clar dacă fiecare are un singur dar. S-ar putea ca unii să aibă unul sau mai
multe daruri. Este greu de spus şi datorită acestei diversităţi credincioşii trebuie să se implice
într-o mare diversitate de lucrări.
Deşi darurile şi talentele noastre naturale sau deprinse nu sunt unul şi acelaşi lucru cu
darurile duhovniceşti, pregătirea noastră sau talentele pe care le avem pot, în mod cert,
creşte eficacitatea unui anumit dar. De exemplu, dacă cineva are darul învăţării înseamnă că
Dumnezeu doreşte să-l binecuvânteze în lucrarea respectivă. Însă, pentru ca respectivul să
aibă ceva de spus, darul în cauză nu înlocuieşte necesitatea studiului! Dumnezeu poate
binecuvânta puţinul pe care-l avem. El doreşte totodată să binecuvânteze multul pe care-l
avem. Posedarea unui dar nu reprezintă o scuză pentru lene. Acest lucru este valabil în cazul
oricărui dar. O dată ce descoperim darul (darurile) pe care-l avem, trebuie să facem tot ceea
ce ne stă în putinţă să-l dezvoltăm aşa încât să devenim o unealtă tot mai eficientă de slujire
a Bisericii.
D.

Două avertismente
În primul rând, aşa cum am spus anterior, să nu uităm că tot ceea ce ştim despre oricare din
aceste daruri îşi are sursa în Biblie. În al doilea rând, existenţa şi în zilele noastre a câtorva
din aceste daruri reprezintă o sursă de dispute în Trupul lui Hristos. Controversa are de-a
face de obicei cu existenţa anumitor daruri în biserica din zilele noastre după încheierea
scrierii din Noul Testament. Unii cred că, după încheierea revelaţiei scrise a lui Dumnezeu,
unele daruri — în special cele care au o formă miraculoasă — au încetat. Alţii cred că ceea
ce Biblia prezintă despre darurile spirituale pentru Biserica Noului Testament continuă să fie
valabil şi pentru Biserica din zilele noastre. Există teologi serioşi, sinceri şi respectabili de
ambele părţi. Ce să facem atunci? O soluţie simplă ar putea-o reprezenta acordarea şi
modelarea ascultării şi experienţei noastre după aplicarea simplă şi deplină a ceea ce Biblia
ne învaţă.

IV. OBSERVAŢII PE MARGINEA LISTELOR DARURILOR DUHOVNICEŞTI
A.

Romani 12:5-8
După cum suntem diverse mădulare ale unuia şi aceluiaşi Trup, în mod similar fiecare dintre
noi avem diferite daruri sau funcţii, după harul care ne-a fost dat şi trebuie să folosim aceste
daruri cu credinţă şi bucurie.
Profeţia

Slujirea

Învăţarea

Încurajarea

Dărnicia

Conducerea

Mila
B.

1 Corinteni 12:27-29
Darurile sunt distribuite în mod suveran, însă trebuie să căutăm din toată inima darurile mai
mari.
Apostolii

Prorocii

Învăţătorii

Făcătorii de minuni

Darurile vindecărilor

Ajutorarea altora

Darurile administrării

Vorbirea în diferite feluri de limbi
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Efeseni 4:11
Darurile ne sunt date „pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea
trupului lui Hristos“.
Apostolii

D.

Evangheliştii

Prorocii

Învăţătorii

Pastorii

1 Corinteni 12:7-11
Există o mare diversitate de efecte, dar o cauză comună, şi toate acestea sunt lucrarea unuia
şi aceluiaşi Duh, iar El dă fiecăruia după cum voieşte.
Mesajul înţelepciunii

Darurile vindecării

Credinţa

Profeţia

Puterile miraculoase

Vorbirea în diferite feluri de limbi

Deosebirea duhurilor

Tălmăcirea limbilor

Mesajul cunoaşterii
E.

1 Petru 4:8-11
Ideea de bază a acestui pasaj este că darurile duhovniceşti sunt date în vederea slujirii altora
şi pentru slăvirea lui Dumnezeu.

V.

PIEDICI ÎN CALEA IDENTIFICĂRII DARURILOR
A.

B.

Motive personale
1.

Teama cauzată de folosirea greşită a darurilor.

2.

Neînţelegerea adecvată a lucrării supranaturalului în plan fizic. Este o problemă de
concepţie de viaţă.

3.

Un posibil păcat personal nerezolvat şi/sau lipsa credinţei.

4.

Lipsa dedicării pentru slujirea altora.

5.

Încercarea de a-i imita pe alţii prin demonstrarea unor daruri similare.

6.

Eforturi prea intense de „a obţine darurile“, în locul căutării Dătătorului de daruri.

7.

Cultivarea unei atitudini de „aştept darul înainte să slujesc“ în locul slujirii altora,
ascultând de Domnul şi încrezându-ne în El, Cel care Îşi va împlini planurile Sale prin
noi. De fapt, dacă ne concentrăm asupra iubirii şi slujirii altora, s-ar putea să nu realizăm
deloc efectul practic al darurilor noastre duhovniceşti.

Probleme organizatorice
1.

Dezechilibru doctrinar: unii exclud anumite daruri, alţii supra-accentuează altele.

2.

Supra-accentuarea anumitor daruri ca „semne ale spiritualităţii“, şi nu ca modalităţi de
slujire a altora.

3.

Lipsa învăţăturii biblice despre darurile duhovniceşti sau a libertăţii de folosire a
acestora.

4.

Prezentarea darurilor ca un scop în ele însele, şi nu ca unelte ale lucrării.

VI. MOBILIZAREA BISERICII POTRIVIT DARURILOR DUHOVNICEŞTI PRIMITE
Unul din secretele reuşitei efortului de plantare de biserici mature şi care să crească îl reprezintă
descoperirea modalităţilor de ajutare a tuturor membrilor să identifice, să dezvolte şi să folosească
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darurile lor duhovniceşti în lucrare. Cel care plantează o biserică nu trebuie „să facă el lucrarea“, ci
să îi ajute pe noii credincioşi să o facă. Nu există limite în calea creşterii unei biserici în care
oamenii sunt îndemnaţi să slujească prin puterea Duhului Sfânt, şi nu mărginiţi la ocuparea unei
anumite funcţii de slujire.
A.

Cum să îi ajutăm pe alţii să-şi descopere darurile şi să le folosească?
Primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a-i ajuta pe alţii să-şi descopere darul (darurile)
este să-i încurajăm şi să-i ajutăm să se implice în lucrare. Doar pe măsură ce slujesc vor
putea vedea în ce mod îi foloseşte Dumnezeu cu eficacitate. Este necesar să-i învăţăm pe
alţii despre:
♦

Necesitatea darurilor;

♦

Natura darurilor;

♦

Identificarea darului nostru (darurilor);

♦

Responsabilitatea de a ne folosi darul (darurile).

Apoi, pe măsură ce aceştia vor sluji, trebuie să urmărim rezultatele lucrării lor pentru a vedea
ce anume binecuvântează Dumnezeu. Dacă identificăm prezenţa unui dar, trebuie să-i
încurajăm să-l dezvolte şi să crească în lucrarea lor în domeniul respectiv. Dacă nu vedem
prezenţa unui dar, avem datoria să intervenim şi să-i sfătuim, îndemnându-i să se orienteze
spre alte domenii ale lucrării şi să nu îi lăsăm pradă frustrării provocate de lipsa rezultatelor.
Este important totodată să amintim fiecărui credincios că, fiind parte a Trupului lui Hristos, are
un dar duhovnicesc. Nu are importanţă de câtă vreme sunt creştini. Chiar şi credincioşii de
curând întorşi la Domnul au un dar (sau mai multe). Uitaţi-vă la rezultatele eforturilor
evanghelistice ale femeii din Samaria (Ioan 4:28-30). Crezuse de mai puţin de o oră şi
Dumnezeu a folosit-o să aducă pe mulţi la Isus. Noii convertiţi trebuie încurajaţi să slujească
altora şi să-şi identifice darul (darurile).
Există un avertisment în care trebuie să ţinem cont în cazul noilor convertiţi. Aceştia trebuie
să slujească. Ei nu trebuie însă să deţină o anumită poziţie (1 Timotei 3:6). Slujirea altora nu
este unul şi acelaşi lucru cu direcţionarea altora. Un post de conducere necesită maturitate şi
credincioşie demonstrată. Dar toţi credincioşii trebuie să se implice în slujirea altora şi în
evanghelizarea celor pierduţi.
B.

Pregătire în vederea dezvoltării darurilor
Deşi darurile duhovniceşti sunt daruri ale harului ce provin de la Dumnezeu, există loc pentru
pregătire şi creştere în folosirea lor în lucrare. Pregătirea se desfăşoară la nivelul
deprinderilor omeneşti, în timp ce dăruirea înseamnă a primi putere la nivelul spiritual.
Ambele îşi au locul lor în lucrare.

VII. DARURILE DUHOVNICEŞTI ŞI PLANTAREA DE BISERICI
Pentru a fi eficace în lucrarea de plantare de biserici, plantatorul trebuie să fie conştient care este
darul său (darurile sale). Ca urmare, el se poate concentra asupra lucrării pe care Dumnezeu o
binecuvântează în viaţa sa. Există diverse moduri de a planta o biserică. Oamenii pot fi atraşi la
Domnul prin învăţătură, evanghelizare, compasiune sau vreun alt dar al plantatorului de biserici.
Este important ca un plantator de biserici care are darul evanghelizării să petreacă timp cu cei
pierduţi, şi să nu îşi consume întreaga energie cu pregătirea de studii biblice. Dar un plantator de
biserici care are darul învăţării altora trebuie să se concentreze asupra studiilor biblice. Dacă
avem darul milei, trebuie să fim alături de cei bolnavi şi în suferinţă.
Deoarece nimeni nu are toate darurile, este important ca cel ce plantează biserici să formeze o
echipă împreună cu alţii care au daruri complementare. Doar astfel va avea o lucrare echilibrată.
Un plantator de biserici care nu are darul evanghelizării poate planta o biserică, dar îi va fi foarte
dificil dacă nu va găsi un coleg care să aibă acest dar. Orice daruri care îi lipsesc plantatorului de
biserici ar trebui să fie prezente la un alt membru al echipei. Altfel, o mare parte a lucrării va
depinde de eforturi omeneşti intense.
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Planul lui Dumnezeu este ca trupul bisericii locale să conlucreze, fiecare mădular folosindu-şi
darul său (darurile sale). Însă atunci când se plantează o biserică nouă, vor exista la început doar
câţiva credincioşi. În acest caz, este şi mai important ca darurile fiecărui credincios să fie
identificate, dezvoltate şi folosite imediat şi cu eficacitate.
Isus a dat anumiţi oameni specializaţi Trupului pentru a echipa fiecare membru în vederea
îndeplinirii lucrării ce-i revine. În plus, Duhul Sfânt dă putere fiecărui credincios prin abilităţi
speciale prin care să îşi îndeplinească sarcinile individuale ce îi revin, contribuind astfel la
funcţionarea întregului Trup. Liderii sunt dăruiţi Trupului pentru echiparea fiecărui credincios în
parte, în vederea lucrării.

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Studiază pasajele biblice în care sunt enumerate darurile duhovniceşti. Observă faptul că
fiecare om are o lucrare, că trebuie să existe unitate, că scopul darurilor este câştigul altora
etc.

♦

Scrie o definiţie practică a fiecăruia dintre daruri.

♦

Cere-i fiecărui participant să întocmească o listă cu darurile pe care crede că le are. Lăsaţi
listele deschise, întrucât Dumnezeu poate adăuga daruri. Defineşte nevoile pe care crezi că
Dumnezeu doreşte să le împlinească în grupul tău. Enumeră oportunităţile de slujire pe care
Dumnezeu le-a deschis în faţa acestui grup.

♦

Rezervaţi un timp de rugăciune în care să vă dedicaţi Domnului şi să-i cereţi să vă dea putere
şi darurile necesare împlinirii nevoilor pe care le-aţi identificat. Nu vă concentraţi asupra
darurilor, ci asupra Dătătorului darurilor.

♦

Dă voie fiecărui participant să înceapă să împlinească nevoile respective după cum se simte
călăuzit. Păstraţi-vă atenţia concentrată asupra împlinirii nevoilor respective, printr-o slujire
plină de dragoste, şi nu asupra darurilor.

♦

Pregăteşte-i pe oameni potrivit darului de lucrare pe care cred că îl au, în vederea împlinirii
respectivelor nevoi.

♦

Dă-le voie altora să evalueze darurile pe care le-ai folosit şi să ţi le confirme.
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Dinamica socială a Bisericii

11

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

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a explica modul în care cultura — atât cea religioasă, cât şi cea
socială — a influenţat Biserica în decursul istoriei sale. Se vor construi de asemenea paralele între
Biserica din zilele noastre din Europa Centrală/de Est şi fosta Uniune Sovietică şi Biserica
Apostolică Primară.

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

să fie conştient de influenţa imensă a culturii asupra Bisericii în trecut;

♦

să fie convins că formele Bisericii trebuie să se schimbe pe măsură ce cultura şi nevoile se
schimbă;

♦

să îşi evalueze propria sa biserică pentru a vedea dacă ea se adaptează câştigării celor
pierduţi, sau aşteaptă ca cei pierduţi să se schimbe pentru a se potrivi bisericii.

Schiţa lecţiei
I.

Introducere

II.

Principii biblice

III.

Biserica Noului Testament şi cultura

IV. Din vremea Noului Testament până în zilele noastre
V.

Cultura contemporană şi Biserica

VI. Rezumat

Lista figurilor
11.1 Graniţele libertăţii pentru cultura Bisericii şi viaţa creştină

Sugestii pentru coordonatori
♦

Pentru pregătirea acestei lecţii, recapitulează principalele evenimente ale istoriei religioase a
ţării tale. Poţi sugera o scurtă bibliografie a contextului vostru.

♦

Ar putea fi utilă realizarea unei folii transparente cu Figura 11.1 sau desenarea ei pe tablă.
Discutaţi în cadrul grupului dacă este corect cele trei culturi desenate să fie diferite unele de
altele — sau dacă ar trebui să fie în permanenţă identice pentru că sunt biblice.
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11

Dinamica socială a Bisericii
MODUL ÎN CARE CULTURA
AFECTEAZĂ BISERICA

INTRODUCERE
Cultura joacă întotdeauna un rol important în modelarea gândirii şi a comportamentului nostru.
Suntem formaţi de cultura noastră, înconjuraţi de ea şi influenţaţi de ea. Lucrul acesta se întâmplă
adeseori fără să ne dăm seama. Chiar şi atunci când ne întâlnim cu cineva din altă cultură, care
diferă mult de a noastră, se poate să conchidem că el sau ea sunt deosebiţi, iar noi suntem
„normali“.
Cultura influenţează şi Biserica. Bisericile din fiecare ţară diferă unele de altele. Unele diferenţe
sunt rezultatul unor doctrine, dar majoritatea sunt rezultatul culturii. De exemplu, clădirile bisericilor
din Africa diferă mult de ale celor din Rusia. Clima este diferită, la fel şi cultura. Muzica dintr-o
biserică sud-americană diferă mult de muzica dintr-una coreeană. Aceste diferenţe provin din
cultură, nu din doctrină.
În plus, nici o ţară nu reprezintă un grup cultural omogen. Fiecare ţară include oameni de pe
diverse continente şi din medii culturale diverse. Cultura poate varia mult chiar şi în cadrul
grupurilor indigene dintr-o ţară. Diferenţele de statut economic, nivel de educaţie şi vârstă pot
determina concepţii despre viaţă radical diferite. Chiar şi diferenţele culturale dintre zonele rurale
şi urbane pot fi semnificative.
O parte a acestor influenţe culturale asupra bisericii sunt pozitive. Ele ajută biserica să se
raporteze la semenii ei din ţara respectivă şi să-i câştige pentru Hristos. Un exemplu al acestui
gen de influenţă l-ar putea reprezenta folosirea poeziei. Dacă este o formă de artă mult apreciată
în cultura respectivă, ea poate fi folosită cu eficacitate pentru exprimarea adevărurilor spirituale.
Alte influenţe culturale pot fi neutre şi lipsite de o semnificaţie deosebită, reprezentând pur şi
simplu modul în care o anumită biserică decide să facă un anumit lucru. Un exemplu de influenţă
neutră poate fi strângerea colectei: trebuie ea să aibă loc în timpul serviciului, la început, la mijloc
sau la sfârşit, sau ar trebui să existe o cutie la ieşirea din biserică, în care oamenii să depună
dărnicia lor? Din păcate, există şi influenţe culturale negative care pot afecta viaţa bisericii. Printre
acestea se numără rasismul sau sincretismul care se pot infiltra din cultura respectivă în biserică.

II.

PRINCIPII BIBLICE
A.

Păstrarea echilibrului
Adaptarea la o cultură fără îmbrăţişarea păcatului din cultura respectivă poate fi un lucru
dificil. Este o chestiune importantă pe care cel ce plantează bisericile trebuie să o aibă în
vedere. Lucrând la organizarea unei biserici noi, trebuie să ia decizii în ce priveşte forma şi
structurile folosite. Există în Noul Testament două pasaje foarte importante referitor la
această chestiune.
1.

Fapte 14:11-18
În acest pasaj Pavel tocmai vindecase pe un olog din Listra. Când oamenii din cetate au
văzut miracolul s-au grăbit să le aducă jertfe lui Pavel şi Barnaba. Intenţiile lor erau
bune, dar Pavel şi-a dat seama că lucrul respectiv ar fi însemnat idolatrie, aşa că s-a
luptat să împiedice producerea răului respectiv. Pavel a refuzat să participe la o practică
culturală ce contravenea în mod clar Scripturii.

2.

1 Corinteni 9:19-23
Pavel afirmă clar aici că este dispus să devină asemenea unui iudeu, unuia dintre
neamuri sau oricui altcuiva pentru a-l câştiga pentru Hristos. El considera mântuirea
celor pierduţi mult mai importantă decât preferinţele sale culturale, dar afirmă, totodată,
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că există o limită până la care poate să meargă în identificarea cu o altă cultură. Pavel
se afla întotdeauna sub legea lui Hristos (v. 21). Nu putea accepta păcatul, dar era
dispus să renunţe la restul preferinţelor sale culturale de dragul câştigării celor pierduţi.
B.

Formă şi funcţie
Conceptul formei şi al funcţiei a fost deja discutat în lecţiile anterioare. Acestea reprezintă
cheile descoperirii echilibrului în abordarea unei anumite culturi de către biserică. Este
important să ne amintim semnificaţia acestor termeni.
1.

Funcţia — ceea ce trebuie să facem
Lucrurile care i se poruncesc bisericii să le facă sunt funcţiile acesteia. Principalele
funcţii ale bisericii includ învăţarea, predicarea, evanghelizarea, botezarea, închinarea,
rugăciunea şi practicarea Cinei Domnului. Există multe alte funcţii precum încurajarea
altora, dragostea faţă de fraţi, cântarea de imnuri şi cântări duhovniceşti şi dăruirea din
ceea ce avem Domnului şi celor în nevoie. Biserica trebuie să facă toate aceste lucruri.

2.

Forma — modul în care alegem să facem aceste lucruri
Formele bisericii sunt modalităţile prin care biserica îşi realizează funcţiile sale. Biserica
are o mare libertate în acest sens, câtă vreme nu alege o formă prezentată ca păcat de
către Scriptură. De exemplu, bisericii i se porunceşte să se roage. Cum, unde, când şi
cât de des trebuie să se roage biserica — nu ni se spune. Poziţia adoptată în timpul
rugăciunii (în picioare, în genunchi, aşezat etc.) diferă de la cultură la cultură. Avem
libertate de decizie în aceste probleme. Însă, biserica are voie să se roage numai lui
Dumnezeu. A te ruga lui Buddha este un păcat. Nu avem atât de multă libertate.

Distincţia dintre formă şi funcţie reprezintă primul pas în naşterea unei biserici adecvate
fiecărui grup cultural. Trebuie să înţelegem că avem libertatea de a alege cum să ne
închinăm şi să slujim, câtă vreme nu trecem graniţa în zona păcatului clar interzis de Biblie.
Formele pot fi diferite de la cultură la cultură şi vor fi diferite. Lucrul acesta este bun şi normal,
câtă vreme evităm păcatul.
Figura 11.1 ne ajută să explicăm modul în care gradul nostru de libertate ne permite
diversitate în închinarea şi viaţa creştină.
Remarcaţi în respectiva figură că cele trei grupuri din centru reprezintă forme ale bisericii
adecvate pentru diverse culturi. Orice punct din interiorul cercului alb este acceptat de
Dumnezeu. Diverse culturi preferă însă forme diverse în această zonă permisibilă. Culturile
A, B şi C pot alege fiecare o modalitate diferită de a îndeplini funcţiile lor biblice. Lucrul acesta
este bun şi normal. Zona gri reprezintă păcatul. Fiecare formă culturală este în aceeaşi
măsură validă, câtă vreme nu traversează graniţa în zona păcatului.
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Figura 11.1: Gradul de libertate al culturii bisericii şi al vieţii creştine

III. BISERICA NOULUI TESTAMENT ŞI CULTURA
Influenţa culturii poate fi clar văzută în istoria Bisericii Noului Testament. Ea a început ca un grup
iudaic, în esenţă, răspândindu-se ulterior cu repeziciune printre neamuri. În cele din urmă, biserica
din zonele locuite de neamuri a depăşit mult, numeric şi ca importanţă, biserica din Ierusalim. Iar
în anul 70 d.Hr., distrugerea Ierusalimului de către romani a pus în mod decisiv capăt importanţei
bisericii de acolo.
Citind cartea Faptele Apostolilor şi epistolele Noului Testament vedem că formele de închinare,
structurile bisericii şi modul de organizare s-au dezvoltat pe măsură ce necesitatea lor devenea
aparentă şi adeseori ca reacţie la probleme culturale. A fost un proces continuu, pe măsură ce noi
provocări şi noi culturi s-au ivit în calea bisericii în creştere.
A.

Biserica din Ierusalim
Biserica din Ierusalim reprezintă un exemplu extraordinar de biserică locală înfloritoare. Ea
continuă să slujească ca model de trup local plin de dragoste, preocupat de cei din jur, gata
să ajute. A avut însă o slăbiciune majoră: a împlinit doar prima parte a poruncii lui Hristos —
de a fi martori „în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului“.
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Trebuie să copiem modelul dragostei lor unul pentru celălalt, dar nu şi lipsa lor de preocupare
pentru cei din afară.
Biserica din Ierusalim era în esenţă formată din iudei, care erau puternic influenţaţi de cultura
lor iudaică. Apostolii au trebuit neîncetat să hotărască modul în care să împletească tradiţiile
lor iudaice şi formele respective de închinare cu noua lor credinţă creştină.
1.

Rugăciunea în Templu
Ucenicii au continuat să se întâlnească, să se roage şi să se închine în templul iudaic
chiar şi după convertirea lor (Fapte 2:4-6; 3:1). Erau deja obişnuiţi cu acest stil de
închinare şi le venea uşor să continue să-l practice. Când numărul credincioşilor a
crescut ajungând la mii de membri, nu exista nici un alt loc suficient de mare ca să se
întâlnească. Nu le-a trecut prin cap ideea de a construi o clădire a „bisericii“. Credincioşii
erau Biserica. Această parte a culturii lor religioase era acceptabilă. Însă nu mai luau
parte la jertfele de la Templu. Înţeleseseră că Hristos, Mielul lui Dumnezeu, împlinise
deja funcţia jertfelor (Evrei 7:27). Au respins pe bună dreptate respectivul obicei în ciuda
adâncilor sale rădăcini în cultura lor.

2.

Bisericile prin case
Pe lângă întrunirile de la Templu, credincioşii se întâlneau în diverse case (Fapte 2:46).
Acest tipar a început chiar înaintea Rusaliilor. Ucenicii erau neîncetat împreună,
aşteptând călăuzirea Duhului Sfânt (Fapte 1:12-14), aşa cum şi în cei trei ani dinainte
fuseseră zilnic împreună cu Isus. Acest obicei s-a născut nu din cultura lor iudaică, ci din
experienţa lor cu Hristos.

3.

Botezul
Noii credincioşi erau botezaţi imediat după ce credeau (Fapte 2:41). Această practică a
continuat în toată perioada Noului Testament, atât în Ierusalim, cât şi în bisericile dintre
neamuri. Mulţi dintre ucenici fuseseră botezaţi de Ioan Botezătorul. Ei înţelegeau că
botezul este o mărturie publică a faptului că crezuseră şi acceptaseră mesajul
propovăduit de cel care îi boteza. Aceasta era concepţia iudaică generală despre botez.
Hristos a ales acest simbol binecunoscut din cultura religioasă iudaică şi i-a adăugat
semnificaţia credinţei în Evanghelie. Era deci o funcţie ce folosea o formă culturală
familiară cu o semnificaţie nouă — o semnificaţie stabilită de Isus Însuşi.

4.

Evanghelizarea
Cultura iudeilor a avut un efect negativ asupra evanghelizării. Le venea greu să creadă
că Dumnezeu îi va mântui pe „câinii“ dintre neamuri, în ciuda faptului că Hristos îi
acceptase pe toţi oamenii (Ioan 4). Domnul a corectat această slăbiciune trimiţând o
persecuţie împotriva lor care i-a alungat din Ierusalim şi i-a împins în lume să-L
vestească pe El. De asemenea, le-a vorbit lui Petru şi Pavel prin vedenii dramatice
pentru a-i convinge să meargă la neamuri (Fapte 9, 10).

5.

Apariţia diaconilor
Funcţiile de bază ale bisericii erau cele de apostoli şi proroci (Efeseni 2:20). Următoarea
slujbă care a apărut se pare că a fost cea de diacon, deşi nu a fost numită ca atare în
Fapte 6:1-7. Ocazia apariţiei acestei funcţii a reprezentat-o o problemă culturală. Se
pare că biserica purta mai bine de grijă de „adevăratele“ văduve evreice care vorbeau
ebraica, decât de cele care vorbeau greaca.
Apostolii au hotărât ca adunarea să aleagă şapte bărbaţi care să se ocupe de această
problemă. Întrucât toţi aveau nume greceşti, deducem că biserica a luat decizia pe baza
culturii. Au decis că văduvele care vorbeau greceşte erau la fel de importante ca şi cele
care vorbeau evreieşte. Au decis, de asemenea, că bărbaţii care vorbeau greceşte pot
sluji cel mai bine grupului lor cultural. Dar i-au numit într-un mod public, ceea ce arată că
ei nu reprezentau „un grup de rang" în cadrul bisericii.

B.

Biserica printre neamuri
O dată cu persecuţia din Fapte 8:1-3, ucenicii au dus în cele din urmă Evanghelia în Samaria
şi „până la marginile pământului“. Mulţi dintre neamuri au primit cu bucurie mesajul
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Evangheliei, mai ales când au văzut minunile făcute de apostoli. De asemenea, Dumnezeu
l-a ales pe apostolul Pavel să slujească în mod specific acestui grup (Fapte 9:15). Ca urmare
a lucrării sale, creşterea bisericii a cunoscut o adevărată explozie, în ciuda persecuţiilor
înverşunate.
Chiar şi bisericile dintre neamuri, din zona Asiei Mici, aveau un număr important de membri
dintre iudei. Metoda obişnuită de evanghelizare a lui Pavel într-o cetate nouă era de a merge
mai întâi la iudei, şi abia după ce iudeii respingeau mesajul Evangheliei la neamuri. Pavel ştia
că iudeii sunt poporul ales de Dumnezeu şi că aveau cunoştinţele de bază în legătură cu
Dumnezeu şi Vechiul Testament. Uneori găsea bărbaţi sau femei dintre iudei, oameni
cucernici, în jurul cărora se putea forma rapid nucleul unei noi biserici. Însă aceştia aduceau
cu ei elemente culturale, atât seculare, cât şi religioase, ce împiedicau de multe ori câştigarea
celor dintre neamuri.
O temă constantă a Noului Testament o reprezintă integrarea acestor credincioşi dintre iudei
în Trupul lui Hristos. El dărâmase zidul de despărţire şi formase un singur Trup nou —
Biserica — atât din neamuri, cât şi din iudei (Efeseni 2:14-16). Însă între ei apăreau uneori
conflicte. De regulă, conflictele apăreau atunci când creştinii dintre iudei insistau asupra
însuşirii culturii lor religioase de către creştinii dintre neamuri. Epistolele condamnă în mod
constant o asemenea atitudine.
1.

Consiliul de la Ierusalim
Fapte 15:1-21 consemnează o decizie capitală referitoare la măsura în care cultura
religioasă iudaică trebuie inclusă în practica Bisericii. Credincioşii dintre iudei susţineau
că, pentru a fi mântuit, este necesară şi tăierea împrejur. Consiliul a luat două decizii
majore.
a.

Tăierea împrejur
Deşi tăierea împrejur era unul dintre ritualurile sacre ale iudaismului, Consiliul a
respins-o pentru că nu se dorea să se pună poveri suplimentare asupra celor
mântuiţi (Fapte 15:10-11, 19). Mântuirea prin har, prin credinţă, elimina necesitatea
oricăror eforturi religioase. Epistola către Galateni este scrisă cu scopul de a
dezbate această problemă. Încercarea de a obliga pe noii credincioşi să se supună
tradiţiilor şi culturii religioase a iudeilor a fost respinsă categoric.

b.

Consumul de carne
Deşi a respins tăierea împrejur, Consiliul a făcut o concesie într-o altă privinţă
(Fapte 15:19-21). Le-au cerut credincioşilor dintre neamuri să se abţină de la
următoarele:
♦

consumul de alimente pângărite de idoli;

♦

imoralitatea sexuală;

♦

consumul cărnii animalelor strangulate sau a sângelui.

Versetul 21 ne prezintă motivul acestei cereri. În fiecare cetate existau
necredincioşi dintre iudei pe care biserica dorea să-i câştige pentru Domnul.
Imoralitatea sexuală, carnea jertfită idolilor şi carnea cu sânge în ea reprezentau
ofense culturale care ar fi împiedicat câştigarea lor pentru Hristos.
Imoralitatea sexuală este interzisă în mod specific în Biblie, ca păcat. Interzicerea ei
este de înţeles. Cum rămâne însă cu consumul de sânge sau de carne jertfită
idolilor? Pavel adaugă ulterior câteva elemente importante la această discuţie. În 1
Corinteni 8 el prezintă următoarele principii:
♦

idolii nu sunt nimic;

♦

ceea ce noi mâncăm nu ne afectează relaţia cu Dumnezeu.

El condamnă, de asemenea, interzicerea consumului alimentelor în 1 Timotei 4:3-5.
În mod clar, consumul de alimente nu este un păcat. Cu toate acestea, decide să
nu mănânce carne jertfită idolilor pentru a nu-l jigni pe „fratele mai slab“. Pavel se
referă la creştinii întorşi de curând la Dumnezeu, care sunt încă slabi în credinţă şi
nu înţeleg noua lor libertate în Hristos. Pavel renunţă la consumul unor asemenea
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alimente pentru a nu fi o pricină de poticnire pentru fratele mai slab. Acest lucru
corespunde situaţiei din Fapte 15. Vedem deci că ucenicii trebuiau să facă concesii
culturale pentru două grupuri:
♦

iudei nemântuiţi;

♦

creştini „slabi“.

Învăţătura importantă care se desprinde este: credincioşii trebuie să ajusteze
formele religioase pe care le practică în aşa fel încât să nu fie o pricină de
poticnire pentru necredincioşi şi pentru creştinii „slabi“. Acesta este deci
contextul afirmaţiei lui Pavel cum că este gata să devină „tuturor totul“ pentru a-i
câştiga (1 Corinteni 9:19-23).
2.

Misiunile în Antiohia
Dumnezeu a folosit cu multă putere biserica din Antiohia ca bază de la care să-i trimită
pe Pavel şi Barnaba, iar mai târziu pe Sila, să evanghelizeze lumea neamurilor.
Cunoaştem puţine lucruri despre viaţa internă a bisericii, în comparaţie cu cea a bisericii
din Ierusalim, despre care s-a scris mult. Elementul nou pe care Domnul ni-l arată prin
biserica din Antiohia este necesitatea de a duce Evanghelia la toţi oamenii. Cultura
religioasă a credincioşilor dintre iudei i-a împiedicat pe aceştia să ducă la îndeplinire
această sarcină. Nu puteau şi nu erau dispuşi să facă schimbările necesare în formele
lor de închinare cu scopul de a-i câştiga pentru Hristos pe cei dintre neamuri. Dumnezeu
i-a pus deoparte şi a folosit, în schimb, biserica din Antiohia. Este un sfârşit trist pentru
începutul minunat al bisericii din Ierusalim din Fapte 2.

3.

Dezvoltarea funcţiilor în biserică
Pe măsură ce biserica s-a răspândit prin Asia şi zona mediteraneană, noi funcţii s-au
adăugat structurii bisericii. Vedem adăugându-se funcţia de „bătrâni“ în 1 Timotei 3:1-11
şi Tit 1:5. Există în continuare diaconi, dar calificativele necesare pentru un asemenea
post sunt prezentate mai detaliat în 1 Timotei 3:1-13 şi Tit 1:5-9. În aceste cărţi mai
găsim menţionate numele unor diaconiţe şi se face referire la anumite liste de ajutorare
a văduvelor din biserică şi la condiţiile înscrierii pe aceste liste. Este clar că structura
bisericii s-a schimbat, a crescut şi a fost adaptată la nevoile noi apărute şi la schimbările
survenite, iar lucrarea bisericii a fost ajustată în funcţie de nevoile şi caracteristicile
culturale ale fiecărui grup (Tit 1:12-14).

4.

Persecuţia romană
Începând cu Fapte 8, Biserica Primară a fost sever persecutată de romani. Sunt
binecunoscute suferinţele îndurate de creştini în timpul acestei perioade şi martirajul
multora, precum şi credinţa şi dragostea lor. Cea mai mare parte a Noului Testament a
fost scrisă în această perioadă şi găsim numeroase îndemnuri la credincioşie. În
general, credincioşii şi-au păstrat credinţa şi rămân un exemplu deosebit pentru noi,
astăzi. Interzicându-li-se să se întrunească în locuri publice, au continuat să se
întâlnească în case, în păduri şi în peşteri. Dar le-a fost şi mai greu credincioşilor dintre
iudei să-şi păstreze credinţa. Au continuat să se lupte cu debarasarea de formele şi
obiceiurile lor culturale. Când persecuţia s-a înteţit, era o ispită puternică pentru ei
revenirea la iudaism şi siguranţa pe care le-o conferea statutul oficial al acestuia. Faptul
că n-au putut-o rupe complet şi definitiv cu trecutul lor şi cu vechile forme de închinare a
devenit o cursă pentru ei mai târziu. Epistola către evrei este scrisă pentru acest grup,
încercând să demonstreze nebunia schimbării puterii lui Hristos cu aceste forme
învechite.

IV. DIN VREMEA NOULUI TESTAMENT PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE
S-a scurs mult timp din zilele Noului Testament până în vremurile noastre moderne, iar Biserica
creştină s-a schimbat şi ea. O parte a acestei schimbări este pozitivă, iar o alta negativă. În mare
măsură această schimbare a fost determinată de schimbările culturale, şi nu doctrinare.
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Apariţia bisericii de stat
Devotamentul sfinţilor a biruit în cele din urmă — până şi împăratul Constantin a crezut, iar
creştinismul a devenit religie de stat. Acest fapt a schimbat tabloul religios al lumii. În loc să
mai fie un grup mic de credincioşi serioşi care se întâlnesc în case asumându-şi un risc mare,
au apărut clădirile uriaşe ale bisericii de stat, bucurându-se de un prestigiu deosebit şi
atrăgând până şi necredincioşii prin puterea, bogăţia şi frumuseţea lor. Întotdeauna au existat
credincioşi adevăraţi — „o rămăşiţă“. Dar cu cât a crescut mai mult puterea politică şi
vizibilitatea Bisericii, cu atât mai mare a fost declinul ei spiritual. Formele de închinare au
devenit mai importante decât funcţiile.

B.

Ruptura dintre Est şi Vest
În cele din urmă, biserica de stat s-a divizat născându-se Biserica Catolică şi Biserica
Ortodoxă. Motivul a fost în parte doctrinar (clauza „filioque“); dar o cauză importantă au
constituit-o diferenţele culturale dintre Est şi Vest şi lupta pentru putere dintre liderii celor
două grupuri. Ambele biserici, atât cea occidentală cât şi cea răsăriteană, puneau un accent
mai puternic pe forme decât pe funcţii. Modul în care se desfăşura închinarea era mai
important pentru ele decât ceea ce credeau. S-au dezvoltat două forme puternic diferite de
închinare creştină — una în Est, iar cealaltă în Vest. Remarcaţi importanţa dată acestor
forme în raportul emisarilor trimişi de Vladimir, marele duce de Kiev, în 987 d.Hr., despre
credinţa ortodoxă din Constantinopole:
Grecii ne-au condus la edificiile în care se închină Dumnezeului lor şi n-am ştiut dacă ne
aflăm în ceruri sau pe pământ, deoarece pe pământ nu mai există o asemenea splendoare şi
frumuseţe şi nu avem cuvinte pentru a o descrie. Ştim doar că Dumnezeu locuieşte acolo
printre oameni, iar slujba lor este mai frumoasă decât ceremoniile altor popoare. Fiindcă nu
putem uita acea frumuseţe pe care am văzut-o. Orice om, după ce a gustat ceva atât de
dulce, nu mai poate accepta ceva ce este amar, şi de aceea nu mai putem rămâne aici
(Cronica Primară).

C.

Reforma protestantă
Rădăcina reformei protestante a constituit-o dorinţa reformatorilor de a corecta accentul
nefondat pe forme. Ei doreau revenirea la adevăratele funcţii ale Bisericii. Reformatorii au
predicat mântuirea prin credinţa în Hristos — şi numai prin credinţă. Formele bisericii nu erau
la fel de importante ca funcţiile acesteia. Ceea ce credem este mult mai important decât
modul în care ne închinăm. Atât Biserica Ortodoxă, cât şi cea Catolică au respins acest
argument. S-au dus războaie din pricina acestei chestiuni. Au fost invadate diverse ţări.
Necredincioşii au fost omorâţi. Bisericile creştine de stat au persecutat celelalte biserici
creştine. Exploratorii s-au repezit să cucerească continentele nou descoperite pentru
„adevărata“ religie. S-au făcut abuzuri de ambele părţi. Într-un caz extrem, în Rusia,
ortodocşii s-au luptat cu ortodocşii în Schisma vechilor credincioşi pentru a decide câte
degete trebuie utilizate când cineva îşi face cruce. Au murit oameni pentru această formă,
deşi ambele părţi erau de aceeaşi părere în ce priveşte doctrina Trinităţii — funcţia! În
mijlocul acestor animozităţi, biserica protestantă a adoptat totuşi încet, încet multe din vechile
forme — clădiri mari împodobite, preoţi de profesie şi forme rigide de desfăşurare a slujbei —
forme care erau folosite de bisericile ortodoxă şi catolică.

D.

Era persecuţiei sub URSS
În cea mai mare parte a perioadei în care URSS a dominat sau a influenţat Europa
Centrală/de Est şi o mare parte din Asia, Biserica creştină a fost crunt persecutată.
Suferinţele din această perioadă sunt susţinute de multe dovezi. Pentru prima dată au fost
egal persecutate toate ramurile creştinismului şi, probabil, pentru prima dată din vremea
Noului Testament creştinii s-au tratat unii pe alţii ca fraţi. Biserica s-a apropiat mai mult de
modelul nou-testamental — dar nu în întregime. Anii ce au urmat şi-au luat tributul. Formele
au devenit atât de importante pentru bisericile de stat încât adeseori acestea le-au acordat o
importanţă exagerată. Tradiţiile religioase formate în decursul secolelor au murit mai greu
decât doctrinele pe care s-au întemeiat. Durata persecuţiei a variat de la ţară la ţară, la fel şi
măsura în care învăţăturile din trecut s-au pierdut. În această perioadă s-au născut biserici
care, în general, au recâştigat părtăşia caldă şi devotamentul bisericii din Ierusalim, dar au
adăugat acestora concentrarea nesănătoasă asupra formelor, ritualurilor şi a culturii
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religioase ce-i caracteriza pe credincioşii dintre iudei. În plus, lupta pentru supravieţuire a
suprimat în multe cazuri zelul misionar de a-i câştiga pe cei pierduţi. În multe cazuri,
obiectivul a devenit atragerea celor pierduţi la noi — şi adoptarea de către aceştia a culturii
noastre religioase — spre satisfacţia noastră.
V.

CULTURA CONTEMPORANĂ ŞI BISERICA
Bisericile din Europa Centrală şi de Est şi din fosta Uniune Sovietică se luptă astăzi cu rezultatele
acestei istorii culturale, politice şi religioase. Fiecare biserică locală îşi are adunarea şi contextul ei
unice. Este imposibil de zugrăvit un tablou general care să se potrivească tuturor cazurilor. Putem
afirma cu certitudine că aceste influenţe au afectat fiecare biserică în parte. Măsura în care au fost
ele afectate depinde într-un grad mare de deciziile care au fost luate de liderii bisericii în privinţa
formei şi funcţiei. Aceste decizii au fost luate conştient sau inconştient, dar în mod cert au fost
luate. Unele sunt pozitive, altele pot reprezenta o piedică pentru biserica contemporană în
ducerea Evangheliei la cei pierduţi.
Din studiul bisericii Noului Testament se desprind două principii clare:
♦

formele bisericii trebuie să se modifice potrivit schimbărilor survenite în cultură sau în nevoile
celor din jur;

♦

biserica trebuie să fie dispusă să îşi schimbe formele pentru a nu fi o piedică pentru
necredincioşi sau pentru creştinii slabi — dar evitând păcatul.

Din păcate, aceste principii sunt complet inversate. În loc să urmăm exemplul bisericii din perioada
Noului Testament, facem unul din cele două lucruri de mai jos sau amândouă.
1.

Refuzăm să facem schimbări
Multe biserici refuză să schimbe ceva. Probabil nu sunt deloc conştiente de dimensiunile
„bagajului cultural“ pe care l-au colecţionat în cei două mii de ani de istorie a Bisericii. Dacă
ar fi conştiente, l-ar justifica drept tradiţie străveche. Formele au înlocuit funcţia. Aceste
biserici urmează cursul creştinilor dintre iudei şi se agaţă de tradiţiile lor. Ca urmare, nu sunt
în stare să îi câştige pe cei pierduţi şi să se raporteze corect la cultura acestora.

2.

Aşteptăm ca necredincioşii să se conformeze culturii bisericii noastre
Această atitudine este atât de răspândită încât este acceptată fără a fi pusă în discuţie. Ea
este în mod clar opusă Scripturii. În Biblie, credinciosul trebuie să devină totul tuturor. Trebuie
să trăim vieţi prin care să facilităm auzirea şi ascultarea mesajului Evangheliei. Prin ceea ce
facem trebuie să-i atragem pe necredincioşi la Mântuitorul. Unele lucruri dintr-o cultură sunt
păcat. Trebuie respinse. Dar adeseori ele intră în conflict doar cu cultura bisericii. Când aşa
stau lucrurile, biserica trebuie să se schimbe. Până şi Hristos Şi-a schimbat complet cultura
Sa şi a devenit om pentru a-i câştiga pe păcătoşi — dar fără păcat (Filip. 2:7; Evrei 4:15).
În mod similar, bisericile aşteaptă adeseori de la credincioşii „slabi“ să renunţe repede la
lucrurile la care ele însele nu sunt dispuse să renunţe. Dar tiparul biblic este ca cei „tari“ să-şi
sacrifice drepturile lor pentru a nu aşeza o povară prea grea pe credincioşii mai slabi. Cât de
des nu s-a întâmplat ca membrii bisericii să se comporte ca un frate „slab“ şi să ceară noului
convertit să renunţe la cultura sa?
Este adevărat că fratele mai tare trebuie să-l înveţe pe cel mai slab. Dar lucrul acesta are loc
în timp. Primul stadiu este cel în care fratele mai tare renunţă la drepturile sale şi rabdă
lipsurile fratelui mai slab până când acesta creşte şi se maturizează.

VI. REZUMAT
Provocarea cu care se confruntă Biserica astăzi este de a şti când să înfrunte păcatul şi cultura
din jurul ei şi când să se schimbe şi să se adapteze culturii pentru a-i câştiga pe cei pierduţi. Cele
două lucruri trebuie păstrate permanent în echilibru. Este o chestiune dificilă pentru Biserica din
Europa Centrală şi de Est şi din fosta Uniune Sovietică. Există secole de tradiţie şi istorie care o
influenţează. Din multe puncte de vedere, problema seamănă cu cea a creştinilor dintre iudei din
Biserica Primară. Aceştia erau devotaţi Domnului. Se rugau cu zel. Se iubeau unul pe celălalt. Le
venea însă greu să renunţe la cei două mii de ani de istorie iudaică pentru a împlini Marea
Însărcinare. Noi ar trebui să ne schimbăm înainte ca o nouă persecuţie să ne împrăştie. Unele
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biserici din zilele noastre decid să se schimbe şi să-i câştige pe cei pierduţi, dar marea majoritate
nu acceptă lucrul acesta. De aceea, plantarea de noi biserici devine şi mai importantă, iar sarcina
plantatorului de biserici este una urgentă. Dinamica culturală a noilor biserici se aseamănă mult cu
cea a bisericii din Antiohia. Noii convertiţi vin fără „bagajul“ cultural-religios al creştinilor mai vechi
şi de aceea se pot raporta mai uşor la lume şi la cultura acesteia. Potenţialul lor este imens. Fără
a avea forme concrete, au libertatea de a-şi adapta închinarea şi viaţa ţelului câştigării celor
pierduţi.
Există pericolul ca noii convertiţi să ştie prea puţine lucruri despre sfinţenie şi să nu aibă o bază
doctrinară solidă. Biserica din Antiohia a depăşit aceste neajunsuri cu ajutorul unor învăţători buni
(Fapte 13:1). În timp ce aceştia îi învăţau pe oameni despre har şi sfinţenie, Dumnezeu i-a folosit
pentru a duce vestea bună întregii lumi din acele vremuri. Fie ca şi noi să fim astăzi la fel de
credincioşi.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Care sunt câteva din trăsăturile culturale majore ale ţării sau zonei în care trăieşti? Care este
sursa lor? Provin ele din istorie, din religie, din politică, din felul climei, din stilul de viaţă sau
dintr-o altă sursă?

♦

Cum poate face creştinul distincţie între ceva care este păcătos şi ceva care doar contravine
culturii sale religioase?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Recapitulează lecţiile despre formă şi funcţie în lumina acestei lecţii. Enumeră formele şi
funcţiile bisericii tale.

♦

Evaluează lista întocmită mai sus în lumina a ceea ce ştii acum despre influenţele
cultural-istorice asupra bisericii creştine.

♦

Enumeră trăsăturile ramurilor istorice ale creştinismului din ţara ta ca, de exemplu, ortodoxia,
catolicismul sau luteranismul. Evaluează în rugăciune şi cu o atitudine critică măsura în care
fiecare dintre aceste caracteristici au fost asimilate de biserica ta. Separă-le în două categorii:
pozitive şi negative.

BIBLIOGRAFIE
♦

Harding, Neil, A History of Christianity in Russia, lucrare nepublicată, 1996.
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GRUPURI-CELULĂ
LECŢIA 7: DINAMICA DISCUŢIILOR ÎN GRUPURI-CELULĂ
I.

Coordonarea discuţiilor într-un grup-celulă

II.

Pregătirea întrebărilor bune

III.

Probleme apărute în timpul discuţiilor

LECŢIA 8: PREOCUPAREA PENTRU MEMBRII UNUI GRUP-CELULĂ
I.

Construirea relaţiilor

II.

Identificarea nevoilor oamenilor

III.

Preocuparea pentru nevoile grupului-celulă căruia îi aparţii

LECŢIA 9: PREGĂTIREA DE NOI LIDERI PENTRU GRUPURI-CELULĂ
I.

Alege un lider-ucenic

II.

Pregăteşte-ţi ucenicul pentru conducere

III.

Dă-i drumul ucenicului tău să meargă în lucrare

ANEXE
7A. Grupuri-celulă: Exemple de întrebări pentru discuţii
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LECŢIA

7

Dinamica discuţiilor în
grupuri-celulă

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Formarea

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-l echipa pe liderul grupului-celulă cu abilităţile necesare conducerii
sesiunilor de discuţii ale grupului, astfel încât acestea să fie utile.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
să înţeleagă abilităţile necesare unui lider de grup-celulă pentru comunicare;
♦

să cunoască principiile pregătirii unor întrebări pentru discuţii bune şi să pregătească singur
asemenea întrebări;

♦

să exerseze identificarea şi rezolvarea problemelor ce pot apărea într-o sesiune de discuţii
într-un grup-celulă.

Schiţa lecţiei
I.

Coordonarea discuţiilor într-un grup-celulă

II.

Pregătirea întrebărilor bune

III.

Probleme apărute în timpul discuţiilor

Anexe
7A. Grupuri-celulă: Exemple de întrebări pentru discuţii

Sugestii pentru coordonatori
♦

Deşi scopul acestei lecţii este de a-l echipa pe liderul unui grup-celulă în vederea coordonării
unor sesiuni utile de discuţii, discuţia însăşi nu reprezintă ţelul final al unui grup-celulă.
Discuţiile folositoare dintre membrii grupului încurajează părtăşia, întăresc relaţiile şi oferă
cadrul învăţării şi aplicării adevărului biblic. Învăţând cum să conducă bine discuţiile şi să
evite problemele apărute în comunicare, liderul grupului-celulă va reuşi să zidească încredere
şi ataşament între membrii grupului şi va motiva întregul grup să realizeze obiectivele pe care
şi le-a propus.

♦

Sugerează-le participanţilor să citească Lecţia 4, secţiunea Conducere, „Stiluri de
interacţiune“, care completează lecţia de faţă în domeniul bunei comunicări cu alţii într-un
grup-celulă.

♦

Rezervă cel puţin 20 de minute din programul lecţiei pentru exerciţiul „Probleme apărute în
timpul discuţiilor“ de la sfârşitul acestei lecţii.
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LECŢIA

I.

COORDONAREA DISCUŢIILOR ÎNTR-UN GRUP-CELULĂ
Nu poate fi accentuată suficient valoarea discuţiilor de calitate într-un grup-celulă. Prin asemenea
discuţii participanţii află mai multe unul despre celălalt şi se apropie unul de altul în dragoste
creştină. Discuţiile pe marginea Bibliei reprezintă o parte vitală a procesului uceniciei şi creşterii
din viaţa unui credincios. Duhul Sfânt foloseşte discuţiile dintre credincioşi şi necredincioşi pentru
a-i atrage pe oameni la Hristos.
Rolul liderului unui grup-celulă este de a facilita discuţiile utile şi de a le oferi un model membrilor
din grupul său cum să-i asculte pe alţii, să pună întrebări bune şi să evite problemele care pot
apărea. În felul acesta, liderul continuă să-i ajute pe membrii grupului-celulă să se maturizeze şi
să crească în credinţa lor şi în abilităţile de care au nevoie pentru lucrare.
Această lecţie este concepută cu scopul de a prezenta o formă sau o metodă de coordonare a
sesiunilor de discuţii dintr-un grup-celulă. Rezultatul discuţiilor grupului ar trebui să fie încrederea,
devotamentul unuia faţă de celălalt şi relaţii puternice, nu capacitatea liderului de „a organiza un
spectacol bun“. Fiecare participant trebuie să se gândească la comunicarea şi interacţiunea din
cadrul grupului în lumina propriei sale culturi şi să folosească abilităţile adecvate pentru discuţie,
care să conducă la întărirea încrederii între membrii grupului-celulă.
Una din cele mai importante abilităţi ale liderului, în cazul unei discuţii, o reprezintă capacitatea de
a asculta. Ascultarea implică concentrarea atenţiei atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct
de vedere emoţional, asupra persoanei care vorbeşte. Nu uita că limbajul trupului tău vorbeşte
uneori mai tare decât vorbele tale. Păstrează un contact vizual bun şi nu te preocupa de alte
lucruri în timp ce vorbeşte cineva.
Se întâmplă frecvent ca oamenii mai extroverţi să monopolizeze discuţiile
într-un grup-celulă. În acest caz, cere-le celorlalţi membrii ai grupului să
împărtăşească ideile sau opiniile lor. Nu lăsa ca unul sau doi oameni să
domine întreaga conversaţie.
Alteori va fi cazul să clarifici ceva ce tocmai s-a spus. „Marcu, ce-ai vrut să
spui prin cuvântul «mântuit» pe care tocmai l-ai folosit?“. Nu presupune că ai
înţeles ceea ce a spus altcineva fără a reformula cu propriile tale cuvinte ceea
ce crezi că s-a spus. Sau, cere-i respectivului să reformuleze ideea
comunicată. „Lena, nu cred că am înţeles bine — mi-ai putea explica altfel
ceea ce ai vrut să spui?“
Poate fi util să-i rogi pe oameni să justifice comentariile făcute. Întreabă-i de ce
simt aşa, unde găsesc ideea respectivă în pasajul din Scriptură studiat etc.
„Vladimir, eu nu ajung la aceeaşi concluzie ca şi tine din aceste versete din
Scriptură. Ne poţi ajuta să înţelegem mai bine punctul tău de vedere?“
Uneori va fi necesar să extinzi discuţia, întrebând dacă are cineva ceva de adăugat sau întrebând
în ce mod se leagă ceea ce tocmai s-a spus de o idee anterioară.
Când cineva din grup îi vorbeşte doar liderului, acesta trebuie să redirecţioneze întrebările sau
comentariile respectivului spre ceilalţi membrii ai grupului. „Dan, înţeleg de ce simţi asta. Laura, ce
crezi tu despre sugestia făcută de Dan?“ Dacă discuţia se poartă permanent doar între lider şi un
singur membru al grupului, ceilalţi participanţi se simt excluşi şi neimplicaţi. Comunicarea în cadrul
unui grup trebuie să se desfăşoare între membrii grupului, nu doar într-un sens unic, între lider şi
fiecare membru al grupului.
Va fi util să te opreşti de câteva ori pe parcursul discuţiei şi să rezumi cele spuse până în acel
moment. Subliniază ideile principale sau contribuţiile aduse de participanţi. Lucrul acesta este
parte a încurajării membrilor grupului, recunoscând şi apreciind contribuţia fiecărui participant.
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Mulţumeşte-le pentru contribuţia la discuţii. „Larisa, vreau să-ţi mulţumesc pentru ceea ce ne-ai
împărtăşit în legătură cu acest subiect.“ Chiar dacă cele spuse de un anumit membru necesită
rectificări, este important ca participarea lui la discuţii să fie apreciată.
II.

PREGĂTIREA ÎNTREBĂRILOR BUNE
Întrebările pe care le pui într-un grup-celulă pot afecta pozitiv într-o măsură considerabilă relaţiile
dintre membrii acestuia şi pot facilita descoperirea adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu.
Întrebările bine pregătite îi vor încuraja pe oameni să vorbească despre ei înşişi, despre ceea ce
gândesc şi simt.
A.

Întrebări de părtăşie
Întrebările joacă un rol important în construirea relaţiilor personale dintre membrii unui grup.
Anexa 7A, „Exemple de întrebări pentru discuţii“, conţine modele de întrebări prin care
membrii unui grup sunt ajutaţi să se cunoască mai bine unii pe alţii. Este important să înveţi
cum să îţi formulezi întrebările şi să le legi de viaţa ta şi de viaţa participanţilor din grupul tău.
Pune întrebări care să le dea membrilor grupului posibilitatea să împărtăşească despre ei
lucruri care altfel nu ar fi remarcate uşor de ceilalţi. „Ne poţi spune un lucru care te preocupă
sau te îngrijorează?“; „Ce schimbare crezi că te aşteaptă în viitor? Ce sentimente trezeşte ea
în tine?“. Aceste genuri de întrebări îi încurajează pe oameni să vorbească despre gândurile
şi trăirile lor interioare, ceea ce duce la crearea unei atmosfere de susţinere reciprocă în
grup.
Pune întrebări la care se poate răspunde în două-trei minute: „Dacă te rugăm, ne-ai putea
împărtăşi un domeniu în care ai frământări şi la care lucrezi în această săptămână?“ În
stadiile de început ale unui grup, pune din când în când întrebări care le dau posibilitatea
participanţilor să se încurajeze unul pe celălalt: „Ce lucru pozitiv ai putea spune despre cel
puţin un alt membru din grup?“
Întrebările de părtăşie sunt simple, dar întăresc relaţiile din grup. Ele nu necesită răspunsuri
negative (de pildă, nu întreba „Care este cel mai mare eşec al tău?“). Toţi membrii grupului
pot răspunde la întrebările de părtăşie şi acestea îi vor ajuta să se cunoască mai bine şi să se
iubească. Aceste tipuri de întrebări le cer oamenilor să vorbească din inimă, nu doar să
prezinte opinii despre un anumit subiect.

B.

Întrebări pentru discuţii pe marginea unui pasaj din Biblie
Întrebările pe care le pui în timpul unei sesiuni de discuţii pe marginea unui pasaj din Biblie
vor fi uşor diferite de cele pe care le pui în timpul de părtăşie. Vei dori să pregăteşti întrebări
care să îi călăuzească pe membrii grupului spre un studiu inductiv al unui pasaj din Scriptură.
În perioada iniţială a grupului-celulă întrebările tale vor fi pentru ei un exemplu de studiere
inductivă.
Pe măsură ce grupul creşte şi se maturizează, vei dori să le ceri lor să pună întrebări prin
care să înţeleagă mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Poţi face lucrul acesta formal, cerându-i
unui anumit membru să conducă studiul în cadrul unei întruniri, sau o poţi face informal,
cerându-le pur şi simplu membrilor grupului să îşi împărtăşească ideile în timp ce parcurgeţi
împreună pasajul din Scriptură. Întrebarea poate suna cam aşa: „Ce întrebare am putea pune
în legătură cu aceste versete pentru a observa atent ce s-a scris?“; sau „Ce tipuri de întrebări
aplicative crezi că ar trebui să punem pentru a face legătura dintre acest pasaj şi viaţa
noastră de zi cu zi?“
O posibilitate ar fi să rezervi una sau două întâlniri pentru o lecţie de discutare a unui pasaj
din Biblie, ca grup. Nu numai că astfel membrii grupului vor învăţa cum să pregătească
întrebări bune, ci vor fi totodată ajutaţi să se pregătească pentru lucrarea ce-i aşteaptă în
viitor, în special cei care vor deveni ei înşişi lideri ai unor grupuri-celulă.
Când liderul unui grup-celulă foloseşte întrebări de calitate pentru discuţii pe marginea unui
pasaj din Biblie, el oferă membrilor grupului un model de coordonare a studiului în grup.
(Vezi, de asemenea, Metode de studiu biblic, lecţiile SB-8, SB-9 şi SB-10 din Modulul 2.)
Aceste lecţii le oferă linii călăuzitoare şi exerciţii practice pentru coordonarea studiului biblic
într-un grup-celulă. Nu uita, accentul în timpul studiului biblic în grup nu este doar pe
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cunoaşterea Bibliei, ci mai degrabă pe capacitatea de a descoperi adevărul în Cuvântul lui
Dumnezeu, adevăr care va duce la schimbarea vieţii.
III.

PROBLEME APĂRUTE ÎN TIMPUL DISCUŢIILOR
În orice grup vor exista unii membri cărora le place să vorbească şi alţii care sunt mai tăcuţi. Unii
oameni se abat de la discuţie şi sunt în stare să vorbească despre orice altceva, numai despre
subiectul în cauză nu. Altora le place să-i combată pe ceilalţi pentru a-şi susţine punctul de
vedere. Ca lider al unui grup-celulă, vei descoperi curând că apar probleme în sesiunile de
discuţii. Modul în care rezolvi aceste probleme va fi important pentru creşterea grupului şi
dezvoltarea lui într-o comunitate de oameni cărora le pasă unul de celălalt, cât şi pentru creşterea
personală a fiecărui membru în parte.
A.

Tipuri de probleme ce apar în cadrul discuţiilor
1.

Cineva vorbeşte prea mult/Cineva nu vorbeşte deloc
Acestea sunt probabil cele două probleme care se întâlnesc cel mai frecvent în timpul
unor sesiuni de discuţii. Cum poţi ruga, cu tact, pe cineva care vorbeşte prea mult să fie
mai tăcut şi cum poţi da altcuiva posibilitatea să contribuie la discuţii? Când cineva
vorbeşte prea mult, apreciază comentariile făcute de respectivul, după care
direcţionează discuţia către altcineva din grup. „Toma, este o observaţie bună. Ce-ar fi
să ascultăm acum pe cineva care încă n-a vorbit? Există şi alte păreri? George, ai fost
tăcut întreaga seară, tu ce crezi?“ Liderul grupului poate, de asemenea, să meargă să
se aşeze lângă persoana mai vorbăreaţă pentru a putea stabili astfel contactul vizual cu
ceilalţi membri din grup şi pentru a-i încuraja să vorbească şi ei.
Uneori singura modalitate de a-i face pe oamenii mai timizi sau mai tăcuţi dintr-un grup
să vorbească (cel puţin în faza de început) este de a le pune întrebări direct. „Ioana, tu
ce crezi despre acest verset?“ De asemenea, liderul se poate aşeza vizavi de persoana
mai tăcută dintr-un grup (în cazul în care grupul este aşezat în cerc) pentru a o încuraja
să vorbească prin contactul vizual şi limbajul trupului. Se poate întâmpla, de asemenea,
să existe în grup un membru care este creştin de multă vreme şi care ştie răspunsurile la
multe din întrebările puse în timpul sesiunilor de studiu biblic. În acest caz problema este
că respectivul dă răspunsurile înainte ca ceilalţi să aibă timp să se gândească la
întrebare sau să-şi lanseze propriile răspunsuri. Într-o asemenea situaţie, va fi utilă o
discuţie în particular cu persoana respectivă, cerându-i sprijinul pentru a implica şi pe
ceilalţi membri ai grupului în discuţie. S-ar putea ca respectiva persoană să fie un
potenţial lider-ucenic de care Dumnezeu vrea ca tu să te ocupi.

2.

Cel care vorbeşte este prea general sau prea vag
Uneori oamenilor le vine greu să exprime ceea ce doresc cu adevărat să spună. Îi poţi
ajuta să-şi exprime mai clar ideea cerându-le să vină cu clarificări. „Ne poţi da un
exemplu? Ideea ta este bună, dar poate reuşim s-o formulăm şi mai clar. Ştie cineva un
exemplu în acest sens?“ Sau va trebui, poate, să reformulezi cu cuvintele tale ceea ce
s-a spus, astfel încât să devină mai clar şi mai uşor de înţeles pentru ceilalţi.

3.

Conversaţia s-a îndepărtat de la subiect
Menţinerea discuţiilor în cadrul unui grup în jurul subiectului poate reprezenta unul din
cele mai dificile aspecte ale coordonării discuţiei. Oamenii au tendinţa de a vorbi despre
ceea ce ştiu, chiar dacă lucrul respectiv nu coincide cu subiectul studiului sau discuţiei.
„Cora, este o idee interesantă şi poate vom putea discuta cândva despre ea (sau
organiza un studiu biblic pe această temă) în cadrul unei alte întâlniri.“ Sau, ai putea
spune: „Cora, ideea ta este interesantă, dar nu prea are legătură cu ceea ce discutăm
noi astă seară“. După care, le poţi pune membrilor grupului o întrebare legată de
subiectul discutat, pentru a readuce discuţia pe făgaşul ei.

4.

Există întrebări la care grupul şi liderul acestuia nu pot răspunde
Asemenea situaţii apar mai frecvent decât crezi. Cel mai rău lucru pe care-l poţi face
este să dai un răspuns vag sau general, aşa încât să dai impresia că ştii ceva ce, de
fapt, nu ştii. Grupul tău trebuie să afle că liderii nu ştiu toate lucrurile. Dacă nimeni din
grup nu poate răspunde la întrebare, atunci în calitate de lider spune-le că vei face tot ce
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poţi pentru a găsi răspunsul şi li-l vei comunica la întâlnirea viitoare. Notează-ţi
întrebarea respectivă ca să n-o uiţi.
5.

Doi membri, sau mai mulţi, sunt prinşi într-o dispută
Mai întâi, disputele dintr-un grup-celulă nu sunt în mod obligatoriu un lucru rău. Ele pot
contribui la clarificarea subiectului discutat şi pot ajuta grupul să mediteze la pasajul sau
subiectul în discuţie. Există însă o diferenţă între o dezbatere sănătoasă şi o confruntare
mânioasă. Rolul tău ca lider este de a urmări cu grijă conversaţia şi de a-i pune capăt
dacă atmosfera se încinge prea tare. „Ivan, Sergiu, cred că înţelegem cu toţii punctele
de vedere prezentate de voi, dar trebuie să mergem mai departe. Dacă doriţi, veţi putea
discuta mai mult acest subiect după întâlnire.“
Se poate întâmpla uneori să nu existe o soluţie imediată pentru o dispută. Doi oameni
pot susţine, fără patimă, două puncte de vedere diferite vizavi de un pasaj din Scriptură
şi s-ar putea întâmpla ca ambele să fie corecte. Şi în acest caz va trebui să pui capăt
dezbaterii şi să revii la subiectul studiat sau discutat.

6.

Cineva face tot timpul glume
Unor oameni le place să spună glume sau să fie mucaliţi şi pot fi într-adevăr extrem de
amuzanţi. Poate Dumnezeu a dăruit grupului tău un om care are simţul umorului şi
capacitatea de a găsi ceva amuzant în aproape orice situaţie. Într-un context adecvat,
aceşti oameni pot avea o influenţă benefică asupra grupului, deoarece ei reuşesc să
„spargă gheaţa“ când lucrurile devin prea serioase sau prea plictisitoare.
Dacă, însă, persoana respectivă face glume tot timpul şi doreşte să fie centrul atenţiei,
va deveni în curând o problemă. Discută cu ea în particular şi spune-i cât de mult
apreciezi capacitatea pe care o are de a „da o mână de ajutor“ când lucrurile se mişcă
prea încet sau situaţia devine neplăcută, dar stabileşte totodată limitele a ceea ce este
acceptabil sau nu. De multe ori un asemenea om nu realizează că generează probleme.
Nu-l face să înţeleagă că el ar fi o problemă ci, mai degrabă, că celorlalţi din grup le vine
greu să se concentreze sau să participe la discuţii dacă el glumeşte tot timpul.

7.

Un participant nu este atent sau este preocupat de altceva
Dacă cineva pare plictisit sau neinteresat de discuţie, încearcă să-l implici punându-i
întrebări directe. „N-am auzit părerea ta, Sara. Tu ce crezi?“ Dacă, de asemenea, este în
mod evident preocupată de altceva (croşetează, tot învârte hârtiile etc.) încearcă şi în
acest caz s-o implici în conversaţia care are loc punându-i suficiente întrebări ca să nu
mai aibă timp să facă altceva. Dacă însă toate acestea nu ajută, va trebui probabil să
stai de vorbă cu persoana respectivă în particular şi s-o ajuţi să înţeleagă faptul că
modul ei de a se comporta comunică o lipsă de respect faţă de ceilalţi membri ai
grupului.
Există un alt aspect care trebuie luat în considerare într-o asemenea situaţie. S-ar putea
ca discuţia să fie într-adevăr plictisitoare! Dacă plictiseala pare să fie o problemă în
grupul tău, va fi înţelept să stai de vorbă cu liderul-ucenic sau cu altcineva din grup în
care ai încredere pentru a afla ce subiecte ar prezenta un interes mai mare pentru grup.

8.

Doi membri ai grupului poartă permanent o conversaţie „particulară“ între ei
Există câteva modalităţi de a-i opri. Una ar fi să le ceri să împărtăşească întregului grup
ceea ce discută între ei (presupunând că discută despre subiectul dezbătut). Alta ar fi să
le pui mai multe întrebări directe, aşa încât să nu mai poată discuta unul cu celălalt, ci să
fie obligaţi să participe la discuţia grupului. Dacă problema apare constant, va trebui să
stai de vorbă cu fiecare din ei în particular şi să-i ajuţi să înţeleagă deranjul pe care
conversaţia lor particulară îl provoacă grupului.

B.

Exerciţiu: Rezolvarea problemelor
Împarte membrii grupului în două subgrupe, grupa A şi grupa B. Grupa A trebuie să aleagă
din cadrul ei pe cineva care să „conducă“ grupa B. În timp ce este aleasă persoana
respectivă, grupa B alege în secret maxim 3 - 4 oameni care să joace rolurile enumerate mai
jos. Timp de aproximativ 5 minute, grupa B va discuta subiectul „Rolul bisericii în
îmbunătăţirea societăţii“ (sau orice alt subiect doresc ei). Grupa A va urmări discuţia.
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Indivizii „problemă“ vor trebuie să îşi joace rolurile ce le-au revenit, iar liderul va trebui să
rezolve problemele pe măsură ce apar. Nu uita, şi membrii „normali“ vor trebui să contribuie
la conversaţie, nu doar membrii „problemă“! La sfârşitul celor 5 minute, membrii grupei A vor
trebui să identifice participanţii la discuţie care au jucat diferitele roluri. Ambele grupe vor
trebui să evalueze modul în care liderul discuţiei a încercat să rezolve problemele apărute.
Apoi grupa B va alege pe cineva care să conducă grupa A, în timp ce grupa A va alege în
secret 3- 4 oameni care să joace rolurile membrilor „problemă“ etc. Exerciţiul poate continua
în funcţie de timpul disponibil.
Roluri-problemă:
♦

Timidul care nu vorbeşte

♦

„Glumeţul“ care face tot timpul haz

♦

Vorbăreţul care sporovăie necontenit

♦

Omul preocupat de altceva

♦

Cei doi prieteni care au o conversaţie particulară

♦

Cei doi prieteni angrenaţi într-o dispută aprinsă

♦

Persoana care întotdeauna doreşte să discute despre altceva

♦

Persoana care este întotdeauna extrem de vagă şi neclară

♦

Persoana care ţine predici, în loc să răspundă scurt la o întrebare simplă

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ce abilităţi de comunicare crezi că sunt mai importante pentru liderul unui grup-celulă? De
ce?

♦

Ce tipuri de întrebări pentru discuţii sunt potrivite pentru un grup nou sau pentru un membru
nou care se alătură unui grup existent? Ce tipuri de întrebări nu sunt potrivite pentru
asemenea situaţii?

♦

Care sunt metodele eficiente şi metodele greşite folosite de „lider“ pentru a rezolva
problemele apărute în timpul exerciţiului „Rezolvarea problemelor“?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Alocă timp pregătirii de întrebări-exemplu ce trebuie folosite în cazul unui grup-celulă nou. De
ce anume te-ai putea folosi ca să-i ajuţi pe membrii noi să se cunoască mai bine unul pe
celălalt?

♦

Pregăteşte apoi întrebări pe care le poţi folosi pentru a ajuta grupul să îşi dezvolte relaţiile. Ce
subiecte sau domenii ale vieţii ai sugera pentru discuţie?

♦

În fine, pregăteşte câteva întrebări care ar încuraja grupul să vorbească despre Hristos
oamenilor din cercul lor de relaţii oikos.

♦

Ce întrebări i-ar motiva să construiască relaţii şi să vorbească altora despre Hristos?
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ANEXA

7A

Grupuri-celulă: Exemple de
întrebări pentru discuţii

Aceste întrebări pentru discuţii se potrivesc cel mai bine perioadei de părtăşie din cadrul întrunirii unui
grup-celulă. Ele diferă de întrebările pentru „spartul gheţii“ din Anexa 2A, secţiunea Grupuri-celulă
(Modulul 2), prin faptul că sunt concepute pentru a ajuta participanţii să se înţeleagă mai bine pe ei
înşişi şi pe ceilalţi. Sunt indicate pentru grupuri în care membrii sunt familiarizaţi unul cu celălalt şi
există deja un oarecare nivel de încredere reciprocă.
Întrebările au fost împărţite în patru domenii, reprezentând patru tipuri de relaţii pe care le poate avea
un om în viaţă.

CELE PATRU TIPURI DE RELAŢII:
I.

II.

RELAŢIA CU DUMNEZEU
1.

Când ţi-ai dat seama pentru prima dată că Dumnezeu te iubeşte?

2.

Care sunt convingerile tale despre Dumnezeu?

3.

Care crezi că este lucrul pe care Dumnezeu încearcă să ţi-l comunice?

4.

Care ar fi lucrul pe care ai dori ca Dumnezeu să te audă că i-L spui?

5.

Care ar fi întrebarea la care ţi-ai dori cel mai mult ca Dumnezeu să-ţi răspundă?

6.

Descrie un cunoscut de-al tău despre care crezi că Îl cunoaşte pe Dumnezeu îndeaproape.

RELAŢIA CU SINE
1.

Desenează o podoabă sau un blazon care te descrie cel mai bine; explică-le membrilor
grupului ce ai desenat.

2.

Ce ai face dacă ai şti că nu poţi da greş?

3.

Ce ţi-ai dori cel mai tare să faci în următorii 5 ani, dacă ai putea?

4.

Care este cea mai interesantă persoană pe care ai întâlnit-o vreodată? Ce ţi-a plăcut la
respectivul/respectiva?

5.

Care este realizarea ta cea mai mare? Din primii ani de viaţă? Din ultimii ani?

6.

Spune-ne cele mai importante trei puncte tari ale tale.

7.

Care sunt cele mai plăcute amintiri pe care le ai (de la diferite vârste)?

8.

Descrie cel mai semnificativ eveniment din viaţa ta.

9.

Descrie grupului caracteristicile „persoanei ideale“.

10. În afara părinţilor tăi, cine ţi-a influenţat foarte mult viaţa?
11. Ce dar ar reprezenta o binecuvântare deosebită pentru tine?
12. A cui aprobare ţi-o doreşti cel mai mult?
13. În prezenţa cui te simţi cel mai bine? De ce?
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14. Dacă ai putea avea cu adevărat ceea ce-ţi doreşti în viaţă, care ar fi lucrul respectiv?
15. Enumeră succint obiectivele tale pe termen lung şi pe termen scurt.
16. Descrie persoana cea mai interesantă, mai creativă pe care ai întâlnit-o vreodată.
17. Ce vor zice oamenii despre tine după ce vei muri?
18. Enumeră câteva moduri creative, utile de a începe şi de a sfârşi o zi.
19. În ce ai cea mai multă încredere?
20. Ce ţi-a schimbat cel mai mult viaţa?
21. Care sunt cele mai bune două cărţi pe care le-ai citit vreodată (în afară de Biblie)?
22. Cum îţi place să-ţi petreci timpul liber?
23. Ce anume te impresionează cel mai mult?
24. Ce te îngrijorează sau te înspăimântă cel mai mult?
III.

RELAŢIILE CU ALŢII
1.

Descrie persoana care înseamnă cel mai mult pentru tine şi precizează de ce.

2.

Care este primul om care te-a înţeles cu adevărat?

3.

Cărui gen de om descoperi că îi povesteşti cel mai mult despre tine?

4.

Ce anume îl face pe om un bun ascultător?

5.

Eşti genul de om căruia alţii îi povestesc problemele? De ce?

6.

Cum ţi se pare că te-a ascultat acest grup (ca ansamblu, cât şi individual)?

7.

Ce crezi că e necesar pentru a avea o căsătorie bună?

IV. RELAŢIA CU LUMEA
1.

Ce părere ai vrea să aibă despre tine oamenii din jurul tău?

2.

Care este cea mai mare nevoie a societăţii noastre?

3.

Descrie ceea ce simţi în legătură cu nedreptatea din societate. Ce te îngrijorează cel mai
mult?

4.

Care este cel mai important lucru pe care-l poţi face în legătură cu această nedreptate?

5.

Care este cea mai evidentă nevoie a societăţii?

6.

Ce anume ai de gând să faci pentru a schimba în bine biserica ta, comunitatea ta sau locul
tău de muncă?
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LECŢIA

8

Preocuparea pentru
membrii unui grup-celulă

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Formare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-i ajuta pe liderul grupului-celulă şi pe membrii acestuia să discearnă
nevoile oamenilor şi să manifeste o preocupare autentică pentru acestea.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă elementele construirii unei relaţii: dragoste, rugăciune şi timp petrecut împreună;

♦

să ştie cum să discearnă nevoile membrilor unui grup;

♦

să înveţe cum să împlinească nevoile membrilor grupului sau ale oamenilor cu care grupul
vine în contact.

Schiţa lecţiei
I.

Construirea relaţiilor

II.

Identificarea nevoilor oamenilor

III.

Preocuparea pentru nevoile grupului-celulă căruia îi aparţii

Sugestii pentru coordonatori
♦

Rezervă cel puţin 10 minute din lecţie pentru exerciţiul „Preocuparea pentru oameni“ de la
sfârşitul lecţiei. Remarcă faptul că nu există răspunsuri „corecte“ şi „incorecte“ la situaţiile
prezentate. Scopul exerciţiului este de a-i ajuta pe participanţi să înţeleagă că dragostea se
exprimă prin acţiune, atunci când apar nevoi într-un grup-celulă. Gândindu-se la unele din
situaţiile prezentate, participanţii vor fi pregătiţi mai bine să rezolve situaţiile similare din
propriul lor grup-celulă.
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Preocuparea pentru
membrii unui grup-celulă

CONSTRUIREA RELAŢIILOR
Natalia participă la întâlnirile grupului-celulă de câteva luni. Îi plac oamenii din grup şi, deşi nu-l
cunoaşte bine pe nici unul dintre ei, i-a făcut plăcere să participe la întruniri o dată pe săptămână.
Soţul Nataliei, care nu participă la grup, şi-a pierdut de curând locul de muncă. Fondurile pe care
le aveau erau pe terminate, aşa că Natalia era îngrijorată de ceea ce se va întâmpla cu familia ei.
Dorea să împărtăşească frământarea ei grupului, dar îi era jenă şi n-ar fi dorit să îi deranjeze pe
ceilalţi cu problemele ei. După o vreme, a încetat să mai participe la întrunirile grupului, iar ceilalţi
membri se întrebau uneori cu voce tare: „Oare ce s-a întâmplat cu ea?“.
Ce este greşit la această situaţie? Poate că Natalia ar fi trebuit să le împărtăşească celorlalţi din
grup frământarea ei şi să le ceară cel puţin să se roage pentru familia ei. Adevărata problemă o
reprezintă lipsa relaţiilor autentice din grupul ei celulă. Ea nu-i cunoştea pe oamenii din grup, iar ei
nu o cunoşteau pe ea. Unul din scopurile existenţei unui grup-celulă este cel de a asigura
părtăşia, hrănirea şi încurajarea pe care creştinii şi-o pot da unul altuia. Însă, fără relaţii de
preocupare autentică pentru celălalt, lucrul acesta nu se întâmplă. Un grup-celulă oferă un cadru
excelent pentru creşterea şi dezvoltarea relaţiilor. În calitate de lider al grupului-celulă va fi nevoie
să investeşti timp şi să faci eforturi pentru a ajunge să-i cunoşti cu adevărat pe membrii grupului
tău, pentru că lucrarea eficace „cu oamenii“ necesită relaţii personale apropiate. Până nu vei reuşi
să clădeşti încredere între tine şi membrii grupului, nu vei putea să-i ajuţi cu privire la nevoile lor
profunde.
În mod similar, vei dori ca membrii grupului tău să dezvolte relaţii apropiate unul cu celălalt. Va
trebui să le oferi tu însuţi un model de construire a relaţiilor şi, de asemenea, să creezi ocaziile
pentru formarea acestora. Pentru ca relaţiile să crească şi să se dezvolte într-un grup-celulă, sunt
necesare trei elemente: dragoste, rugăciune şi timp petrecut împreună.
A.

Dragostea unuia pentru celălalt
Relaţiile cu semenii de credinţă trebuie să se bazeze pe dragostea de tip „agape“ din 1
Corinteni 13. Acest tip de dragoste nu se întemeiază pe personalitatea, aspectul sau
inteligenţa celeilalte persoane. Dragostea continuă să iubească chiar şi atunci când nu
primeşte dragoste în schimb. Dragostea este motivată de iubirea infinită şi necondiţionată a
lui Dumnezeu faţă de noi. Biblia afirmă: „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi... şi aceasta
este porunca, pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său“
(1 Ioan 4:19-21).
Cum se exprimă dragostea în cadrul unui grup-celulă? Oamenii se simt iubiţi atunci când sunt
acceptaţi şi au sentimentul apartenenţei la grup. Dragostea este prezentă când membrii
grupului simt că celorlalţi le pasă de ei. Dragostea se manifestă atunci când un membru are o
problemă, iar restul grupului (sau anumiţi membri din grup) îi sar în ajutor. Dragostea iese în
evidenţă când vizitatorii văd altfel de relaţii între credincioşii din grup. Dragostea creştină
dintre membrii unui grup-celulă este demonstrată de acţiuni, nu doar de vorbe.

B. Rugăciunea unuia pentru celălalt
Relaţiile sincere cu tovarăşii de credinţă necesită rugăciune, în special în cazul credincioşilor
pe care “ne vine greu“ să-i iubim. În calitate de lider al grupului-celulă trebuie să te rogi şi să-I
ceri lui Dumnezeu să-ţi dea dragoste sinceră faţă de fiecare membru din grupul-celulă.
Gândeşte-te la fiecare persoană în parte şi roagă-te pentru ea. Roagă-te pentru relaţia ta cu
fiecare dintre membrii grupului şi pentru puterea de a-l sluji pe omul respectiv. Roagă-te
pentru creşterea spirituală a fiecărui membru şi ca fiecare să îşi descopere darurile
duhovniceşti şi să le folosească. Roagă-te ca fiecare participant la grup să fie un martor
eficace în faţa semenilor şi a tovarăşilor din anturajul său. Roagă-te pentru nevoile şi

GRUPURI-CELULĂ
pagina 40

Lecţia 8: Preocuparea pentru membrii unui grup-celulă

Modulul 3

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

frământările personale ale fiecărui membru. Rugându-te pentru fiecare persoană din grup,
dragostea ta faţă de ei va creşte, iar relaţia ta cu ei va deveni mai profundă.
În mod similar, încurajează-i pe membrii grupului să se roage unul pentru celălalt. Planifică
perioade de timp în cadrul întâlnirilor grupului-celulă în care oamenii să îşi poată împărtăşi
problemele şi nevoile personale sau cele legate de lucrare, apoi petreceţi timp rugându-vă
unul pentru celălalt.
C.

Petreceţi timp împreună
Este nevoie de timp pentru a construi relaţii. Trebuie să petreci timp cu participanţii la grup în
afara întrunirilor grupului-celulă. Îi poţi invita să ia masa cu tine, să facă o plimbare împreună
cu familia ta în parc sau pur şi simplu să petreceţi unele seri împreună acasă la ei sau la tine.
Activitatea pe care o desfăşuraţi nu contează aşa de mult pe cât este de important să petreci
timp cu ei. Încrederea se dezvoltă într-o relaţie în care oamenii văd un interes autentic faţă de
ei, faţă de familia şi preocupările lor. Când apar probleme în viaţa lor, încrederea care s-a
zidit între tine şi ei îţi va da posibilitatea să le slujeşti. Poţi, de asemenea, să le comunici că te
gândeşti la ei şi te rogi pentru ei, chiar să le telefonezi din când în când sau să le trimiţi câte o
scurtă scrisoare.
Este, de asemenea, un lucru extrem de important pentru grupul-celulă să se întrunească
ocazional pentru evenimente speciale, în afara întrunirilor regulate. Lucrul acesta va contribui
la adâncirea şi întărirea relaţiilor dintre membrii grupului. Activităţile desfăşurate pot fi
informale, de exemplu o gustare la iarbă verde sau o excursie la munte pentru schiat. Ori,
întâlnirile pot fi mai structurate, de exemplu munca împreună la un proiect de ajutorare a unui
membru al grupului sau a cuiva din comunitate (de pildă, repararea unui acoperiş, o mână de
ajutor la munca în grădină pentru o persoană în vârstă etc.). Dacă membrii grupului tău s-au
rugat şi s-au întâlnit cu necredincioşi care nu se simt în largul lor să vină la o întâlnire a
grupului, asemenea întâlniri în afara celor regulate reprezintă totodată o ocazie excelentă de
a-i invita şi pe ei. Astfel, au ocazia să întâlnească creştini într-un context plăcut, în care să nu
se simtă ameninţaţi.

II.

IDENTIFICAREA NEVOILOR OAMENILOR
Grupurile-celulă asigură un context extraordinar pentru slujirea oamenilor. De multe ori, pe măsură
ce grupul creşte şi se maturizează, membrii acestuia se vor simţi în largul lor să-şi împărtăşească
nevoile şi să ceară ajutor. Vor exista, însă, întotdeauna unii membri care nu îşi vor împărtăşi
deschis nevoile, în special în faza de formare a grupului sau dacă s-au alăturat de curând
acestuia. În calitate de lider al grupului, trebuie să fii conştient de existenţa unor semnale care
arată că există o problemă sau o nevoie. Poţi, de asemenea, să-i ajuţi pe ceilalţi membri ai
grupului să înveţe să discearnă aceste indicii, aşa încât să afle nevoile altora şi să îi ajute.
Există câţiva factori care te vor ajuta pe tine şi pe membrii grupului să
aflaţi dacă există nevoi neexprimate. După ce ai ajuns să-l cunoşti pe un
om, de multe ori expresia feţei sau tonul vocii îţi pot indica existenţa unei
probleme. Uneori, comentariile sau răspunsurile date la întrebări în timpul
de studiu biblic pot reflecta probleme spirituale sau emoţionale. Ce simte
acest om despre sine? Ce simte despre Dumnezeu? Aceste lucruri pot
ieşi în evidenţă şi atunci când se roagă.
Uneori, când oamenii îşi împărtăşesc motivele de rugăciune, vor face
„aluzie“ la o problemă, fără să o descrie. Ceilalţi membri ai grupului pot
pune cu tact mai multe întrebări, aşa încât să poată veni în ajutor. Alteori
comportamentul neadecvat al unui membru al grupului în timpul întâlnirilor
poate indica existenţa unei probleme ascunse. În loc ca liderul să se mulţumească să-l ia deoparte
şi să-i ceară să-şi schimbe comportarea, membrii grupului pot începe să pună întrebări pentru a
vedea dacă există motive mai adânci, ascunse, pentru comportamentul respectiv.
Nu ignora ajutorul Duhului Sfânt în discernerea nevoilor oamenilor. În timpul tău de rugăciune şi
studiu personal al Scripturilor învaţă să te bizui pe călăuzirea Sa pentru a sluji celorlalţi membri ai
grupului. Nu uita că pentru a descoperi nevoile altora trebuie să le urmăreşti! Uneori suntem prea
prinşi de „detaliile“ lucrării noastre şi uităm că cel mai important element îl constituie oamenii cu
care avem de-a face.
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PREOCUPAREA PENTRU NEVOILE GRUPULUI-CELULĂ CĂRUIA ÎI APARŢII
Pentru ca grupul-celulă să fie comunitatea plină de grijă unul pentru celălalt, care oferă contextul
hrănirii personale a membrilor lui, aşa cum îl doreşte Dumnezeu să fie, membrii acestuia trebuie
să înveţe să se iubească unul pe celălalt şi să îşi poarte „sarcinile unii altora“ (Galateni 6:2).
Liderul grupului-celulă trebuie să fie o pildă el însuşi, manifestând preocupare pentru alţii într-un
mod care să demonstreze dragoste şi grijă autentică.
A.

Răspunsul la nevoile altora
Când un membru al grupului are o nevoie sau o problemă:
♦

străduieşte-te să-i înţelegi problema şi să simţi împreună cu el. „Dacă suferă un
mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate
mădularele se bucură împreună cu el“ (1 Corinteni 12:26). Demonstrează preocupare
pentru persoana în cauză, ca individ. Fă-ţi timp pentru a-i asculta problemele.
Imaginează-ţi ce ai simţi dacă ai fi în locul lui.

♦

Rugaţi-vă, ca grup, pentru o rezolvare. Avem nevoie nu de înţelepciunea noastră, ci de a
lui Dumnezeu. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată“ (Iacov 1:5).
Făcând lucrul acesta ca grup, relaţiile se vor întări, iar membrii grupului vor căpăta
sentimentul solidarităţii.

♦

Ca grup, căutaţi în Biblie răspunsul. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca
omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună“ (2
Timotei 3:16-17). Cu cât membrii grupului tău vor cunoaşte mai bine Biblia, cu atât vor fi
mai bine pregătiţi pentru a le sluji altora. Totodată, o asemenea ocazie este o
oportunitate de a demonstra faptul că Biblia este relevantă pentru problemele vieţii de zi
cu zi.

♦

Gândiţi-vă ce anume poate să facă grupul din punct de vedere spiritual, emoţional sau
material pentru a da o mână de ajutor. Uneori tot ce putem face pentru un om aflat în
suferinţă este să ne rugăm, să-l încurajăm şi să-i comunicăm că ne pasă de el. Dacă o
nevoie materială poate fi împlinită, membrii grupului trebuie să decidă ce pot face pentru
a ajuta.

Desigur, nevoile nu trebuie să fie limitate doar la cadrul grupului — dacă cineva are un
prieten cu o problemă, membrii grupului pot decide dacă şi cum pot veni în ajutor. Este una
din cele mai bune modalităţi de a veni în contact cu oameni din afara grupului şi de a
demonstra dragostea lui Hristos într-un mod tangibil. Uneori problemele sunt reprezentate de
vreun păcat din viaţa unui membru al grupului. Dacă cineva din grup a păcătuit împotriva unui
alt membru, învăţătura lui Isus din Matei 18:15-17 trebuie folosită ca metodă de rezolvare a
situaţiei. Dacă cineva din grup a căzut în păcat, grupul trebuie „să-l ridice cu duhul blândeţii“
(Galateni 6:1). Socoteala pe care trebuie să ne-o dăm unul celuilalt pentru umblarea noastră
cu Hristos reprezintă un aspect important al părtăşiei credincioşilor dintr-un grup-celulă.
Cum ar trebui să reacţioneze grupul când cineva nu participă la o întrunire? Un membru al
grupului (nu neapărat liderul) trebuie să contacteze persoana respectivă în ziua următoare
întâlnirii, pentru a-i comunica faptul că i s-a simţit lipsa. Poate s-a îmbolnăvit sau are vreo altă
problemă. Din nou, grupul va trebui să decidă ce poate face pentru a da o mână de ajutor.
Când oamenii nu participă la întruniri, nu ignora lucrul acesta. Caută-i! Fă-i să ştie că celorlalţi
din grup le pasă!
Preocuparea unuia pentru celălalt este o obligaţie pe care o au toţi creştinii. Există însă unele
probleme, în special unele probleme de natură emoţională, care pot fi atât de grave încât
trebuie cerut ajutorul unui profesionist. În perioada în care persoana în cauză va încerca să
îşi rezolve problemele cu ajutorul unui specialist, grupul va trebui să continue să se roage
pentru ea şi să o încurajeze.
B.

Exerciţiu: Preocuparea pentru ceilalţi
În continuare sunt prezentate câteva scenarii ale unor situaţii cu care se poate confrunta
grupul-celulă căruia îi aparţii. În timpul întâlnirii, discutaţi fiecare situaţie în parte şi precizaţi
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modalităţile prin care grupul poate veni în ajutorul celui care are probleme. Nu există
neapărat răspunsuri „corecte“ şi „incorecte“ la aceste situaţii. Elementul esenţial este ca
dragostea să fie exprimată prin acţiuni concrete — diferiţi oameni pot reacţiona în moduri
diferite.
Ecaterina: Într-o dimineaţă primeşti un telefon de la Ecaterina. Cu o seară înainte tocmai ai
fost la întâlnire. Îţi povesteşte că nu va mai veni la întruniri, dar este foarte vagă în ce priveşte
motivele acestei decizii. Gândindu-te la conversaţia telefonică, îţi aminteşti că în timpul de
părtăşie sau de discuţii, Ecaterina a participat foarte puţin şi că a plecat de la întâlnire fără să
discute cu cineva la sfârşit. Ce vei face?
Olga: În timpul unei întâlniri, membrii grupului îşi împărtăşesc motivele personale pentru
rugăciune. Când vine rândul Olgăi, ea priveşte în podea şi spune că totul este în regulă în
viaţa ei şi că le mulţumeşte celorlalţi membri, dar nu are probleme pentru care aceştia să se
roage. În timpul rugăciunii, nu eşti sigur, dar ţi se pare că ea plânge. Ce vei face?
Andrei şi Maria: Andrei şi Maria sunt un cuplu care participă la întâlnirile grupului tău de
aproape un an. În acest timp, participarea lor a fost în cel mai bun caz sporadică. În ultima
vreme, în timpul întâlnirilor grupului, ceilalţi membri şi-au dat seama că există în mod clar o
tensiune între cei doi. Ţi se pare că ar putea exista o problemă în căsătoria lor, însă nu-i
cunoşti destul de bine pentru a merge la ei şi a-i întreba. Ce vei face?
Mihai: Recent un membru al grupului l-a invitat pe un tovarăş de lucru al său pe nume Mihai,
la grup. În timpul studiului biblic, acesta a pus foarte multe întrebări, manifestând dorinţa de a
afla mai multe despre Isus. Totuşi, Mihai are o personalitate care irită şi îi insultă în mod
constant pe ceilalţi (din câte se pare, fără să-şi dea seama). Prezenţa lui a tulburat întâlnirile
plăcute ale grupului. El participă deja de câteva săptămâni la întâlniri şi acum, la drept
vorbind, majoritatea membrilor grupului simt o uşurare că nu mai vine. Ce vei face?

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În 1 Tesaloniceni 2:8 Pavel scrie: „În dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă
dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne
ajunseserăţi“. De ce „a-ţi da viaţa“ reprezenta o parte importantă a lucrării lui Pavel?

♦

Revedeţi întâmplarea despre Natalia relatată la începutul acestei lecţii. Cum altfel ar fi trebuit
să procedeze grupul ei şi cum ar fi putut-o ajuta?

♦

Este bine ca un grup-celulă să ajute repede pe cei care au probleme financiare? De ce da
sau de ce nu?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Notează două sau trei modalităţi prin care grupul-celulă pe care îl conduci poate creşte în
dragostea fiecărui membru faţă de ceilalţi. Notează-ţi câteva posibile activităţi ale
grupului-celulă care să încurajeze mijlocirea reciprocă în rugăciune.

♦

Notează-ţi două posibile modalităţi pentru grupul tău celulă de a petrece timp împreună în
afara întâlnirilor regulate. Planifică aceste activităţi în următoarele trei luni.

♦

Încurajează-i pe membrii grupului tău celulă să îşi împărtăşească nevoile, preocupările şi
problemele pe care le au cu ceilalţi membri şi căutaţi împreună modalităţi de a veni în ajutor.
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Pregătirea de noi lideri
pentru grupurile-celulă

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Formare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a oferi linii călăuzitoare practice actualilor liderii ai grupului-celulă
pentru a-i ajuta să pregătească noi lideri de grupuri-celulă.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să cunoască importanţa existenţei unui lider-ucenic în grupul-celulă şi să ştie cum să aleagă
un asemenea ucenic;

♦

să înţeleagă procesul pregătirii unui ucenic pentru conducere, implicându-l în toate domeniile
de lucrare;

♦

să ştie cum să evalueze un lider-ucenic pe măsură ce acesta îşi formează deprinderile
necesare în lucrare;

♦

să înţeleagă procesul despărţirii de un ucenic, încurajându-l pe acesta să-şi conducă propriul
grup-celulă.

Schiţa lecţiei
I.

Alege un lider-ucenic

II.

Pregăteşte-ţi ucenicul pentru conducere

III.

Dă-i drumul ucenicului tău să meargă în lucrare

Sugestii pentru coordonatori
♦

Exerciţiul pentru întregul grup „Pe cine să alegi când nici o alegere nu e evidentă“ conţine
câteva scenarii în care unor lideri de grupuri-celulă le vine greu să aleagă un lider-ucenic.
Reţineţi că nu există un singur răspuns corect la fiecare din aceste scenarii. Scopul
exerciţiului este de a-i ajuta pe participanţi să gândească în termeni practici alegerea unui
ucenic şi să rezolve situaţii ce pot fi similare celor cu care se confruntă în propriul grup-celulă.

♦

Lecţia GC-10 din manualul următor reprezintă o oportunitate pentru liderii grupului-celulă de a
discuta întrebările şi problemele pe care le au în propriile grupuri. Reaminteşte-le
participanţilor să facă o listă cu aceste întrebări şi probleme şi să o aducă cu ei când vor
parcurge Modulul 4.
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Pregătirea de noi lideri
pentru grupurile-celulă

LECŢIA

I.

ALEGE UN LIDER-UCENIC
A.

Importanţa liderilor-ucenici
Prin însăşi natura sa, o celulă biologică din corpul omenesc se va reproduce. Definiţia pe
care am ales-o pentru un grup-celulă, lucrul care-l deosebeşte de alte grupuri, este faptul că
grupul-celulă se multiplică şi el. Dar, în timp ce o celulă din corpul nostru se poate multiplica
de una singură, un grup-celulă nu se poate multiplica fără să existe cineva care să conducă
noua celulă formată.
Ideea directoare a lucrării grupului-celulă e următoarea: celulele reprezintă doar locurile din
care se înalţă construcţia — altfel spus, ele sunt componentele mai mici ale unei strategii de
lucrare mai mari pentru înfiinţarea de noi biserici. Există multe metode şi abordări pentru
folosirea grupurilor-celulă în vederea înfiinţării de biserici, dar grupurile însele sunt în mod
frecvent parte integrantă a procesului plantării de biserici.
E evident că fără noi lideri care să înceapă aceste noi celule procesul se frânge. Unde putem
găsi aceşti lideri ai noilor grupuri-celulă? În chiar celulele însele! Una dintre sarcinile
primordiale ale unui lider de grup-celulă este ca prin multă rugăciune să aleagă şi să formeze
un lider-ucenic. Procesul multiplicării unui grup-celulă devine o realitate abia atunci când noii
lideri sunt aleşi şi formaţi.

B.

Procesul alegerii unui ucenic
Liderii grupurilor-celulă trebuie să încredinţeze învăţătura lui Hristos unor „oameni de
încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii“ (2 Timotei 2:2). Aceştia sunt oameni care nu
numai că pot deveni lideri, ci au şi capacitatea de a repeta procesul şi de a pregăti ei înşişi
alţi lideri.
În Biblie avem multe exemple de credincioşi maturi care au investit timp în alţi oameni mai
puţin maturi în ce priveşte credinţa şi experienţa în lucrare şi s-au ocupat de ei.
Bine-cunoscutul îndemn dat de Pavel lui Timotei poate fi văzut în câteva exemple pe care le
avem în Noul Testament: Isus şi ucenicii, Pavel şi Timotei, Acuila şi Apolo, Pavel şi Sila etc.
Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească liderul-ucenic al unui grup-celulă?
Orice lider matur al unui grup-celulă trebuie să îndeplinească următoarele trei condiţii:
caracter, experienţă şi abilităţi. Dintre cele trei, numai caracterul reprezintă condiţia necesară
pentru ca cineva să poată începe procesul dezvoltării sale ca lider de grup-celulă. Experienţa
şi abilităţile vor veni cu timpul, pe măsură ce liderul grupului-celulă se ocupă de ucenicul său
şi îl implică în diversele domenii ale lucrării.
Chestiunea caracterului este extrem de importantă. Ucenicul trebuie să crească în ceea ce
priveşte caracterul său creştin, corespunzând descrierii făcute episcopilor şi diaconilor în 1
Timotei 3:2-12. Dacă aceste trăsături de caracter sunt evidente, persoana respectivă poate fi
considerată „candidat“ pentru slujba de lider al grupului-celulă. Nu vom urmări să găsim un
om desăvârşit, deoarece un asemenea om nu există. Mai degrabă, vom căuta un om care îşi
dă silinţele să crească în aceste domenii. Caracterul spiritual este discutat în detaliu în
secţiunea referitoare la caracterul spiritual al acestui program de pregătire. Poţi folosi
elementele din secţiunea respectivă drept ghid călăuzitor pentru dezvoltarea propriului tău
caracter spiritual, cât şi pentru cel al ucenicului tău.
Liderul grupului-celulă va trebui să petreacă mult timp în rugăciune înainte să aleagă un
lider-ucenic. Va trebui să se roage pentru călăuzire şi înţelepciune de la Duhul Sfânt în luarea
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deciziei. Alegerea cuiva ca lider-ucenic nu este o problemă minoră, iar liderul grupului-celulă
trebuie să ceară confirmarea Duhului Sfânt în legătură cu alegerea pe care o face.
Momentul alegerii unui lider-ucenic este important. Liderul grupului-celulă nu poate face
această alegere prea devreme, când probabil nu a avut încă timp suficient pentru a-i observa
şi cunoaşte pe membrii grupului său. Pe de altă parte, liderul-ucenic nu poate fi ales în ultima
clipă, când celula este gata să se multiplice şi liderul îşi dă seama că are nevoie de ajutorul
unui nou lider. Trebuie să aibă suficient timp să se ocupe de liderul-ucenic pentru ca acesta
să poată învăţa şi câştiga experienţă şi abilităţi în cadrul grupului-celulă. Liderul
grupului-celulă trebuie să decidă, cu ajutorul rugăciunii, când să-şi aleagă ucenicul şi să
înceapă pregătirea lui pentru lucrare.
C.

Exerciţiu: Pe cine să alegi când nici o alegere nu pare evidentă?
Liderii grupului-celulă se luptă adesea cu decizia importantă a selectării unui lider-ucenic. Ne
va fi de folos să urmărim exemplul apostolului Pavel în călătoriile sale de înfiinţare de noi
biserici. Dacă ne uităm în cartea Faptelor Apostolilor, Pavel şi Barnaba nu au ales lideri în
noile biserici decât în cea de-a doua călătorie misionară. Nu au selectat imediat nişte bătrâni
care să conducă aceste biserici.
1 Timotei 3:1 spune: „Adevărat este cuvântul acesta: «Dacă râvneşte cineva să fie episcop,
doreşte un lucru bun»“. 1 Petru 5:2 zice: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza
voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci
cu lepădare de sine“. A conduce înseamnă a fi ales drept omul care „râvneşte“ la această
slujbă şi este gata să o facă „de bunăvoie“ şi „cu lepădare de sine“. Maturitatea spirituală este
o condiţie esenţială a conducerii, dar liderul-ucenic trebuie, totodată, să dorească sincer să
slujească Domnului.
Discutaţi în cadrul întâlnirii următoarele situaţii:
Scenariu: Mihai a început de puţină vreme un grup-celulă în cartierul său. Obiectivul său este
de a înfiinţa suficiente grupuri-celulă care să se reproducă încât să poată fi formate mai multe
noi biserici în oraşul său. Şi-a invitat mai mulţi prieteni şi câţiva membri ai familiei, iar grupul
s-a întrunit deja de câteva luni. Toţi membrii grupului sunt credincioşi convertiţi de curând şi
nici unul nu pare suficient de matur pentru a fi ales lider-ucenic. Mihai a petrecut mai multă
vreme în rugăciune, dar are totuşi ezitări. Poate alege pe un credincios convertit de curând
să devină liderul său ucenic? Ce i-aţi sugera să facă?
Scenariu: Petru a înfiinţat un grup-celulă cu ajutorul altor doi credincioşi. Aceşti oameni sunt
creştini de mai mulţi ani, dar nici unul dintre ei nu are prea multă experienţă în lucrare. Petru
se gândeşte că va trebui să treacă multă vreme înainte de-a putea alege pe unul din ei să
devină liderul său ucenic, aşa că aceştia vor avea multe ocazii de a urmări cum conduce
grupul-celulă. Ce părere aveţi despre abordarea lui? Ce i-aţi sugera?
Scenariu: Eugen a înfiinţat un grup-celulă într-o comunitate cu o rată mare a şomajului.
Grupul respectiv încearcă să-i ajute pe membrii comunităţii să-şi găsească de lucru şi,
totodată, să le vorbească din Biblie. Eugen i-a rugat pe primii participanţi care au venit să îşi
invite şi prietenii care nu aveau de lucru. Ca urmare au venit foarte mulţi oameni noi şi într-o
singură lună grupul a ajuns la 15 membri. Eugen ştie că grupul ar trebui să se multiplice când
ajunge la 15 participanţi, însă e evident că lucrul acesta nu se poate întâmpla din moment ce
nici unul din membrii grupului nu sunt încă credincioşi. Este îngrijorat că grupul va continua
să crească şi nu ştie ce să facă. Ce l-aţi sfătui? Ce părere aveţi despre strategia adoptată de
el? Dumneavoastră aţi fi procedat altfel?

II.

PREGĂTEŞTE-ŢI UCENICUL PENTRU CONDUCERE
A.

Implică-ţi ucenicul, alături de tine, în toate aspectele lucrării
O dată ales liderul-ucenic, va trebui să faci eforturi conştiente pentru a-l implica în tot ceea ce
faci pentru grupul-celulă. Tot ce până atunci făceai de unul singur va trebui de acum să
încerci să faci împreună cu liderul tău ucenic. Explică-i orice faci, nu numai o dată, ci până
când vei fi sigur că ucenicul a înţeles suficient de bine lucrul respectiv, încât să îl poată
transmite unui nou lider.
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Va trebui să începi să-l implici pe ucenicul tău în pregătirea şi conducerea fiecărei întruniri a
grupului. Discută cu el în avans ce ai de gând să faci la fiecare întâlnire şi explică-i de ce
adopţi abordarea respectivă. După fiecare întâlnire discutaţi împreună ce aţi învăţat din
întâlnirea respectivă. Apoi planificaţi următoarea întâlnire împreună. Discutaţi problemele
apărute în timpul întâlnirii, de pildă dominarea conversaţiei de către cineva, modul în care a
fost rezolvată (sau n-a fost rezolvată) problema.
După ce ucenicul tău stăpâneşte diversele aspecte ale planificării şi conducerii întrunirilor poţi
începe să-l ajuţi să înţeleagă tabloul mai mare şi ideea directoare a lucrării grupului-celulă.
Discutaţi împreună obiectivele pe care le ai în ceea ce priveşte plantarea de biserici şi
explică-i modul în care grupurile-celulă constituie o parte a acestor obiective de plantare de
biserici. Ajută-l să înţeleagă ciclul de viaţă al unui grup-celulă şi discutaţi împreună faza în
care se află la momentul respectiv grupul vostru.
Evident, acest proces al implicării ucenicului alături de tine necesită o investiţie semnificativă
de timp şi eforturi considerabile. Dar nu există scurtături în procesul de formare de ucenici.
Pentru a-ţi putea investi viaţa în altcineva este nevoie de dedicare, perseverenţă şi mult ajutor
şi încurajare din partea Duhului Sfânt.
B.

Evaluează-ţi ucenicul
În calitate de lider al grupului-celulă, ştii foarte bine că ai puncte tari şi puncte slabe în
lucrarea ta. În mod similar, ucenicul tău va excela în unele domenii ale lucrării şi va face
greşeli sau va avea dificultăţi în alte domenii ale conducerii grupului-celulă.
Va trebui să discuţi cu ucenicul tău lucrurile pe care le face bine. Astfel îl vei încuraja şi îi vei
confirma chemarea de a fi lider. Va fi totodată de folos să stai de vorbă cu el, cu dragoste,
despre domeniile în care trebuie să crească. Un asemenea ucenic poate avea multă
experienţă în lucrare şi totuşi să nu aibă formate abilităţile necesare lucrării. Pe măsură ce te
vei ocupa de ucenicul tău, va trebui să îl ajuţi să descopere în ce domenii trebuie să se
perfecţioneze ca lider şi cum poate să o facă. Dacă identifici o zonă cu probleme, sugerează-i
modalităţi constructive de perfecţionare. Cu alte cuvinte, nu te mărgini la a-i arăta problema;
oferă-i sugestii privitoare la modul în care poate corecta domeniile-problematice.
Pe măsură ce îi oferi, prin ceea ce faci, un model de lucrare ucenicului tău, cere-i să îţi
împărtăşească domeniile în care el crede că trebuie să te perfecţionezi tu. Nici unul dintre noi
nu este desăvârşit şi adeseori avem puncte slabe sau lipsuri de care nici nu ne dăm seama.
Frumuseţea relaţiei de ucenicie constă în posibilitatea de a ne ajuta unul pe celălalt să
creştem şi să ne maturizăm în umblarea noastră creştină. Discutând împreună cu el şi
evaluând împreună punctele tari sau slabe, îi demonstrezi valoarea lucrului în echipă.
Plantarea de biserici se face cel mai bine în contextul unei echipe de oameni care îşi pot
compensa unul altuia punctele tari şi punctele slabe, ajutându-se reciproc să crească în viaţa
de creştin.

C.

Roagă-te pentru ucenicul tău şi împreună cu el
În perioada de pregătire pentru lucrare a ucenicului tău — care va avea loc prin propriul tău
exemplu — fă-ţi timp să te rogi pentru creşterea caracterului său, a experienţei şi abilităţilor
sale. Roagă-te ca Duhul Sfânt să îl mângâie neîncetat, să îl încurajeze şi să-l călăuzească.
Roagă-te, de asemenea, pentru capacitatea ta de a-l forma şi de a fi un exemplu de lider al
unui grup-celulă pentru el.
Totodată, este important să te rogi împreună cu ucenicul tău. Rezervă timp pentru rugăciune
atunci când planificaţi împreună întâlnirile grupului şi acţiunile de evanghelizare. Rugaţi-vă
împreună pentru diferiţi membri ai grupului, pentru problemele oamenilor cu care veniţi în
contact. Rugaţi-vă unul pentru celălalt, pentru domeniile în care aveţi probleme sau
frământări. Încearcă să zideşti în ucenicul tău conştiinţa importanţei extraordinare a rugăciunii
pentru toate domeniile lucrării grupului-celulă.
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DĂ-I DRUMUL UCENICULUI TĂU SĂ MEARGĂ ÎN LUCRARE
A.

Oferă-i o viziune ucenicului tău
Unul dintre cei mai importanţi paşi în despărţirea de liderul-ucenic constă în conturarea
neîncetată a unei viziuni referitoare la lucrurile care se pot întâmpla prin viaţa şi lucrarea sa.
Deprinderea abilităţilor necesare pentru lucrare fără o viziune se aseamănă cu pregătirea
pentru o călătorie fără a avea o destinaţie în minte. Ucenicul tău trebuie să înţeleagă
rezultatul potenţial al lucrării sale: numeroase biserici noi, înfiinţate prin lucrarea grupului său
celulă. Trebuie să înţeleagă modul în care ceea ce el învaţă şi face în clipa de faţă se
încadrează în viziunea mai mare „a rezultatului final“. Realizarea a ceea ce poate Dumnezeu
să facă prin oameni nedesăvârşiţi poate constitui o motivaţie extraordinară pentru liderul tău
ucenic. Fă-ţi timp să-l întrebi pe ucenicul tău care este propria sa viziune în ceea ce priveşte
lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu să o facă. Evaluaţi împreună dacă îl ajuţi sau nu să
împlinească această viziune. Asigură-te că ucenicul tău înţelege că are un rol important în
împlinirea Marii Însărcinări.

B.

Încredinţează-i ucenicului tău diverse domenii ale lucrării
Pe măsură ce ucenicul tău se maturizează şi înţelege diversele aspecte ale lucrării
grupului-celulă, va trebui să îi delegi tot mai multă responsabilitate. Mai întâi îi oferi un model
de lucrare ucenicului tău, explicându-i ce faci şi de ce faci ceea ce faci. Apoi vei face diverse
lucruri legate de lucrare împreună cu ucenicul tău (de exemplu, veţi planifica împreună
întâlnirile sau sesiunile de studiu biblic). În continuare, îi vei da ucenicului tău posibilitatea de
a conduce el însuşi diverse aspecte ale lucrării, cu încurajarea şi supravegherea ta. Îi vei
explica în mod obiectiv punctele tari şi punctele slabe pe care le-ai remarcat şi îi vei oferi
sugestii constructive de îmbunătăţire a ceea ce face. În final, va trebui să îl laşi pe ucenicul
tău să conducă lucrarea fără să te mai implici în vreun fel. Când ajunge în punctul în care
poate conduce în întregime întâlnirile grupului-celulă vei dori, probabil, să fii „ocupat“ din când
în când pentru a-i permite să câştige încredere în capacitatea sa de a conduce grupul fără să
fii şi tu prezent.
Acest proces al delegării începe cu paşi mici, dar vei dori ca, în cele din urmă, ucenicul tău să
câştige multă experienţă în conducerea grupului-celulă, fără să fii şi tu implicat. Este singura
modalitate de a-l pregăti cu adevărat pentru a-şi conduce propriul său grup, având încredere
că Domnul Isus îl va călăuzi în ceea ce priveşte rolul său de lider.
Trebuie să înţelegi că delegarea nu este întotdeauna un lucru uşor pentru liderul unui
grup-celulă. A ceda o parte din autoritatea şi responsabilităţile pe care le ai pentru grupul tău
e un lucru greu. Ce se va întâmpla dacă ucenicul tău nu va face o treabă bună? Sau dacă va
face multe greşeli? Ce vor crede membrii grupului şi cum vor reacţiona? Liderul
grupului-celulă va trebui să păşească prin credinţă, pe măsură ce ucenicul îşi va asuma tot
mai multă responsabilitate. Primul va trebui să scadă, iar al doilea va trebui să crească. Unii
lideri îl simt ca şi cum şi-ar fi „pierdut“ slujba şi sunt deodată în şomaj. Împărtăşeşte ceea ce
simţi cu ucenicul tău în această perioadă, pentru a-l pregăti să facă faţă aceloraşi probleme
când îi va veni lui rândul să încredinţeze conducerea grupului său unui nou lider.

C.

Lasă-l pe ucenicul tău să înceapă un nou grup-celulă
Pe măsură ce grupul tău celulă continuă să câştige noi oameni pentru Hristos şi creşte
numeric, se apropie momentul în care va fi gata să se dividă în două grupuri-celulă. Când
acest moment se apropie, discută cu ucenicul tău strategia generală de lucrare pentru noul
său grup. Care sunt obiectivele sale de înfiinţare a unei biserici şi în ce mod această nouă
celulă se va încadra în strategia mai largă de lucrare? S-ar putea ca grupul său celulă să fie o
cărămidă în aceeaşi biserică ca şi grupul tău sau poate grupul său va contribui la înfiinţarea
unei alte biserici. Important e ca ucenicul tău să înţeleagă strategia mai largă şi modul în care
grupul său se încadrează în respectiva strategie.
Încurajează-ţi ucenicul să formeze o echipă de suport în rugăciune care să se roage pentru el
înaintea începerii unui nou grup-celulă, în perioada imediat următoare înfiinţării acestuia şi
mai târziu. Ajută-l să înţeleagă cum trebuie să se pregătească pentru prima întâlnire,
deoarece probabil nu a luat parte la procesul respectiv, când grupul tău s-a format.
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În ultima lună, înaintea divizării grupului-celulă pe care îl conduci, încredinţează în întregime
lucrarea grupului-celulă ucenicului tău. În felul acesta, membrii grupului-celulă vor câştiga
încredere în capacitatea lui de a deveni noul lider când se vor fi format două grupuri. În
sfârşit, păstrează o relaţie strânsă cu el şi fii gata să îl ajuţi după ce se va despărţi de tine.
Nu-l „abandona“ şi nu-l lăsa să înoate singur în ape adânci. Roagă-te împreună cu el şi
asigură-te că, la rândul lui, va alege un ucenic din propriul său grup pentru a-l forma ca lider.
Continuă să îl încurajezi şi când îşi va conduce propriul grup.
(Procesul multiplicării unui grup-celulă va fi discutat în detaliu în Modulul 4).
D.

Reîncepe procesul de ucenicie
După ce grupul tău s-a divizat în două grupuri, fostul tău lider-ucenic va lucra cu unii membri
din grupul iniţial. Asta înseamnă că grupul iniţial poate reîncepe câştigarea de noi membri şi
atragerea lor în grup. Mai înseamnă şi că va trebui din nou, cu multă rugăciune, să te
gândeşti la alegerea unui nou lider-ucenic. Acest proces al identificării, formării şi despărţirii
de noii lideri este o metodă eficace de formare de noi grupuri, de câştigare a oamenilor
pentru Hristos şi de împlinire a Marii Însărcinări prin înfiinţarea de noi biserici.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ce caracteristici trebuie să aibă un lider-ucenic? Dacă nici un membru din grupul-celulă pe
care îl conduci nu pare să corespundă condiţiilor pentru alegerea ca lider-ucenic, care sunt
modalităţile concrete de formare a noilor lideri în grupul tău? Ce va trebui să faci ca lucrul
acesta să se întâmple?

♦

Ce vei face în cazul în care, după multă rugăciune, alegi un lider-ucenic, iar persoana
respectivă refuză?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Dacă nu ai ales încă un lider-ucenic din grupul-celulă condus de tine, roagă-te pentru lucrul
acesta şi fă-l. Dacă nu pare să împlinească nimeni condiţiile necesare, alege o persoană de
care să te ocupi să o formezi pentru a deveni lider.

♦

Începe să-l implici pe ucenicul tău în lucrare alături de tine şi deleagă-i din ce în ce mai multe
responsabilităţi. Din când în când, evaluează-ţi ucenicul; cere-i să-ţi evalueze şi el lucrarea
pe care o desfăşori în grup.

♦

Roagă-te pentru liderul tău ucenic.
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UCENICIE
LECŢIA 1: INTRODUCERE LA FACEREA DE UCENICI
I.

Baza biblică

II.

Definiţia unui ucenic şi a facerii de ucenici

III.

Chemarea lui Dumnezeu la a face ucenici

IV. Modul în care facerea de ucenici contribuie la plantarea de biserici
V.

Începe având finalul în minte

LECŢIA 2: CUNOAŞTE-ŢI OBIECTIVUL, CUNOAŞTE-ŢI OAMENII !
I.

Introducere

II.

Înţelege obiectivul facerii de ucenici

III.

Înţelege starea spirituală actuală a ucenicilor tăi

LECŢIA 3: TRATAREA CAUZELOR EŞECULUI SPIRITUAL
I.

Identifică cele mai răspândite cauze ale eşecului spiritual în vieţile noilor convertiţi

II.

Stabileşte ajutorul de care au nevoie credincioşii pentru a învinge piedicile spirituale

III.

Identifică ce anume trebuie să cunoască şi să facă noii credincioşi

LECŢIA 4: FORME PE CARE LE POATE ÎMBRĂCA FACEREA DE UCENICI
I.

Forma 1: Ucenicia în grupuri mari

II.

Forma 2: Ucenicia în grupuri mici

III.

Forma 3: Lucrarea de la om la om

VI. Forma 4: Pregătirea individuală a fiecărui creştin
V.

Rolul plantatorului de biserici în facerea de ucenici

ANEXE
2A: Exerciţiu: Câteva texte din Noul Testament despre credinţă, nădejde şi dragoste
2B: Dragostea: problema centrală a uceniciei
3A: Tratarea cauzelor eşecului spiritual
3B: Evaluarea piedicilor spirituale
4A: Plan pentru facerea de ucenici

UCENICIE

Lecţia 1: Introducere la facerea de ucenici
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UCENICIE

LECŢIA

1

Modulul 3

Introducere la facerea de
ucenici

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Formare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a prezenta locul strategic pe care îl ocupă facerea de ucenici în
contextul general al procesului plantării de biserici.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă bazele biblice ale facerii de ucenici în raport cu Marea Însărcinare;

♦

să aibă o viziune personală mai bună a sarcinii de a face ucenici şi să se dedice mai mult ei;

♦

să înţeleagă ţelul ultim al lui Dumnezeu şi legătura acestuia cu datoria de a face ucenici;

♦

să înţeleagă modul în care eficacitatea în facerea de ucenici va contribui la succesul său în
calitate de plantator de biserici.

Schiţa lecţiei
I.

Baza biblică

II.

Definiţia unui ucenic şi a facerii de ucenici

III.

Chemarea lui Dumnezeu la a face ucenici

IV. Modul în care facerea de ucenici contribuie la plantarea de biserici
V.

Începe având finalul în minte

Sugestii pentru coordonatori
♦

Lecţiile despre ucenicie din modulele 3 şi 4 formează un întreg unitar. Se recomandă
coordonarea tuturor acestor lecţii de către una şi aceeaşi persoană. Dacă vor exista mai mulţi
coordonatori, aceştia trebuie să păstreze o legătură strânsă unul cu celălalt. Înaintea începerii
acestui ciclu de pregătire, coordonatorul va trebui să citească întreaga secţiune referitoare la
ucenicie (toate cele şase lecţii, inclusiv planul de acţiune şi anexele) pentru a înţelege
abordarea unitară a subiectului.

Modulul 3
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Introducere la facerea de
ucenici

INTRODUCERE
Facerea de ucenici este o componentă esenţială a plantării de biserici şi este o responsabilitate a
bisericii locale. Bisericile se reproduc deoarece ucenicii se pot reproduce în vieţile altora prin facerea
de ucenici. Dacă evanghelizarea este obstetrică spirituală, facerea de ucenici este pediatrie spirituală.
În procesul creşterii copiilor, noi nu dorim să creştem nişte copii care să rămână pentru totdeauna
dependenţi şi imaturi. În procesul facerii de ucenici îi asistăm pe fraţii şi surorile noastre în Hristos în
creşterea lor spre maturitate spirituală, lucrând împreună cu Dumnezeu în procesul de zidire reciprocă
şi sfinţire. Deşi facerea de ucenici este sarcina bisericii locale, ea poate fi realizată pe diverse căi. În loc
să încerce a defini o anumită metodologie pentru facerea de ucenici, această serie de lecţii încearcă să
te ajute să înţelegi funcţia uceniciei în cadrul sarcinii de plantare de biserici şi modul în care poţi realiza
cu eficacitate această funcţie în lucrarea ta de plantare de biserici.
I.

BAZA BIBLICĂ
Facerea de ucenici a reprezentat centrul lucrării lui Isus când a fost pe pământ. Evangheliile ne
descriu cu multă claritate modul în care Isus a ales anumiţi oameni care să-l urmeze, i-a instruit,
după care i-a trimis să ducă la îndeplinire misiunea pe care le-a încredinţat-o. Biblia îi numeşte pe
aceşti oameni „ucenici“, adică învăţăcei. În Marea Însărcinare, Isus ne arată că facerea de ucenici
se află în centrul planului Său pentru Biserică, până în clipa în care El va reveni. În restul Noului
Testament, în special în scrierile lui Pavel, vedem modul în care Biserica Primară a împlinit
această poruncă.
Toată puterea Mi-a fost dată în ceruri şi pe pământ. De aceea, mergând, faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să
păzească tot ce v-am poruncit; şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului
(o traducere literală a lui Matei 28:18-20).
Facerea de ucenici este punctul central al Marii Însărcinări. Cuvintele care domină întregul pasaj
şi-l leagă laolaltă sunt „toată/ tot/ toate“: toată puterea, toate popoarele, tot ce v-am poruncit şi
toate zilele. În greacă, „a merge“, „a boteza“ şi „a învăţa“ sunt gerunzii. Doar verbul „faceţi ucenici“
este la imperativ. Cu aceste cuvinte simple, dar profunde, Isus i-a dat Bisericii Sale atât sarcina
principală pe care o are de îndeplinit până la revenirea Sa, cât şi promisiunea prin care îi
garantează reuşita.
A.

Însărcinarea
Accentul principal cade pe porunca centrală de „a face ucenici“. Remarcaţi că porunca ne
cere să facem ucenici, nu doar convertiţi. Trei principii înrudite revelează trei aspecte
importante ale procesului facerii de ucenici:
1.

Mergând
Textul originar din greacă poate fi uşor tradus prin “în timp ce mergeţi“ sau „fiind pe
drum“. Pleacă de la presupunerea că cei ce ascultă Marea Însărcinare merg. Facerea
de ucenici urma să fie o parte naturală a drumurilor vieţii noastre (Deuteronom 6). Isus
nu a făcut ucenici în izolarea sterilă a unei săli de clasă, ci în contextul treburilor vieţii.
Facerea de ucenici, în cazul Lui, era un element integrat, nu unul izolat. Ucenicii trebuiau
să-I urmeze exemplul; să ia iniţiativa, nu să aştepte ca oamenii să vină la biserică.

2.

Botezând
Botezul este o mărturie publică a faptului că omul respectiv şi-a pus credinţa în Hristos.
Marea Însărcinare ne arată că botezul este „în“ Trinitate. De aici aflăm câte ceva despre
natura noii identităţi a ucenicului. Una din calităţile uimitoare ale Trinităţii o reprezintă
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comunitatea ce există între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. În mod similar, credinciosul este
botezat în comunitatea legământului; adică, aşa cum i-a învăţat Isus pe ucenicii Săi
(Ioan 17), în comunitatea credincioşilor între care există acelaşi gen de unitate ca în
cazul Trinităţii.
3.

Învăţându-i
Ca membri ai comunităţii legământului lui Hristos, ai bisericii, şi ca unii care ne-am
angajat să ne supunem domniei Sale, noi, creştinii, trebuie să învăţăm să trăim ca atare.
Remarcaţi cu atenţie ce anume trebuie învăţat. Versetul nu spune că obiectivul urmărit
este de a-i învăţa pe oameni poruncile, ci de a-i învăţa ascultarea faţă de toate
poruncile lui Isus. Există o diferenţă imensă între a învăţa pe cineva poruncile şi a-l
învăţa ascultarea. Simpla informare a altora cu privire la voia lui Hristos nu înseamnă
realizarea scopului lui Hristos. Trebuie să-i învăţăm (să-i încurajăm şi să-i ajutăm) pe
oameni să asculte. Remarcaţi, de asemenea, că oamenii trebuie învăţaţi să asculte „tot
ce v-am poruncit“. Asta înseamnă că trebuie să-i învăţăm să asculte întreaga voie a lui
Hristos, fără să lăsăm nimic pe dinafară. Nu trebuie să ne mulţumim cu ascultarea
parţială, ce poate deveni foarte uşor normă. Dimpotrivă, trebuie în permanenţă să
cercetăm Scripturile, întrebându-ne: „am ascultat noi tot ce este scris aici?“ şi: „cum
putem asculta cu mai multă credincioşie fiecare din aceste porunci?“
În sfârşit, trebuie să perseverăm în aceste trei lucruri „până la sfârşitul veacului“, adică
până când va reveni Isus după Biserica Sa. Prin aceste cuvinte, Isus ne arată că
instrucţiunile date sunt valabile pentru întreaga Biserică, până la revenirea Sa, nu doar
pentru cei doisprezece ucenici. Lucrul acesta transformă facerea de ucenici şi plantarea
de biserici într-un parteneriat esenţial. Plantarea de biserici necesită facerea de ucenici
pentru a se ajunge la maturizarea noilor biserici. Facerea de ucenici necesită plantarea
de biserici pentru aducerea de noi credincioşi în procesul facerii de ucenici.

B.

Promisiunea
Însărcinarea pe care tocmai am descris-o poate părea copleşitoare. Dar, în timp ce mergem
să facem ucenici, botezându-i şi străduindu-ne să-i învăţăm să asculte tot ce a poruncit Isus,
putem fi plini de încredere. Suntem asiguraţi în privinţa reuşitei noastre finale, deoarece
Hristos are acum toată puterea şi a promis să fie cu noi în toate zilele până la sfârşitul
veacului. Hristos Însuşi este garanţia reuşitei, dacă rămânem în El, în dependenţă de
autoritatea şi prezenţa Sa (cf. Ioan 15:4-17).
Apostolul Pavel, aflat în închisoare, a scris plin de încredere bisericii din Filipi (Filipeni 1:6):
„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în
ziua lui Isus Hristos“. Deoarece ştia că Dumnezeu se află la lucru şi că Duhul lui Dumnezeu
se afla în credincioşi şi în comunitatea celor ce crezuseră, ştia că lucrarea sa nu a fost în
zadar. Aceasta este o veste bună pentru noi, acum când ne pregătim să discutăm despre
facerea de ucenici.

II.

DEFINIŢIA UNUI UCENIC ŞI A FACERII DE UCENICI
A.

Un ucenic
Ucenicul poate fi definit ca: unul care şi-a pus credinţa în Hristos şi, prin botez, s-a identificat
pe sine drept urmaş al lui Hristos şi membru al Bisericii lui Hristos. Ca membru al comunităţii
legământului lui Hristos, el s-a angajat să se supună lui Hristos şi se străduieşte să trăiască o
viaţă de ascultare faţă de întreaga voie a lui Hristos. Această ascultare nu este doar o
conformare exterioară după voia lui Hristos, ci izvorăşte dintr-o inimă plină de dragoste,
credinţă şi nădejde. Creşterea în ascultare a ucenicului este un proces de o viaţă.

B.

Facerea de ucenici
Facerea de ucenici poate fi definită ca: procesul prin care Biserica, în dependenţă de
autoritatea şi prezenţa lui Hristos, ia iniţiativa...
1.

de a conduce oamenii la credinţă şi la supunere faţă de Hristos;

2.

de a-i încorpora în Hristos şi în comunitatea legământului Său, Biserica, prin botez;
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de a-i conduce spre o viaţă de ascultare faţă de întreaga voie a lui Hristos.

Adeseori denumim conducerea oamenilor la credinţă şi la supunere faţă de Hristos
evanghelizare, aspect studiat anterior. Pentru scopurile secţiunii de faţă presupunem că
oamenii respectivi au fost deja incluşi în comunitatea legământului lui Hristos prin botez şi fac
parte din Biserica Lui. În această parte a cursului ne vom îndrepta atenţia asupra ajutării
acestor oameni să trăiască o viaţă de ascultare faţă de întreaga voie a lui Hristos.
III.

CHEMAREA LUI DUMNEZEU LA A FACE UCENICI
A.

Pentru a pregăti Mireasa lui Hristos
Cercetând Scripturile, vedem că măreţul obiectiv urmărit de Dumnezeu în istorie este de a-L
slăvi pe Hristos, făcându-L cap peste toate lucrurile. Vedem, de asemenea, că lui Hristos Îi va
fi înfăţişată o „mireasă“ sfântă şi fără pată, ce va fi „trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte
totul în toţi“ (Efeseni 1:23). Hristos va avea supremaţia, dar nu Îşi va exercita singur
autoritatea Sa. Va domni împreună cu Mireasa Sa, Biserica. În procesul plantării de biserici,
prin evanghelizare ne concentrăm asupra atragerii oamenilor în această Mireasă; prin
procesul facerii de ucenici ne concentrăm asupra pregătirii Miresei pentru relaţia ei cu Isus,
Domnul ei.
Astfel, Biserica reprezintă o parte esenţială a planului etern al lui Dumnezeu. Tot ce face
Dumnezeu la această oră are drept scop crearea acestei comunităţi sfinte, a unui popor
având acest scop special — să fie cu adevărat una cu El şi unul cu celălalt, să participe la
însăşi viaţa ce caracterizează Trinitatea. Revelarea Bisericii şi înfăţişarea ei înaintea soţului
ei, Hristos, constituie evenimentul final, culminant, consemnat în Apocalipsa. În întreaga
veşnicie, Mireasa desăvârşită şi Dumnezeirea îşi vor găsi desfătarea şi se vor bucura unul de
celălalt. Biserica Îi va aduce în cele din urmă lui Dumnezeu slava pe care o merită,
reflectându-I caracterul Său sfânt şi închinându-I-se „în Duh şi adevăr“ (Ioan 4:23). Prin harul
Său, Dumnezeu a rânduit Biserica la a fi modalitatea prin care să-Şi împlinească acest ţel al
Său. În rezumat, porunca lui Hristos de a face ucenici reprezintă chemarea Sa de a lua
parte la crearea comunităţii sfinte a lui Dumnezeu, o mireasă desăvârşită şi sfântă,
pusă deoparte pentru Hristos.

B.

Pentru a face Mireasa vrednică de Mire
Tot ceea ce suntem şi facem trebuie evaluat în lumina „chemării“ lui Dumnezeu de a lua parte
la crearea comunităţii sfinte a lui Dumnezeu, Biserica. Succesul nostru în facerea de ucenici
este măsurat de calitatea pregătirii unei Mirese vrednice de Hristos. Oare lucrurile pe care le
facem noi acum pregătesc într-adevăr o Mireasă vrednică de Hristos? Meditaţi la următoarele
întrebări:
1.

Îi ajutăm pe oameni să crească în unirea lor cu Dumnezeu şi unul cu celălalt? Îi ajutăm
să trăiască vieţi ce demonstrează dragostea divină care reflectă această unire?

2.

Îi ajutăm pe oameni să crească în credinţa şi nădejdea lor în Hristos?

3.

Îi ajutăm pe ucenicii noştri să slujească în mod eficace altora, să îi zidească în Hristos?

4.

Îi ajutăm pe oameni să fie ambasadorii lui Hristos, chemându-i şi pe alţii să devină parte
a comunităţii sfinte a lui Dumnezeu, mărind astfel Mireasa lui Hristos?

IV. MODUL ÎN CARE FACEREA DE UCENICI CONTRIBUIE LA PLANTAREA DE BISERICI
Facerea de ucenici se află în chiar centrul plantării de biserici. Reuşita înfiinţării de noi biserici va
depinde nu doar de câştigarea unor noi convertiţi pentru Hristos, ci şi de facerea de adevăraţi
ucenici care să Îl asculte cu tot mai multă credincioşie.
Plantarea de biserici este, de fapt, înfiinţarea de comunităţi de ucenici în locuri în care nu
existase aşa ceva. Faza iniţială a plantării de biserici implică ajutarea oamenilor să creadă în
Hristos şi să I se supună Lui. Aşa cum am văzut în discuţia despre Marea Însărcinare de mai sus,
convertirea reprezintă primul pas în facerea de ucenici.
Trebuie, însă, să reţinem că nici o clipă convertirea de dragul convertirii nu reprezintă obiectivul
nostru. Convertirea trebuie înţeleasă a fi doar primul pas dintr-un proces de o viaţă. Prin facerea
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de ucenici aceşti noi convertiţi sunt ajutaţi să înţeleagă tot mai profund voia lui Hristos pentru ei şi
să fie zidiţi sufleteşte într-un mod care să îi ajute să Îl asculte tot mai mult. Această creştere în
înţelegere şi ascultare izvorăşte dintr-o inimă plină de dragoste şi dintr-o unire crescândă cu
Hristos şi unul cu celălalt. Cu alte cuvinte, adevărata „comunitate“ apare atunci când facerea de
ucenici se desfăşoară corect. Dacă plantarea de biserici implică înfiinţarea de noi „comunităţi“ de
ucenici, atunci facerea de ucenici, aşa cum o înţelegem noi aici, este absolut esenţială.
Un alt aspect vital al ajutării noilor convertiţi să-L asculte pe Hristos îl reprezintă echiparea lor
pentru lucrare. Facerea de ucenici include ajutarea convertiţilor să slujească cu rodnicie altora,
folosind darurile duhovniceşti pe care Dumnezeu li le-a dat. Astfel, facerea de ucenici conduce la
multiplicarea rapidă a tovarăşilor de slujbă din lucrare. Printre aceşti tovarăşi de lucru vor fi şi unii
care se vor alătura celor angajaţi în sarcina plantării de biserici. Această multiplicare rapidă a
tovarăşilor de slujbă reprezintă unul din factorii critici ai generării unui curent de plantare de
biserici.
V.

ÎNCEPE AVÂND FINALUL ÎN MINTE
Încercând să construieşti un plan cuprinzător de facere de ucenici pentru efortul de plantare de
biserici în care eşti angajat, va trebui să parcurgi următorii trei paşi critici:
1.

Înţelege obiectivul pe care îl ai de a face ucenici;

2.

Înţelege condiţia spirituală actuală a semenilor tăi;

3.

Pune la punct un plan prin care să-i ajuţi pe semenii tăi să crească din starea în care se află
la această oră înspre obiectivul pe care ţi l-ai fixat de facere de ucenici.

Preocuparea ta aici este de a identifica care este obiectivul tău în facerea de ucenici şi de a lăsa
ca acest obiectiv să modeleze ceea ce faci acum. Dumnezeu este cel care stabileşte obiectivele.
Noi avem responsabilitatea de a înţelege cu claritate chemarea lui Dumnezeu pentru noi şi de a
răspunde acestei chemări cu credinţă şi ascultare. Planurile pe care le facem nu reprezintă decât
răspunsul nostru ascultător la ţelul revelat al lui Dumnezeu. Facem planuri deoarece dorim să-L
ascultăm pe Dumnezeu din toată inima şi cu toată mintea noastră. Facem planuri deoarece
intenţionăm să Îl ascultăm şi să ne trăim vieţile în consecinţă. Asemenea planuri sunt făcute
întotdeauna într-o dependenţă conştientă de Dumnezeu. Ele se nasc şi sunt susţinute prin
rugăciune.
În ce priveşte facerea de ucenici, obiectivul tău este de a vedea cât mai multe vieţi trăite în
ascultare faţă de întreaga voie a lui Hristos. Punctul de pornire îl reprezintă starea spirituală
actuală a celor de care te ocupi. În cele din urmă, va trebui să pui la punct o strategie a modului în
care îi vei ajuta pe aceşti oameni să crească din punctul în care se află, ajutându-i să se îndrepte
spre obiectivul ascultării de întreaga voie a lui Hristos. Va trebui să găseşti o modalitate practică
de a-i ajuta să înţeleagă mai profund ce înseamnă să trăiască practic ca membri ai comunităţii
legământului lui Hristos şi să îi ajuţi să o facă, adică să îi ajuţi să trăiască în ascultare de întreaga
voie a lui Hristos. Facerea de ucenici nu se produce într-un anumit loc şi într-un anumit moment.
Ea este un proces dinamic, cu multe feţe şi se realizează într-o mare varietate de contexte şi prin
mulţi oameni. (Vezi Lecţia 4, secţiunea Ucenicie, „Forme pe care le poate îmbrăca facerea de
ucenici“).
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ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ce anume este defectuos în cazul evanghelizării fără facere de ucenici?

♦

Cu ce contribuie o lucrare eficace de facere de ucenici la înfiinţarea unei noi biserici?... La
naşterea unui curent de plantare de biserici?

♦

Este posibilă plantarea unei biserici fără un accent adecvat asupra facerii de ucenici? De ce
da sau de ce nu?

♦

Ce obiective are biserica ta la această oră în domeniul facerii de ucenici?

♦

Ce asemenea obiective crezi că ar trebui să aibă?

♦

Care sunt câteva contexte/forme diferite în care biserica ta ar putea acţiona în vederea facerii
de ucenici?

UCENICIE
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Cunoaşte-ţi obiectivul,
cunoaşte-ţi oamenii !

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a clarifica obiectivele facerii de ucenici şi modalitatea prin care pot fi
evaluate maturitatea spirituală şi eficacitatea în lucrare ale unui ucenic, în lumina acestor
obiective.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să cunoască criteriile biblice fundamentale de evaluare a maturităţii spirituale şi a eficacităţii
în lucrare;

♦

să fie convins că este esenţială concentrarea asupra inimii, nu doar asupra comportamentului
exterior;

♦

să înţeleagă modul în care poate începe să evalueze maturitatea spirituală şi eficacitatea în
lucrare a ucenicilor săi, în lumina criteriilor biblice.

Schiţa lecţiei
I.

Introducere

II.

Înţelege obiectivul facerii de ucenici

III.

Înţelege starea spirituală actuală a ucenicilor tăi

Anexe
2A: Câteva texte din Noul Testament despre credinţă, nădejde şi dragoste (Exerciţiu)
2B: Dragostea: problema centrală a uceniciei
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Cunoaşte-ţi obiectivul,
cunoaşte-ţi oamenii !

INTRODUCERE
Aşa cum am afirmat în Lecţia 1, există trei paşi critici care trebuie parcurşi pentru punerea la punct
a unui plan de facere de ucenici în vederea plantării de biserici:
1.

Înţelege obiectivul formării de ucenici;

2.

Înţelege starea spirituală actuală a semenilor tăi;

3.

Dezvoltă un plan de ajutare a semenilor tăi să crească din starea în care se află înspre
obiectivul facerii de ucenici.

În această lecţie ne vom concentra asupra paşilor 1 şi 2.
II.

ÎNŢELEGE OBIECTIVUL FACERII DE UCENICI
Primul pas în conturarea unui plan eficace de facere de ucenici îl reprezintă înţelegerea clară a
obiectivului urmărit. Aşa cum am afirmat în Lecţia 1, obiectivul este ajutarea oamenilor să trăiască
vieţi de ascultare faţă de întreaga voie a lui Hristos. Ce înseamnă însă lucrul acesta în termeni
practici?
A.

Criterii pentru maturitate spirituală — credinţa, nădejdea şi dragostea
Aşa cum citim în Noul Testament, Îl vedem pe Isus rezumând întreaga chestiune a ascultării
în termenii „dragostei“ (Matei 22:36-40). Această premisă majoră se află în spatele celor mai
multe dintre învăţăturile Sale pe care le găsim prezentate în evanghelii (Matei 5-7, Predica de
pe Munte, Luca 7:36-50, Luca 11:39-46, Ioan 14:21 etc.). Ulterior îl vedem pe Pavel făcând
acelaşi lucru (Romani 13:8-10, 1 Corinteni 13:1-13; Galateni 5:6 etc.).
În repetate rânduri Biblia prezintă alte două elemente critice ale vieţii trăite în ascultare:
credinţa şi nădejdea (1 Corinteni 13:13). Pentru mai multe informaţii, vezi Anexa 2A, „Câteva
texte din Noul Testament despre credinţă, nădejde şi dragoste“.
Credinţa, nădejdea şi dragostea sunt, de departe, cele mai importante caracteristici ale
oamenilor care trăiesc în ascultare de întreaga voie a lui Hristos. Ele reprezintă adevăratele
unităţi de măsură ale maturităţii spirituale. Toate celelalte decurg din ele. Dacă ucenicii tăi au
aceste lucruri, în curând vor avea orice altceva îţi doreşti să vezi în ei. Mai presus de orice,
vei dori ca ucenicii tăi să fie oameni ai credinţei, nădejdii şi dragostei.

B.

Criterii pentru eficacitate în lucrare
Când este vorba despre lucrare, descoperim că şi în acest caz dragostea este cheia (Efeseni
4:15-16 şi 1 Corinteni 12-14). Indiferent de lucrarea pe care o are cineva, obiectivul urmărit
este cel al zidirii Trupului lui Hristos în dragoste până când întregul Trup ajunge „la înălţimea
staturii plinătăţii lui Hristos“. De aceea, o viaţă de dragoste, credinţă şi nădejde va conduce în
mod necesar la slujirea altora — atât a celor credincioşi, cât şi a celor necredincioşi. Isus
Însuşi a spus că El „n-a venit să I se slujească, ci El să slujească...“ (Matei 20:28). Noi trebuie
să călcăm pe urmele Sale.
Ca urmare, Biserica va cunoaşte o creştere atât cantitativă, cât şi calitativă (Matei 13:31-32).
Creşterea cantitativă înseamnă atât creşterea numărului membrilor bisericii, cât şi creşterea
numărului bisericilor — şi astfel va fi afectat întregul Trup al lui Hristos din întreaga lume.
Creşterea calitativă înseamnă creşterea Bisericii înspre maturitate, înspre asemănarea cu
Hristos.
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III.

Modulul 3

ÎNŢELEGE STAREA SPIRITUALĂ ACTUALĂ A UCENICILOR TĂI
După ce ţi-ai clarificat obiectivul, adică ai înţeles ce fel de ucenici trebuie să devină cei de care te
ocupi, va trebui să începi să-i evaluezi în lumina acestui obiectiv. În continuare vei găsi câteva
întrebări al căror scop este să te ajute să începi acest proces. În ultimă instanţă însă, capacitatea
de a discerne maturitatea spirituală a celor de care te ocupi depinde de propria ta maturitate
spirituală. Nici o listă de caracteristici, nici un manual şi nici un program de pregătire nu îi poate
lua locul. Cu cât eşti mai matur, cu atât vei putea discerne cu mai multă claritate realitatea
spirituală din vieţile celor pe care îi ajuţi. Cu cât tu însuţi înţelegi mai profund şi trăieşti credinţa,
nădejdea şi dragostea, cu atât vei putea observa mai clar prezenţa sau absenţa acestor lucruri în
vieţile altora. Pe măsură ce cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu „din inimă“ va fi mai profundă în
viaţa ta, vei putea folosi mai bine Cuvântul Lui şi îi vei înţelege mai bine pe ucenicii tăi.
A.

Concentrează-te asupra problemelor inimii, nu asupra comportamentului exterior
În stabilirea condiţiei spirituale a celor de care te ocupi este important să te concentrezi mai
mult asupra problemelor inimii decât asupra comportamentului exterior. Prezenţa şi creşterea
credinţei, nădejdii şi dragostei în inima unui om reprezintă obiectivul tău primordial.
Comportamentul exterior (vorbele şi faptele) revelează ceea ce inima ascunde (Matei
12:34-35, 15:18-20; Luca 6:43-45, 8:15). Va fi o risipă de timp să încerci să produci un anumit
comportament dorit dacă în inimă este o problemă. Dacă însă inima se schimbă,
comportamentul corespunzător va urma în mod firesc.
Dacă remarci ceva care nu ţi se pare corect în comportamentul unui ucenic, încearcă să
discerni motivele ascunse din spatele acţiunilor lui. De exemplu, să zicem că cineva nu mai
participă la serviciile bisericii. În loc să te concentrezi doar asupra comportamentului omului
respectiv şi să faci presiuni asupra lui să participe la adunare, încearcă să înţelegi de ce nu
mai vine şi să îl ajuţi la nivelul respectiv. Există trei întrebări de bază pe care ţi le poţi pune:
♦

Ce anume revelează comportamentul său despre ceea ce crede sau nu crede el?

♦

Ce anume revelează comportamentul său despre ceea ce înţelege sau nu acest om?

♦

Ce anume revelează acest comportament despre orientarea sau atitudinea inimii sale?

În majoritatea cazurilor va fi necesară o discuţie cu persoana în cauză pentru a descoperi cu
adevărat ce se întâmplă în inima lui.
O lucrare de facere de ucenici care nu se concentrează asupra inimii va produce oameni care pot
avea rezultate deosebite în ceea ce priveşte conformarea exterioară la cerinţele impuse, dar, în
realitate, creşterea lor spirituală va fi foarte slabă.
IMPORTANT: Deşi direcţia inimii nu poate fi observată nemijlocit, ea poate fi indirect măsurată
prin vorbele şi faptele cuiva. Învaţă să urmăreşti tiparele de comportament care
demonstrează atitudinile inimii.
B.

Evaluează maturitatea lor în ceea ce priveşte dragostea, credinţa şi nădejdea
1.

Cum să evaluezi maturitatea în dragoste?
Întrebări-cheie ce pot fi puse în legătură cu maturitatea unui ucenic în problema
dragostei:
a.

Dragostea pentru Dumnezeu
(1) Îl doresc ei pe Dumnezeu mai presus de orice alt lucru sau orice altă relaţie?
Este El prioritatea numărul unu din viaţa lor? Dacă nu, ce anume a ocupat
locul Lui în inima lor? Ce anume doresc ei mai mult decât pe El?
(2) Se bucură în Dumnezeu mai presus de orice altceva? Îşi găsesc desfătarea în
El mai mult decât în orice altceva? Dacă nu, ce anume le produce mai multă
bucurie decât El? Ce anume a ocupat locul Său în inimile lor?
(3) Sunt inima, sufletul şi mintea lor în unitate cu Dumnezeu? Dacă nu, ce anume
a ocupat locul Său în inimile lor? Cu ce anume se conformează inimile şi
gândirea lor? Cu cine sau cu ce anume se identifică ei? Ce valori reflectă?
Este credincioşia lor împărţită?
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(4) Trăiesc în mod consecvent în dragoste? Când cad, cât de repede se pocăiesc
şi încep să umble din nou cu Dumnezeu?
(5) Manifestă o dragoste (nepotrivită) faţă de lumea aceasta?
Trebuie să înţelegem seriozitatea acestei probleme. Este vorba, de fapt,
despre idolatrie. Cea mai importantă întrebare cu care ne confruntăm în
această viaţă este cui ne dăm inima (2 Corinteni 11:2-3). Mulţi oameni vor
arăta că au inima împărţită, încercând să-L iubească pe Dumnezeu şi în
acelaşi timp să iubească lumea. Ajută-i pe ucenicii tăi să înţeleagă că lucrul
acesta nu este posibil (Matei 6:24, Iacov 4:4-5; 1 Ioan 2:15-17). Dragostea
pentru lume şi dragostea pentru Dumnezeu sunt incompatibile. Sau una, sau
cealaltă va trebui să câştige în cele din urmă. Dovada clară a dragostei
permanente faţă de lume arată fie că dragostea lor pentru Dumnezeu a murit,
fie că este pe moarte, indiferent cât de „religioşi“ par pe dinafară. Creşterea
spirituală nu este posibilă fără rezolvarea acestei probleme.
Observă listele pe care Pavel le-a scris pentru a descrie roada cărnii. Aceste
lucruri sunt un semn în plus al prezenţei dragostei faţă de lume în inimile
oamenilor (Galateni 5:19-21; 1 Corinteni 6:9-10; Romani 1:28-32; Iacov
3:14-16).
b.

Dragostea faţă de alţii
(1) Doresc ei o părtăşie adevărată cu alţi credincioşi şi le face plăcere să petreacă
timp cu aceştia? (Filipeni 4:1, 1 Tesaloniceni 2:17-18)
(2) Îşi găsesc bucuria în alţi credincioşi? Îşi găsesc desfătarea în ei? (Efeseni
1:15-16; Filipeni 1:3-8, 4:1; 1 Tesaloniceni 2:19-20, 3:9)
(3) Sunt ei una în inima şi în mintea lor cu fraţii şi surorile lor în Hristos?
Demonstrează în mod practic această unitate şi dragoste? (Fapte 4:32-35;
Romani 12:10-21; 1 Corinteni13:4-7; Filipeni 1:27, 2:1-4; Evrei 13:3)
(4) Îşi iubesc familiile? Îşi servesc în mod constant familiile cu dragoste, crescând
în unitatea familială şi contribuind la zidirea fiecărui membru în Hristos?
(Efeseni 5:25-6:4)
(5) Sunt preocupaţi de cei pierduţi? Demonstrează în mod constant dragoste faţă
de aceştia? (Galateni 6:10)

Pentru alte elemente legate de această problemă importantă vezi Anexa 2B „Dragostea:
problema centrală a uceniciei“.
2.

Cum să evaluezi maturitatea lor în credinţă?
Întrebări-cheie pe care le putem pune pentru a evalua maturitatea ucenicilor în problema
credinţei:

3.

a.

Înţeleg ce este credinţa?

b.

Înţeleg harul lui Dumnezeu?

c.

Este credinţa lor puternic înrădăcinată în Scriptură? Înţeleg în mod adecvat
adevărurile biblice centrale? (Romani 10:17)

d.

Au în inima lor o convingere profundă în ce priveşte aceste adevăruri?

e.

Au convingerea profundă că Dumnezeu îi iubeşte şi i-a acceptat pe deplin în
Hristos?

f.

Trăiesc ei prin credinţă, în dependenţă de harul lui Dumnezeu în toate domeniile
vieţii?

Cum să evaluezi maturitatea lor în nădejde?
Întrebări-cheie pe care le poţi pune în ceea ce priveşte maturitatea ucenicilor tăi în
problema nădejdii:
a.

Sunt inimile lor aţintite asupra lui Hristos şi asupra chemării Sale (1 Ioan 3:1-3)?
Trăiesc ei cu adevărat pentru aceasta (Filipeni 3:7-14)?
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Modulul 3

b.

Înţeleg ei promisiunile pe care Dumnezeu li le-a făcut? Au încredere în Dumnezeu
că va fi credincios şi Îşi va respecta promisiunile? (Romani 4:18-24)

c.

Sunt ei convinşi că Dumnezeu „face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre
binele“ lor, pregătindu-i pentru soarta pe care le-a rânduit-o (Romani 8:28-30)?

Evaluează eficacitatea slujirii altora
Pe măsură ce ucenicii de care te ocupi cresc în credinţă, nădejde şi dragoste, vor trebui să
devină tot mai eficace în slujirea altora. Iată câteva întrebări-cheie la care poţi medita:
(1) Folosesc ei în mod eficace darurile şi abilităţile pe care Dumnezeu li le-a dat pentru
zidirea altora în dragoste, credinţă şi nădejde? (Efeseni 4:11-13, 15-16)
(2) Îi încurajează şi îi ajută pe alţii să crească în unirea lor cu Dumnezeu şi unul cu celălalt?
Îi ajută pe alţii să trăiască vieţi caracterizate de dragostea divină, care demonstrează
această unitate? (Evrei 10:24-25)
(3) Împart ceea ce au cu fraţii lor pentru a-i ajuta în mod practic în nevoile pe care le au şi
pentru a învinge dificultăţile spirituale pe care le întâmpină? (Vezi Lecţia 3, Ucenicie,
„Cum să tratezi sursele eşecului spiritual“.)
(4) Transmit în mod eficace Evanghelia celor pierduţi? (1 Tesaloniceni 1:8)
(5) Îi conduc ei în mod eficace pe cei pierduţi la Hristos şi îi ajută să fie parte a Trupului Lui?
(6) Îi încurajează şi îi ajută pe alţi creştini să transmită în mod eficace Evanghelia celor
pierduţi prin vorbe şi prin fapte?

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În lumina obiectivului final al lui Dumnezeu, ce înseamnă a fi matur din punct de vedere
spiritual? Ce înseamnă a fi eficace în lucrare?

♦

Cât de maturi crezi că sunt oamenii de care te ocupi, în ceea ce priveşte credinţa, nădejdea
şi dragostea lor? În ce domeniu au cea mai mare nevoie să se dezvolte? (Dacă încă nu ai
început să te ocupi de cineva, pune-ţi aceste întrebări ţie însuţi.)

♦

Cât de eficace crezi că sunt oamenii de care te ocupi în slujirea altora, în lumina criteriilor de
mai sus? (Dacă nu ai început să te ocupi de cineva, pune-ţi aceste întrebări ţie însuţi.)

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Completează exerciţiul din Anexa 2A, „Câteva texte din Noul Testament despre credinţă,
nădejde şi dragoste“.

♦

Completează exerciţiul din Anexa 2B, „Dragostea: problema centrală a uceniciei“.
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Exerciţiu:
Câteva texte din Noul Testament despre
credinţă, nădejde şi dragoste

Instrucţiuni: În continuare veţi găsi câteva pasaje din Scriptură care au fost scrise diferitelor biserici din
perioada Noului Testament. Vă rog încercuiţi ori de câte ori apar cuvintele „credinţă“, „nădejde“ şi
„dragoste“ în aceste pasaje, folosind câte o culoare diferită pentru fiecare din aceste cuvinte.
Romani 5:1-5 — „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin
Domnul nostru Isus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de
har, în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm
chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în
încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşeală pentru că
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.“
1 Corinteni 13:13 — „Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare
dintre ele este dragostea.“
Galateni 5:5-6 — „Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. Căci în Isus
Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează
prin dragoste.“
Efeseni 1:15-18 — „De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi,
şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţămiri pentru voi, când vă
pomenesc în rugăciunile mele. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl
slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă
lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei
moştenirii Lui în sfinţi.“
Efeseni 3:14-19 — „... Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia
slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încât
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă
în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea
şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.“
Coloseni 1:3-5, 22-23 — „Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm
neîncetat pentru voi, şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea
pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care
aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,... prin trupul Lui de carne, prin moarte,
ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă
rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea
Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei
slujitor am fost făcut eu, Pavel.“
1 Tesaloniceni 1:2-3 — „Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe care vă pomenim
necurmat în rugăciunile noastre; căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu,
Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în
Domnul nostru Isus Hristos!“
1 Tesaloniceni 3:6 — „Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi, şi ne-a adus veşti bune despre
credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi, şi că
doriţi să ne vedeţi, cum dorim şi noi să vă vedem pe voi.“
1 Tesaloniceni 5:8 — „Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei
şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.“
2 Tesaloniceni 1:3-4 — „Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi
cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi
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faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu,
pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile, pe care le suferiţi.“
1 Timotei 1:5 — „Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi
dintr-o credinţă neprefăcută.“
2 Timotei 1:13 — „Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi
dragostea care este în Hristos Isus.“
Filimon 4-7 — „Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în
rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea
faţă de toţi sfinţii. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea
la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie şi
mângâiere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.“
Evrei 6:10-12 — „Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea, pe care
aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi. Dorim însă ca fiecare
din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde, aşa încât să
nu leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele.“
Evrei 10:22-24 — „... să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată. Să ţinem fără şovăire la
mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii
asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi fapte bune.“
Iacov 2:5 — „Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii
acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor
ce-L iubesc?“
1 Petru 1:3-9, 21-22 — „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o
nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată
în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea
gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă
trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea
credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este cercat prin foc,
să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără
să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,
pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. ... prin El,
sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentru ca, credinţa şi
nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit
sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii,
din toată inima.“
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Pe baza textului din Matei 28:18-20 am definit facerea de ucenici drept procesul prin care Biserica, în
dependenţă de autoritatea şi prezenţa lui Hristos, preia iniţiativa (1) de a conduce pe oameni la
credinţa în Hristos şi la supunere faţă de El; (2) de a-i ajuta să devină una cu Hristos şi membri ai
comunităţii legământului Său, Biserica, prin botez; şi (3) de a-i conduce spre o viaţă trăită în ascultare
faţă de întreaga voie a lui Hristos.
Să ne îndreptăm acum atenţia asupra ultimului punct: să-i conducem spre o viaţă trăită în ascultare
faţă de întreaga voie a lui Hristos. Pentru a face lucrul acesta este absolut necesar să înţelegem foarte
bine voia lui Hristos. Dacă nu, vom fi în pericolul de a ne abate bisericile de la direcţia bună, de a risipi
timpul şi eforturile investite şi chiar de a submina voia lui Hristos pentru noi.
Pentru a înţelege bine voia lui Hristos pentru noi trebuie să o înţelegem în lumina scopului Său ultim de
a avea o mireasă desăvârşită. Tot ce ne-a poruncit Hristos se subordonează împlinirii acestui obiectiv.
În lumina Lui, înţelegem că în centrul voii Sale este porunca de a creşte în unirea noastră cu El şi unul
cu celălalt şi de a demonstra în vieţile noastre dragostea divină ce reflectă această unire. Inseparabil
legată de această poruncă este chemarea să fim ambasadorii Săi, reprezentanţii planurilor Sale în faţa
lumii, contribuind la includerea a cât mai mulţi oameni în Biserica Sa.
Vedem că în centrul voii lui Hristos pentru noi stă dragostea, acel gen de dragoste ce reflectă unirea
noastră cu El şi unul cu celălalt. A face ucenici înseamnă, mai presus de orice altceva, a face oameni
care sunt caracterizaţi de acest gen de dragoste. Este extrem de important, pentru sarcina pe care o
avem de îndeplinit, să înţelegem cum este această dragoste şi să-i ajutăm pe alţii să trăiască în ea.
Isus a precizat care sunt cele mai mari porunci din Biblie, acele porunci ce cuprind în ele toate celelalte
porunci: „să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul
tău“; şi „să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ (Matei 22:37, 39).
Isus a spus că cea mai mare şi cea mai importantă poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu (v. 38).
DRAGOSTEA PENTRU DUMNEZEU
Ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul şi cu toată mintea noastră? Putem
înţelege lucrurile acestea doar în lumina unităţii cu Dumnezeu. Care sunt caracteristicile acelui gen de
dragoste care ne face cu adevărat una cu Dumnezeu?
Trei caracteristici principale ale dragostei lui Dumnezeu:
1.

Are de-a face cu dorinţele noastre — cu ceea ce preocupă inima noastră. A-L iubi pe
Dumnezeu cu toată inima înseamnă a-L dori pe Dumnezeu mai presus de orice alte
lucruri sau relaţii. El reprezintă prioritatea numărul 1 în viaţă. Îl căutăm pe El deoarece Îl
dorim pe El şi dorim să fim aproape de El (Psalmul 63:1-2; 73:25, 28).

2.

Are de-a face cu bucuriile noastre — cu lucrurile în care inima noastră îşi găseşte plăcere.
A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima înseamnă a mă bucura în Dumnezeu mai presus
de orice altceva. El este cea mai mare bucurie şi plăcere a mea în viaţă (Psalmul 63:3-8, 11;
Isaia 61:10).

3.

Are de-a face cu direcţia fundamentală a inimii şi gândirii mele — cu cine anume se identifică
inima şi gândirea mea şi cu ce anume se aseamănă. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima,
cu tot sufletul şi cu toată mintea mea înseamnă a fi o inimă, un suflet şi un gând cu El
(1 Corinteni 2:16; Ioan 14:21, 23; 17:21, 23, 26; Romani 5:5, 12:2; Galateni 2:20).

Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că vedem lucrurile aşa cum le vede El. Ceea ce iubeşte
Dumnezeu iubim şi noi. Ceea ce respinge Dumnezeu respingem şi noi. Ceea ce-I face lui Dumnezeu
plăcere ne face şi nouă plăcere. Ceea ce-L întristează pe Dumnezeu ne întristează şi pe noi. Cauza lui
Dumnezeu devine cauza noastră. Obiectivele Sale devin obiectivele noastre. Valorile Lui sunt valorile
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noastre. Considerăm câştigul Lui, câştigul nostru şi pierderea Lui, pierderea noastră. Trăim o adâncă
părtăşie cu Dumnezeu şi împărtăşim cu El toate aceste lucruri în rugăciune. Trăim cu El zi de zi
împărţind bucuriile şi poverile inimilor noastre. Dorim din adâncul inimii ca Dumnezeu să-Şi
împlinească planurile Sale în noi şi prin noi.
Acest gen de dragoste creează o foame după creşterea în cunoaşterea şi înţelegerea lui Dumnezeu,
pentru a-L cunoaşte pe El tot mai mult şi a fi asemenea Lui în inima şi mintea noastră. Dorim să fim
deschişi şi cinstiţi cu Dumnezeu, să nu ascundem nimic de El. Dorim să-I dăm lui Dumnezeu tot ceea
ce suntem şi avem. Ne bucurăm de orice ocazie pe care o avem să-L slujim. Avem sentimentul că tot
ceea ce este al nostru Îi aparţine Lui. Considerăm că este o bucurie şi un privilegiu să facem sacrificii
de dragul Său. Nu vrem să ascundem nimic de El. Ne bucurăm ştiind că şi El, la rândul Lui, ne-a dăruit
totul.
Nimic nu este mai important decât a umbla cu Dumnezeu în felul acesta, a trăi o părtăşie strânsă cu
Dumnezeu. După cum spune psalmistul: „Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi
găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu
va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire... cât pentru mine, fericirea mea este să mă
apropii de Dumnezeu...“ (Psalmul 73:25-26, 28).
În ce mod se manifestă această dragoste în vieţile noastre?
Dacă avem cu adevărat acest gen de dragoste pentru Dumnezeu în inima noastră, este normal să ne
aşteptăm ca ea să afecteze ceea ce facem. Printre altele, ne vom aştepta ca ea să se manifeste în
următoarele moduri:
1.

Dacă Îl dorim pe Dumnezeu mai presus de orice alt lucru, în mod constant ne vom face timp
să-I căutăm Faţa şi să avem părtăşie cu El.

2.

Dacă ne bucurăm de El mai presus de orice altceva, vieţile noastre vor fi caracterizate de
laude aduse din inimă.

3.

Dacă există în noi foame după El şi dorim ca inima noastră şi mintea noastră să fie
asemenea inimii şi gândirii Lui, vom studia cu sârguinţă Cuvântul Lui şi ne vom pune în mod
constant timp deoparte pentru a face lucrul acesta.

4.

Dacă dorim să fim deschişi cu El, vieţile noastre vor fi caracterizate de mărturisire şi de
împărtăşirea cu El a ceea ce preocupă inima noastră, în rugăciune.

5.

Dacă suntem o inimă şi un gând cu Dumnezeu, ne vom da silinţa să descoperim care este
voia lui Dumnezeu în fiecare situaţie şi vom încerca să o împlinim cât putem mai bine, adică
vieţile noastre vor fi caracterizate de ascultare.

6.

Dacă ceea ce-L preocupă pe El preocupă şi inimile noastre şi dacă obiectivele Lui sunt şi
obiectivele noastre, vieţile noastre vor fi caracterizate de mijlociri fierbinţi.

7.

Dacă suntem convinşi că tot ceea ce avem Îi aparţine Lui şi dacă dorim tot ceea ce doreşte
El, vom da cu generozitate şi cu bucurie din timpul nostru şi din averile noastre pentru a-L
sluji pe El şi cauza Lui.

8.

Dacă dorim să fim asemenea chipului lui Dumnezeu, chiar dacă vom cădea de multe ori,
vieţile noastre vor fi caracterizate de pocăinţă autentică şi de dorinţa de a ne corecta, de a
învăţa şi de a fi încurajaţi de alţii.

DRAGOSTEA PENTRU ALŢII
Isus a mai adăugat că există o altă poruncă, strâns legată de prima — să-l iubim pe aproapele nostru
ca pe noi înşine. Ce înseamnă a-ţi iubi aproapele ca pe tine însuţi şi de ce este această poruncă strâns
legată de prima?
Când Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noi îi iubim pe toţi oamenii — întrucât aceştia sunt creaţi
după chipul lui Dumnezeu. Vom căuta să fim o binecuvântare pentru ei, chiar dacă lucrul acesta
înseamnă sacrificii sau ignorarea nedreptăţilor pe care ei ni le fac (vezi Matei 5:21-48). Cea mai mare
binecuvântare pe care le-o vom dori este să vină la Hristos şi să devină parte a Trupului Său.
Vom avea o dragoste şi mai puternică faţă de fraţii şi surorile noastre în Hristos. Isus ne-a poruncit să
ne iubim unul pe celălalt aşa cum ne-a iubit El, dând astfel noi dimensiuni poruncii de a iubi! Care sunt
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câteva caracteristici ale acestui gen de dragoste? Ce fel de dragoste ne face cu adevărat una cu
celălalt?
Trei caracteristici principale ale dragostei pentru fraţi:
1.

Are de-a face cu dorinţele noastre — cu ceea ce inimile noastre doresc cu adevărat. A ne
iubi unul pe altul înseamnă a ne dori unul pe celălalt. Vom dori adevărata părtăşie unul cu
celălalt (Evrei 10:24-25). Vom dori să petrecem timp unul cu celălalt (Filipeni 4:1; 1
Tesaloniceni 2:17-18).

2.

Are de-a face cu bucuriile noastre — cu lucrurile în care inima noastră îşi găseşte plăcere. A
ne iubi unul pe celălalt înseamnă a ne bucura unul de celălalt (Filipeni 4:1; 1 Tesaloniceni
2:19-20, 3:9; 2 Corinteni 7:14-16).
Unul din motivele pentru care dorim să fim împreună este că ne bucurăm unul de celălalt. Ne
face plăcere să ne vedem şi să fim împreună. Ne bucurăm să vedem chipul Mântuitorului
nostru preaiubit până şi în cel mai umil şi mai frânt dintre noi. Ne bucurăm să recunoaştem
lucrarea Tatălui în sufletul celuilalt, după cum se bucură o mamă de primele vorbe ale
copilului ei sau de primii paşi pe care acesta îi face. Ne apreciem şi ne acceptăm unul pe
celălalt aşa cum suntem. Remarcăm lucrurile bune şi realizările fiecăruia. Avem răbdare cu
imperfecţiunile şi eşecurile celuilalt.

3.

Are de-a face cu direcţia inimilor şi gândirii noastre — cu cine anume se identifică inimile şi
gândirea noastră. A ne iubi unul pe celălalt aşa cum ne-a iubit Hristos pe noi înseamnă a fi o
inimă şi un gând cu toţi ceilalţi (Romani 12:10, 15; 2 Corinteni 7:13; Filipeni 1:27, 2:1-5; Evrei
13:1).
Baza unităţii noastre o reprezintă unitatea cu Hristos. Dacă ceea ce se află în inima şi în
gândul lui Hristos este şi în mine, atunci suntem cu toţii o inimă şi un gând. În Hristos avem
acelaşi punct de vedere, aceleaşi valori, acelaşi ţel, aceeaşi suferinţă şi aceleaşi poveri etc.
Dacă suntem una în inimă şi în gândire, ne vom identifica unul cu celălalt şi în alte moduri. Nu
voi mai gândi doar în termeni de „eu“ sau „al meu“, ci voi începe să gândesc în termeni de
„noi“ şi „al nostru“. Bucuriile tale sunt bucuriile mele şi întristările tale sunt întristările mele.
Nevoia ta este nevoia mea. Reuşita ta este reuşita mea, iar eşecul tău, este eşecul meu.
Când tu eşti binecuvântat, eu sunt binecuvântat. Problemele tale mă privesc şi pe mine,
doresc să te ajut cu tot ce pot să le faci faţă. Obiectivele tale mă interesează în mod deosebit.
Doresc să fac tot ce pot ca să te ajut să le realizezi. Vreau, totodată, să îţi dau ocazia să mă
ajuţi şi tu pe mine. Vreau să te binecuvântez şi să mă binecuvântezi şi tu. Vreau să te cunosc
şi să te înţeleg mai bine. Şi vreau ca şi tu să mă cunoşti şi să mă înţelegi mai bine.

În ce mod se manifestă această dragoste în vieţile noastre?
Biblia este plină de descrieri ale modului în care această dragoste ar trebui să se manifeste în vieţile
noastre. Când acest gen de dragoste este prezent, ea va afecta profund ceea ce facem, după cum
găsim scris în 1 Corinteni 13.
Citiţi, vă rog, versiunea extinsă a textului din 1 Corinteni 13:4-7, din Anexa 1.
Notă:

Ni se porunceşte să iubim pe toţi oamenii. Trebuie să dovedim această dragoste faţă de toţi cei
cu care Dumnezeu ne aduce în contact într-o măsură cât putem mai mare. Suntem, însă,
limitaţi. Nu avem timpul sau resursele necesare pentru a demonstra aceeaşi dragoste faţă de
toţi. Trebuie să existe priorităţi. Pe primul loc vine Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a aşezat
oameni cu care trăim acest gen de relaţii la un nivel mai profund, de exemplu familiile noastre,
apoi fraţii şi surorile noastre din biserica locală etc.

CONCLUZII
Trebuie să înţelegem importanţa dragostei. Dragostea este caracteristica centrală necesară cuiva
pentru a se califica drept mireasa lui Hristos. Dumnezeu ne-a re-creat, ne-a făcut să ne naştem din nou
pentru a avea acest gen de viaţă în noi (Ezechiel 36:25-27). Păcatul nostru stă în primul rând în
incapacitatea de a iubi. Putem avea sau putem face orice altceva — dacă eşuăm în acest domeniu, nu
avem nimic (1 Corinteni 13:1-3; Apocalipsa 2:2-6). Toate activităţile religioase sunt lipsite de sens dacă
nu manifestă această dragoste divină din interiorul nostru (Matei 15:7-9; Galateni 5:6).
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Acest gen de dragoste reprezintă cel mai important element al evanghelizării (Ioan 13:34-35; 17:21,
23). Este cea mai mare mărturie a noastră în faţa lumii, deoarece lumea ştie că numai Dumnezeu
poate genera o asemenea dragoste. Manifestarea acestui gen de dragoste reprezintă cea mai bună
ocazie pe care o oferim lumii de a înţelege că Dumnezeu există cu adevărat şi de a vedea cum este El.
Este cea mai bună ocazie pe care o are de a înţelege natura păcatului oamenilor împotriva lui
Dumnezeu, văzând contrastul din vieţile noastre. Este cea mai bună ocazie de a înţelege natura harului
pe care Dumnezeu i-l oferă.
Această dragoste nu este posibilă fără umplerea constantă a Duhului Sfânt şi fără părtăşia
duhovnicească adevărată a Trupului. Oamenii de care ne ocupăm trebuie să înveţe şi să trăiască prin
Duhul şi în părtăşie cu alţii. Spiritualitatea care nu este o manifestare a dragostei divine este o
înşelătorie. Părtăşia care nu aprinde şi nu întreţine această dragoste nu foloseşte la nimic.
Nu trebuie să ne lăsăm abătuţi de la ceea ce reprezintă ţinta noastră primară. În facerea de ucenici,
păzirea şi hrănirea inimilor oamenilor reprezintă cea mai mare responsabilitate a noastră. Orice altceva
este pe planul doi; orice altceva este imposibil de făcut fără aceasta (Proverbe 4:23). O viaţă de
ascultare rezultă dintr-un caracter interior, adică din inimă (Matei 12:34-35; 15:18-20; Luca 6:43-45;
8:15). Dacă în inimă lucrurile sunt bine, atunci faptele bune vor urma.
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Tratarea cauzelor eşecului
spiritual

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Consolidare

Scopul lecţiei
Scopul dublu al acestei lecţii este de a-i pregăti pe participanţi să identifice lucrurile pe care
creştinii trebuie să le cunoască şi să le facă pentru a trăi în dragoste, credinţă şi nădejde şi de a-i
pregăti să facă faţă celor mai des întâlnite cauze ale eşecului spiritual.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă şi să poată identifica principalele cauze ale eşecului spiritual al noilor convertiţi;

♦

să cunoască modalităţile biblice adecvate de rezolvare a acestor piedici, pentru a încuraja
dezvoltarea spirituală;

♦

să poată identifica cele mai presante nevoi ale credinciosului de curând întors la Domnul
pentru ca acesta să poată trăi în dragoste, credinţă şi nădejde şi să poată sluji în mod eficace
altora.

Schiţa lecţiei
I.

Identifică cele mai răspândite cauze ale eşecului spiritual în vieţile noilor convertiţi

II.

Stabileşte ajutorul de care au nevoie credincioşii pentru a învinge piedicile spirituale

III.

Identifică ce anume trebuie să cunoască şi să facă noii credincioşi

Lista figurilor
3.1. Exerciţiu — ce trebuie să CUNOASCĂ şi să FACĂ credincioşii de curând întorşi la Domnul?

Anexe
3A. Tratarea cauzelor eşecului spiritual
3B. Evaluarea piedicilor spirituale

Sugestii pentru coordonatori
♦

În timpul parcurgerii secţiunii „Întrebări pentru meditaţie, recapitulare şi aplicare“, cere-le
participanţilor să folosească Anexa 3B, „Evaluarea piedicilor spirituale”.

♦

Pe baza propriei tale experienţe, completează Anexa 3B înainte de întâlnirea grupului şi
pregăteşte planşe pentru retroproiector pe care să le foloseşti în timpul întâlnirii. Astfel
participanţii vor înţelege mai bine ce anume trebuie să facă în cadrul exerciţiului.

♦

În timpul întâlnirii, parcurge parţial împreună cu participanţii exerciţiul din Figura 3.1. „Ce
anume trebuie să ştie şi să facă credincioşii de curând întorşi“. Ajută-i să se familiarizeze cu
această unealtă deoarece vor trebui să completeze exerciţiul respectiv ca parte a temei lor de
întocmire a unui plan de acţiune. Vor fi pregătiţi în felul acesta să întocmească un plan de
facere de ucenici în pauza dintre Modulul 3 şi Modulul 4. Gândeşte-te la propriile tale
răspunsuri la exerciţiul respectiv înainte de a coordona lecţia.
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Tratarea cauzelor eşecului
spiritual

INTRODUCERE
În calitate de plantatori de biserici, parte a sarcinii noastre este să ne asigurăm că noile biserici cresc
din punct de vedere spiritual. În această lecţie vom discuta câteva cauze comune ale eşecului spiritual
în vieţile noilor convertiţi şi remediile posibile.
I.

IDENTIFICĂ CELE MAI RĂSPÂNDITE CAUZE ALE EŞECULUI SPIRITUAL ÎN VIEŢILE
NOILOR CONVERTIŢI
Există încă un lucru important de care trebuie să te ocupi dacă doreşti să discerni adevărata stare
spirituală a celor pe care îi ajuţi şi dacă vrei să le oferi soluţii. Este vorba despre piedicile spirituale
majore din vieţile lor. Care sunt principalele cauze ale eşecului lor spiritual? Ce anume îi împiedică
să trăiască o viaţă de dragoste, credinţă şi nădejde? Ce anume nu-i lasă să slujească în mod
eficace altora? Pentru ca ucenicii tăi să crească, va trebui să găseşti modalităţi de a-i ajuta să
învingă aceste piedici.
Câteva dintre cele mai răspândite cauze ale eşecului spiritual sunt:
A.

B.

Lipsa de înţelegere a noilor convertiţi:
1.

Nu înţeleg anumite adevăruri-cheie din Biblie.

2.

Nu ştiu cum să facă ceea ce trebuie să facă. Nu sunt siguri ce trebuie să facă sau cum
trebuie să facă lucrul respectiv. (De exemplu, să împărtăşească Evanghelia cu cineva,
să petreacă timp cu Dumnezeu în Cuvântul Său şi în rugăciune etc.)

3.

Nu sunt siguri cum să se implice în slujirea altora.

Noilor convertiţi le lipseşte voinţa de a asculta:
1.

Uită sau sunt uşor distraşi de alte lucruri.

2.

Doresc să asculte, dar pur şi simplu uită ce au de făcut. În goana lumii din jurul lor, îşi
uită priorităţile şi devin preocupaţi de alte lucruri.

3.

Înţeleg adevărul, dar nu îl cred cu adevărat.

4.

Au îngăduit dragostei pentru lumea aceasta să îi învingă sau au devenit robi păcatului.

5.

Sunt descurajaţi şi au capitulat.

6.

Sunt dezamăgiţi de Dumnezeu sau de alţi creştini şi ascund acum în inima lor mânie.

7.

Frica îi reţine.

8.

Nu sunt motivaţi.

9.

Dacă şi-au pierdut motivaţia, încearcă să descoperi de ce anume. Cauza o reprezintă de
obicei unul sau mai multe din lucrurile de mai sus.

Pentru o descriere mai detaliată, vezi Anexa 3A „Tratarea cauzelor eşecului spiritual“.
II.

STABILEŞTE AJUTORUL DE CARE AU NEVOIE CREDINCIOŞII PENTRU A ÎNVINGE
PIEDICILE SPIRITUALE
După ce ai identificat principalele piedici spirituale trebuie să te întrebi: De ce fel de ajutor au
nevoie aceşti oameni pentru a învinge aceste piedici? De ce fel de ajutor trebuie să aibă parte
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pentru a trăi în mod constant în dragoste, credinţă şi nădejde? De ce anume au nevoie pentru a
sluji în mod eficace altora?
În acest punct trebuie să fii extrem de realist. Fiecare din oamenii de care te ocupi are asemenea
probleme. Puţini dintre ei vor reuşi să le învingă singuri. Dacă nu vor primi ajutorul de care au
nevoie, la momentul potrivit, progresul lor spiritual se va bloca. Este responsabilitatea ta să le oferi
ajutorul de care au nevoie, când au nevoie.
Scriptura ne arată foarte clar că a învăţa şi a predica nu ajunge. Vezi Anexa 3A, „Tratarea
cauzelor eşecului spiritual“. Câte din aceste probleme comune pot fi învinse doar cu învăţătură?
Foarte puţine dintre ele. Biblia vorbeşte despre multe alte lucruri esenţiale în cadrul Trupului lui
Hristos, precum:
♦

avertizarea, încurajarea şi ajutarea altora (1 Tesaloniceni 5:14);

♦

corectarea şi mustrarea (2 Timotei 4:2);

♦

înfruntarea (Tit 1:9);

♦

îndepărtarea cuiva de păcat (Iacov 5:19-20);

♦

rostirea adevărului în dragoste (Efeseni 4:15);

♦

sfătuirea (Coloseni 3:16);

♦

încurajarea şi zidirea reciprocă (1 Tesaloniceni 5:11);

♦

îndemnarea la dragoste şi la fapte bune (Evrei 10:24);

♦

întărirea celor slabi (Evrei 12:12);

♦

mângâierea şi îndemnarea (1 Tesaloniceni 2:11-12);

♦

ridicarea celui căzut şi purtarea poverilor (Galateni 6:1-2);

♦

îngăduinţa reciprocă (Efeseni 4:2);

♦

iertarea (Coloseni 3:13);

♦

rugăciunile unul pentru altul (Efeseni 6:18; Iacov 5:16; 1 Ioan 5:16);

♦

mărturisirea păcatelor (Iacov 5:16);

♦

slujirea altora (Galateni 5:13);

♦

acceptarea reciprocă (Romani 15:7);

♦

cinstirea reciprocă (Romani 12:10);

♦

facerea binelui (Galateni 6:10).

Dacă ucenicul tău şi-a pus cu adevărat inima să-L urmeze pe Hristos, va preţui acest gen de
ajutor. Discută cu el despre lucrurile acestea şi cere-i permisiunea să-l ajuţi în aceste moduri. În
felul acesta, când va avea nevoie de ajutor în ceva probleme, nu va fi surprins.
III.

IDENTIFICĂ CE ANUME TREBUIE SĂ CUNOASCĂ ŞI SĂ FACĂ NOII CREDINCIOŞI
În Lecţia 2, „Cunoaşte-ţi obiectivul, cunoaşte-ţi oamenii!“ Am discutat criteriile pe care trebuie să le
folosim pentru a evalua maturitatea spirituală a celor pe care îi ajutăm. Cele mai importante criterii
sunt dragostea, credinţa şi nădejdea. Am discutat, de asemenea criteriile, evaluării eficacităţii în
lucrare.
Fiecare din aceste criterii indică lucruri pe care credinciosul trebuie să le ştie şi lucruri pe care
trebuie să le facă. Dacă dorim să-i ajutăm pe cei de care ne ocupăm să crească în dragoste,
credinţă şi nădejde şi în eficacitate în lucrare, este esenţial să-i ajutăm: (1) să crească tot mai mult
în cunoaşterea acestor lucruri şi (2) să îi ajutăm să facă tot mai consecvent şi cu eficacitate
crescândă ceea ce au de făcut.
Pentru a întocmi un plan eficace de facere de ucenici, va trebui identificate lucrurile cele mai
importante pe care noii credincioşi trebuie să le ştie şi să le facă. Înţelegerea principalelor cauze
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ale eşecului spiritual în vieţile noilor convertiţi te va ajuta să stabileşti chestiunile cele mai urgente.
Figura 3.1. de mai jos conţine un exerciţiu care are drept scop să te ajute să identifici nevoile
noilor convertiţi.
Figura 3.1: Exerciţiu — Ce trebuie să CUNOASCĂ şi să FACĂ noii convertiţi
INSTRUCŢIUNI:
1.

Enumeră lucrurile pe care noii convertiţi trebuie să le ŞTIE cât mai repede pentru a trăi o
viaţă caracterizată de dragoste, credinţă şi nădejde şi pentru a sluji cu eficacitate altora. Ce
adevăruri sau concepte trebuie să înţeleagă? Multe dintre acestea vor depăşi nivelul
cunoaşterii intelectuale, fiind vorba despre convingeri pe care trebuie să şi le dezvolte.

2.

Enumeră lucrurile pe care noii convertiţi trebuie să le FACĂ cât mai repede pentru a trăi o
viaţă de dragoste, credinţă şi nădejde şi a sluji cu eficacitate altora. Multe din aceste lucruri
vor implica obiceiuri pe care trebuie să şi le formeze. De asemenea, multe implică deprinderi
pe care trebuie să şi le însuşească.
Ce anume trebuie să
CUNOASCĂ
(adevăruri sau
concepte/convingeri)

Pentru a trăi o viaţă de
dragoste faţă de Dumnezeu
şi în unitate cu El?

Pentru a trăi o viaţă de
dragoste şi unitate cu
familiile lor şi cu ceilalţi
credincioşi şi pentru a-i zidi
în Hristos?

Ce anume trebuie să FACĂ
(obiceiuri/abilităţi)
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Figura 3.1: Exerciţiu — Ce anume trebuie să ŞTIE şi să FACĂ noii convertiţi.
Ce anume trebuie să
CUNOASCĂ
(adevăruri sau
concepte/convingeri)
Pentru a trăi o viaţă de
credinţă?

Pentru a trăi o viaţă plină de
nădejde?

Pentru a fi eficace în slujirea
celor pierduţi?

Ce anume trebuie să FACĂ
(obiceiuri/abilităţi)
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ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Identifică cele mai frecvente motive ale eşecului spiritual în viaţa noilor convertiţi. Din propria
ta experienţă, care sunt cele mai des întâlnite motive ale eşecului acestora de a trăi o viaţă
de dragoste, credinţă şi nădejde? De ce eşuează în slujirea eficace a altora? Care sunt cele
mai importante adevăruri pe care nu le înţeleg sau nu le cred? Care sunt cele mai importante
lucruri pe care nu le fac sau nu ştiu cum să le facă? (Vezi Anexa 3B, „Evaluarea piedicilor
spirituale“.)

♦

De ce ajutor au cea mai mare nevoie noii credincioşi în lumina celor mai des întâlnite piedici
spirituale?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Completează exerciţiul „Ce anume trebuie să cunoască şi să facă noii convertiţi” (Figura 3.1).

♦

Citeşte şi meditează asupra Anexei 3A, „Tratarea cauzelor eşecului spiritual“.

♦

Pe baza propriei tale experienţe de ucenic, cât şi a experienţei pe care o ai în a face ucenici,
completează Anexa 3B, „Evaluarea piedicilor spirituale“.
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Tratarea cauzelor eşecului
spiritual

În continuare veţi găsi o listă a câtorva dintre cele mai răspândite cauze ale eşecului spiritual în viaţa
creştinilor. Ele vor fi evidente în special în cazul noilor convertiţi.
Dacă doriţi cu adevărat să-i ajutaţi pe noii convertiţi să crească în dragoste, credinţă şi nădejde şi să
devină eficace în lucrarea lor, atunci trebuie să le oferiţi ajutorul de care au nevoie pentru a învinge
acest gen de probleme. În partea dreaptă a diagramei ce urmează veţi găsi sugestii privitoare la
ajutorul pe care li-l puteţi oferi.

1.

PROBLEMA

DE CE AU NEVOIE

Nu înţeleg un anumit adevăr biblic cheie.

• Corectare şi învăţătură prin care să înţeleagă
adevărul biblic neclar până atunci şi modul în
care trebuie aplicat în viaţa lor.

Probabil persoana în cauză nu-L înţelege
nici pe Dumnezeu, nici planul lui Dumnezeu
pentru viaţa ei deoarece nu înţelege ce este
credinţa adevărată sau ce înseamnă a trăi
prin credinţă, deoarece nu înţelege nădejdea
pe care o are în Hristos, deoarece nu
înţelege ce anume i-a pus Dumnezeu la
dispoziţie în Hristos şi în Trupul lui Hristos,
deoarece nu înţelege dragostea lui Hristos
pentru ea sau ce înseamnă să fii cu adevărat
iubit de Dumnezeu şi de alţii, sau pentru că
nu înţelege ce înseamnă să faci parte din
Trupul lui Hristos etc.
2.

• Ocazii de a studia Scriptura mai bine.
• Încurajarea de a deveni sârguincioşi în
studierea Cuvântului şi pregătirea de care au
nevoie pentru a dobândi deprinderile de studiu
biblic.
• Ocazia de a urmări oameni ce manifestă în
viaţa lor semnificaţia adevărului respectiv.

Nu ştiu cum să facă ceea ce au de făcut.

• Încurajarea să aplice ceea ce învaţă.

Persoana în cauză nu ştie sigur ce trebuie să
facă sau cum să facă ceea ce are de făcut.
Poate este vorba despre umblarea cu
Dumnezeu (de exemplu: rugăciune, studiul
Bibliei, timpul zilnic de părtăşie etc.). Sau,
poate, are de a face cu slujirea practică a
altora (de exemplu: a învăţa pe alţii, a-i
încuraja, a conduce un tip de închinare în
familie, a-ţi prezenta mărturia personală, a
împărtăşi Evanghelia unui necredincios etc.).

• Ocazii de a urmări oameni care fac ceea ce li
se cere lor.
• Învăţătură şi pregătire practică
dobândirea deprinderilor necesare.

pentru

• Dacă este cazul, ajutor pentru dezvoltarea
unei strategii practice de a face ceea ce au de
făcut.
• Oportunităţi adecvate de a practica ceea ce
învaţă, cu un feedback util.
• Sfaturi practice şi ajutor pe măsură ce câştigă
încredere şi îşi formează deprinderile
necesare.

3.

Nu ştiu cum trebuie să se implice în slujirea
altora.

• Să fie ajutaţi să vadă diversele ocazii de a sluji
altora şi să fie încurajaţi să se implice.
• Cei din jur să demonstreze o apreciere
autentică a eforturilor depuse de ei.
• Oameni dispuşi să-i lase să le slujească în
această perioadă de formare a lor.
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Pur şi simplu uită sau sunt distraşi uşor de
alte lucruri.

• Să li se reamintească permanent ce au de
făcut.

Doresc să asculte, dar pur şi simplu uită ce
au de făcut. În goana lumii din jurul lor, îşi
uită priorităţile şi devin preocupaţi de alte
lucruri.

• Să fie permanent încurajaţi şi ajutaţi să facă
ceea ce au de făcut.

Înţeleg un anumit adevăr, dar nu-l acceptă cu
adevărat.

• Să fie mustraţi pentru necredinţa lor şi
încurajaţi să creadă.
• Să li se ofere motive de a crede adevărul pe
care-l resping.
• Să li se ofere ocazia de a urmări oameni care
aplică din toată inima aceste adevăruri în
vieţile lor.

6.

Au permis dragostei pentru lumea aceasta
să îi învingă sau au devenit robi ai păcatului.
Îngrijorările lumii acesteia, înşelăciunea
bogăţiilor şi dorinţa după lucrurile lumii pot fi
de multe ori copleşitoare. Un creştin imatur şi
chiar şi unul matur s-ar putea să nu aibă
puterea necesară pentru a se împotrivi unor
asemenea ispite (Galateni 5:17; Matei 13:22;
Marcu
4:18-19;
1
Timotei
6:8-10;
Ioan2:15-17).
Păcatul are ca urmare moartea spirituală.
Duhul Sfânt este stins. Persoana în cauză
pierde voinţa de a rezolva problema
păcatului ei. Pierde voinţa de a-L urma pe
Hristos. Pierde dorinţa după adevărata
părtăşie duhovnicească şi este ispitită să se
ascundă atât de Dumnezeu, cât şi de fraţi.
Persoana în cauză devine roabă a păcatului
şi nu mai doreşte sau nu mai poate să se
elibereze singură (Ioan 8:34; Iacov 1:14-15;
Evrei 3:13).

• Sfaturi practice şi ajutor sistematic în
învingerea respectivei slăbiciuni şi în evitarea
ispitelor.
• Să fie ajutaţi să-şi recunoască păcatul sau
punctele slabe.
• Să fie mustraţi şi să li se aducă aminte
seriozitatea păcatului lor.
• Să fie încurajaţi să se pocăiască de anumite
păcate.
• Sfaturi practice şi
învingerea păcatului.
• Ajutor sistematic
obiceiuri.

în

ajutor

sistematic

formarea

unor

în
noi

• După pocăinţă, să fie asiguraţi de iertarea
păcatelor lor.
• Ajutor sistematic pentru a începe din nou să
trăiască prin Duhul.
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Evaluarea piedicilor
spirituale

________________________________________________________ (Numele persoanei sau
grupului)
Nu
reprezintă
o
problemă

1
1.

Nu înţelege un anumit adevăr-cheie din Biblie.

2.

Nu ştie cum să facă ceea ce are de făcut.

3.

Nu ştie cum să se implice în slujirea altora.

4.

Înţelege un anumit adevăr, dar nu-l acceptă cu
adevărat.

5.

Pur şi simplu uită sau este uşor furat de alte
lucruri.

6.

Îngăduie dragostei pentru lumea aceasta să-l
învingă sau devine rob al păcatului.

7.

Este descurajat.

8.

Este plin de teamă.

9.

Este dezamăgit de Dumnezeu sau de alţi creştini
şi inima lui s-a umplut de mânie.

10. Îi lipseşte motivaţia.
11. Altele.

Este o
problemă
majoră

2

3

4

5

Modulul 3
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1.

Dacă nu înţelege anumite adevăruri-cheie din Biblie, ce adevăruri specifice trebuie să înveţe?

2.

Dacă nu ştie cum trebuie să facă ceea ce are de făcut, ce deprinderi specifice trebuie să îşi
formeze?

3.

Dacă înţelege anumite adevăruri, dar nu le acceptă cu adevărat, ce adevăruri specifice trebuie
să creadă?

4.

Care sunt formele de ajutor de care au cea mai mare nevoie ucenicii tăi?

UCENICIE

Lecţia 4: Forme pe care le poate îmbrăca facerea de ucenici
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Forme pe care le poate
îmbrăca facerea de ucenici

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Consolidare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-i ajuta pe participanţi să înţeleagă câteva „forme“ de bază pe care
le pot folosi în facerea de ucenici şi să înceapă să scrie un plan de ucenicie conceput pentru un
nou convertit tipic.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă cele patru forme de bază ale îndeplinirii funcţiilor facerii de ucenici;

♦

să participe la pregătirea unui plan de facere de ucenici care să fie folosit în formarea altor
credincioşi.

Schiţa lecţiei
I.

Forma 1: Ucenicia în grupuri mari

II.

Forma 2: Ucenicia în grupuri mici

III.

Forma 3: Lucrarea de la om la om

VI. Forma 4: Pregătirea individuală a fiecărui creştin
V.

Rolul plantatorului de biserici în facerea de ucenici

Anexe
4A Plan de facere de ucenici

Sugestii pentru coordonatori
♦

Cere-le coordonatorilor să împărtăşească lucrurile care au descoperit că sunt eficace în
propria lor ucenicie şi în experienţele pe care le au în facerea de ucenici. Invită-i şi pe ceilalţi
participanţi să facă la fel.

♦

Asigură-te că participanţii înţeleg tema „Planul de acţiune“. Completează înaintea întâlnirii
propriul tău exemplar din Anexa 4A, „Planul de facere de ucenici“ conceput pentru un nou
convertit „tipic“. Pregăteşte-te să îl arăţi celorlalţi participanţi, pe o folie de retroproiector, în
timpul întâlnirii.
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Forme pe care le poate
îmbrăca facerea de ucenici

INTRODUCERE
Până acum ne-am concentrat atenţia asupra funcţiilor facerii de ucenici. Am văzut că cele mai
importante funcţii servesc unui singur scop central: să-i ajute pe oameni să trăiască în dragoste,
credinţă şi nădejde. În ultimă instanţă asemenea vieţi sunt rezultatul unei transformări spirituale
interioare, al unei înnoiri a inimii. Transformarea interioară se manifestă printr-un nou mod de a gândi şi
un nou comportament. Pe parcurs trebuie însuşite noi adevăruri şi trebuie formate noi deprinderi. În
acelaşi timp, oamenii au nevoie de mult ajutor în învingerea piedicilor spirituale. De aceea, trei funcţii
dintre cele mai importante ale facerii de ucenici sunt: (1) comunicarea adevărurilor vitale; (2)
dezvoltarea deprinderilor esenţiale; şi (3) acordarea ajutorului spiritual necesar.
Ne confruntăm acum cu problema formei. Ce structuri şi metode trebuie să folosim pentru a ne asigura
că „funcţiile“ facerii de ucenici se desfăşoară într-un mod eficace? Există patru forme sau structuri de
bază care pot fi folosite în facerea de ucenici. Ele pot fi folosite simultan şi nu se exclud reciproc.
I.

FORMA 1: UCENICIA ÎN GRUPURI MARI
Exemplu: Un exemplu din viaţa Domnului poate fi găsit în Matei 5-7,
Predica de pe Munte. Predica lui Petru adresată iudeilor la Cincizecime
în Fapte 2 este un alt exemplu potrivit.
Contextul: Predici în timpul serviciului de închinare, şcoala duminicală,
studiul biblic în grupuri mari, seminarii etc.
Dimensiunile grupului: 15, 30, 100 de oameni sau chiar mai mulţi.
Stilul de lucrare: În cea mai mare parte a timpului, prelegere.

Funcţii: Principalul accent cade pe comunicarea acelor adevăruri vitale
care sunt cele mai relevante pentru majoritatea membrilor grupului.
Comunicare: În cea mai mare parte într-un singur sens — de la vorbitor către cei ce ascultă.
Cine slujeşte: Vorbitorul (vorbitorii). Slujirea curge într-un singur sens — de la lider înspre restul
grupului.
Multiplicare: Liderii ar trebui în permanenţă să pregătească oameni noi pentru acest gen de lucrare.
Cei pregătiţi vor învăţa prin „observare“ şi „exersare“ sub supraveghere. Se vor asigura, de, asemenea
seminarii de pregătire. Cei mai buni vor fi selectaţi pentru o pregătire cu un caracter mai formal.
Avantaje:
♦

Este necesar un număr mai mic de lideri/conlucrători calificaţi pentru a învăţa un grup mare
de oameni.

Limitări:
♦

Prea puţini oameni, în afara vorbitorului principal, au ocazia de a-şi folosi şi dezvolta darurile
lor de lucrare.

♦

Această abordare nu este prea utilă pentru pregătirea de noi lideri. Dacă nu se găsesc şi alte
modalităţi de formare a liderilor, dezvoltarea viitoare a lucrării va fi dificilă.

♦

Pentru a se desfăşura în condiţii bune, este necesară găsirea unui învăţător/predicator dăruit
de Dumnezeu. De multe ori este dificilă găsirea unui număr suficient de oameni calificaţi.

♦

Un singur lider nu are toate darurile necesare împlinirii tuturor nevoilor spirituale ale grupului.
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♦

Există foarte puţin loc pentru feedback, aşa încât e greu de spus în ce măsură lucrurile
prezentate au fost înţelese şi însuşite.

♦

Nu prea există posibilitatea înţelegerii nevoilor spirituale mai profunde ale membrilor grupului
şi acordarea ajutorului de care au nevoie. Nu li se poate oferi într-un mod semnificativ ajutorul
de care au nevoie pentru practicarea lucrurilor auzite.

♦

Tendinţa majorităţii ascultătorilor este de a deveni pasivi.

♦

Nimeni nu slujeşte liderului (liderilor).

♦

Dacă aceasta este forma primară de lucrare, majoritatea oamenilor nu se vor maturiza din
punct de vedere spiritual. Liderii vor ajunge, în multe cazuri, să fie supraîncărcaţi, deoarece
au prea puţini tovarăşi de lucru.

FORMA 2: UCENICIA ÎN GRUPURI MICI
Exemplu: Îl vedem pe Hristos folosind această formă în discursul din
Camera de Sus (Ioan, capitolele 13-16).
Contextul: Grupuri-celulă, grupuri mici de la şcoala duminicală,
grupuri mici de studiu biblic, grupuri de rugăciune, grupuri ale
bisericilor prin case, comitete.
Dimensiuni: Mai puţin de 10-15 oameni.
Stilul de lucrare: Încurajare. Obiectivul liderului este de a-i încuraja
pe ceilalţi membri ai grupului să se slujească unul pe celălalt.
Învăţarea altora nu este singura formă de slujire.
Funcţii: (1) comunicarea adevărurilor vitale; (2) dezvoltarea
deprinderilor esenţiale; şi (3) oferirea ajutorului spiritual necesar.

Comunicare: Comunicarea este multi-direcţională.
Cine slujeşte: Toţi membrii grupului mic.
Multiplicare: Fiecare lider de grup trebuie să aibă un asistent care să fie format să devină el însuşi un
lider de grup. Acest asistent va învăţa prin „observare“ şi „exersare“ sub supraveghere. Vor fi asigurate,
totodată, seminarii de pregătire.
Avantaje:
♦

Pentru conducerea grupului pot fi folosiţi lideri mai puţin calificaţi.

♦

Toată lumea este implicată. Comunicarea este multi-direcţională. Toţi au ocazia de a-şi folosi
şi dezvolta darurile de slujire.

♦

Pot fi identificaţi mai uşor oamenii care au darul învăţării altora şi al conducerii şi pot fi ajutaţi
să-şi dezvolte aceste daruri. În felul acesta dezvoltarea viitoare a lucrării va fi facilitată.

♦

Există mai mult loc pentru feedback şi pentru a stabili măsura în care materialul discutat a
fost înţeles şi însuşit.

♦

Este mai facilă concentrarea învăţăturii oferite asupra nevoilor reale ale membrilor grupului.

♦

Pot fi înţelese mult mai bine nevoile spirituale mai profunde ale membrilor grupului şi li se
poate oferi ajutorul de care au nevoie. De asemenea, pot fi ajutaţi într-o măsură mai mare să
aplice ceea ce au auzit.

Limitări:
♦

Este nevoie de un număr mare de lideri dacă se doreşte implicarea unui număr mai mare de
oameni în grupuri mici. (Această piedică poate fi învinsă dacă grupul mic este folosit ca bază
de pregătire pentru noii lideri.)

♦

Există un număr mare de oameni care nu-şi vor împărtăşi nevoile lor spirituale cele mai
adânci nici măcar în faţa unui grup mic. Dacă avem de-a face cu un grup mixt (bărbaţi şi
femei), s-ar putea ca reţinerea să fie şi mai mare.
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FORMA 3: LUCRAREA DE LA OM LA OM
Exemplu: Îl vedem pe Isus folosind această formă în conversaţiile
purtate cu Nicodim (Ioan 3) şi cu femeia samariteană la fântână (Ioan 4).
Contextul: Un lider sau un mentor se întâlneşte separat cu diverşi
indivizi.
Dimensiuni: Doi oameni la o întâlnire.
Stilul de lucrare: Îndrumare.
Funcţii: (1) comunicarea adevărurilor vitale; (2) dezvoltarea
deprinderilor esenţiale; şi (3) oferirea suportului spiritual necesar.
Comunicare:
Comunicarea
feedback-ul de la ucenicul său.

bidirecţională.

Mentorul

primeşte

Cine slujeşte: În cea mai mare măsură mentorul. Totuşi, mentorul
trebuie să îşi facă o prioritate din a-l pregăti pe ucenicul său pentru
slujirea altora şi a-l implica în ea.
Multiplicare: Fiecare mentor trebuie să aibă ucenici care învaţă de la el
cum să se ocupe de alţi ucenici, după modelul câte unul odată, aşa cum
se vede în diagrama de mai sus. Vor fi oferite, totodată, seminarii de
pregătire.
Avantaje:
♦

În multe cazuri, contactul de la om la om este singura modalitate de a afla ce se întâmplă din
punct de vedere spiritual în viaţa omului respectiv. Mulţi noi convertiţi nu vor rămâne la
credinţă dacă nu li se va acorda atenţie individuală.

♦

Oferă cea mai largă gamă de posibilităţi pentru acordarea suportului necesar omului
respectiv.

♦

Învăţarea şi pregătirea pot fi adaptate nevoilor specifice ale individului.

♦

Există cele mai bune condiţii pentru primirea feedback-ului şi pentru stabilirea măsurii în care
ucenicul a înţeles şi şi-a însuşit lucrurile învăţate.

♦

Oferă cea mai bună modalitate de a-l ajuta să aplice ceea ce învaţă şi să se implice în
slujirea altora.

♦

Liderul poate identifica uşor pe cei care au potenţialul de a sluji altora după acelaşi model, de
la om la om, şi se poate ocupa de formarea lor. În felul acesta lucrarea de la om la om va
progresa.

♦

Oferă un context ideal pentru deprinderea de a-i învăţa pe alţii.

Limitări:
♦

Un singur om nu poate împlini toate nevoile spirituale ale unui individ. Această limitare poate
fi contracarată de mai multe întâlniri de la om la om cu persoane diferite.

♦

Un lider poate avea o lucrare de la om la om cu un număr restrâns de persoane. Este
esenţială multiplicarea mentorilor.
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IV. FORMA 4: PREGĂTIREA INDIVIDUALĂ A FIECĂRUI CREŞTIN
Exemplu: Rugăciunea de mijlocire a lui Isus din Ioan 17.
Contextul: Un credincios care lucrează pe cont propriu. Aceasta include studiul
individual cât şi alte lucruri făcute de unul singur, de pildă evanghelizare, rugăciune etc.
Dimensiuni: O singură persoană.
Stilul de lucrare: Auto-învăţarea.
Funcţii: (1) comunicarea adevărurilor vitale, adică înţelegerea în profunzime a
adevărurilor discutate deja într-un grup mare, în grupuri mici sau într-o întâlnire de la om la om; (2)
dezvoltarea deprinderilor esenţiale.
Avantaje:
♦

Într-un timp mai scurt poate fi acumulată o cantitate mai mare de cunoştinţe şi poate fi
dobândită mai multă experienţă.

♦

O mai mare adaptabilitate a pregătirii la nevoile specifice ale persoanei respective.

♦

Liderii au posibilitatea de a-şi folosi restul timpului şi al energiei lor pentru împlinirea altor
nevoi din lucrare.

♦

Credinciosul poate învăţa în propriul său ritm şi dispune de timpul necesar pentru meditare şi
aplicare.

Limitări:

V.

♦

Fără o verificare într-un mod oarecare, nu există posibilitatea de a şti în ce măsură lucrurile
învăţate au fost înţelese sau însuşite.

♦

Nu există posibilitatea de a urmări ucenicul implicat în slujirea altora, pentru a fi ajutat.

♦

Sunt necesare şi alte forme de suport spiritual.

♦

Este o abordare impersonală care poate conduce la individualism, nu la un spirit comunitar.

ROLUL PLANTATORULUI DE BISERICI ÎN FACEREA DE UCENICI
În calitate de plantator de biserici rolul tău primordial în procesul facerii de ucenici este să identifici
şi să contribui la formarea potenţialilor lideri. Aceştia se vor ocupa, la rândul lor, de formarea altora
(2 Timotei 2:2). Când te gândeşti la nevoile ucenicilor tăi nu uita că oamenii au diverse stiluri de
învăţare. De exemplu, unii învaţă cel mai bine în contextul unui grup, alţii învaţă foarte bine singuri,
iar alţii au nevoie să li se acorde atenţie în particular. Trebuie să prevezi în planul tău de facere de
ucenici evaluarea modului în care fiecare om de care te ocupi învaţă cel mai bine şi să-i oferi
condiţiile adecvate stilului său de învăţare.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE.
♦

În contextul tău, care sunt formele de ucenicie folosite cel mai des de biserici pentru formarea
membrilor lor? În ce măsură au fost aceste forme eficace în împlinirea nevoilor tinerilor
ucenici? Care sunt nevoile neîmplinite? Ce forme crezi că ar fi cele mai potrivite pentru
împlinirea acestor nevoi?

♦

Ce forme îţi vine cel mai uşor să foloseşti? Ce forme îţi vine cel mai greu să foloseşti? De ce?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Scrie un plan de acţiune pentru lucrarea ta, folosind Anexa 4A, „Plan de facere de ucenici“.
Planul trebuie scris având în minte nevoile unui nou convertit. Adu planul completat cu tine la
următoarea lecţie din secţiunea „Facerea de ucenici“ care se va ţine la începutul Modulului 4.

Modulul 3

UCENICIE
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4A

Anexa 4A: Plan pentru facerea de ucenici
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Plan pentru facerea de
ucenici

Această anexă îţi oferă un ajutor în dezvoltarea unui plan practic de ajutare a ucenicilor de care te
ocupi să crească spre maturitate spirituală. Nădăjduim că ai început deja să te gândeşti care sunt cele
mai importante adevăruri şi deprinderi pe care trebuie să le stăpânească cei de care te ocupi, în
special noii convertiţi. Am discutat deja ajutorul de care au nevoie cel mai mult noii convertiţi în lumina
celor mai des întâlnite piedici spirituale. Va trebui să îţi planifici acum când şi în ce mod să-i înveţi
adevărurile specifice de care au nevoie şi să-i ajuţi în formarea deprinderilor în următoarele 12 luni, cât
şi modul în care le vei oferi ajutorul spiritual necesar. Va trebui, de asemenea, să te gândeşti la
modalităţile de multiplicare a lucrării.
Ar fi ideal să faci câte un plan pentru fiecare om de care te ocupi în programul tău de plantare de
biserici. Dacă este posibil, membrii aceleiaşi echipe de plantare de biserici ar trebui să lucreze
împreună la acest plan. În următoarele două pagini vei găsi un model pentru dezvoltarea acestui plan
de facere de ucenici. Completând exerciţiul ce urmează, nu uita următoarele lucruri:
1.

Completează mai întâi anexele şi exerciţiul din Lecţia 3 „Ce anume trebuie să ŞTIE şi să
FACĂ noii convertiţi“.

2.

Stabileşte ce forme (grupuri mari, grupuri mici, de la om la om, individual) sunt cele mai
potrivite pentru adevărul /conceptul/ convingerea sau deprinderea pe care vrei să îi înveţi. Nu
trebuie să foloseşti toate cele patru forme de ucenicie.

3.

De multe ori este înţelept să recurgi la repetiţii. Asta înseamnă că persoana respectivă va
întâlni adevăruri similare sau va avea de a face cu deprinderi asemănătoare de mai multe ori,
în forme diferite. De exemplu, poţi predica despre un anume adevăr duminică dimineaţa, iar
apoi să discuţi aplicarea personală a respectivului adevăr într-un grup mic sau într-o întâlnire
de la om la om.

4.

Stabileşte ordinea în care trebuie să-şi însuşească adevărurile respective şi să-şi formeze
deprinderile. De multe ori există o ordine logică pe care va trebui să o urmezi.

5.

Chestiunile de cea mai mare importanţă pentru supravieţuirea spirituală a unui membru din
grup trebuie abordate primele, nu lăsate la urmă.

6.

Stabileşte dacă doreşti să foloseşti ceva materiale pentru formarea de ucenici. După ce ai
selectat materialele pe care le vei folosi, poţi scrie numele lecţiei sau capitolului respectiv în
formularul ce urmează. Tot aşa procedează cu materialele ce vor fi folosite pentru studiul
individual.

7.

Fiecare rând din formularul ce urmează reprezintă o lună. Poţi enumera mai multe subiecte
într-un singur bloc. De exemplu, în întâlnirile de la om la om în prima lună vei putea enumera
câte un subiect ce va fi dezbătut în fiecare săptămână, de pildă: timpul personal de părtăşie
cu Domnul, cum să te rogi şi cum să rezolvi problema păcatului. Pe de altă parte, în timpul
celei de-a şasea luni, poţi decide, de pildă, să petreci întreaga lună discutând un singur
subiect, cum ar fi pregătirea mărturiei personale.
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Foloseşte împreună cu echipa de plantare de biserici din care faci parte acest plan de facere de ucenici
pentru a pregăti câte un plan pentru fiecare persoană de care vrei să te ocupi în acest program de
plantare de biserici. Completează diagrama de mai jos cu adevărurile pe care doreşti să şi le
însuşească şi deprinderile pe care doreşti să şi le formeze.
________________________________________________________(Numele persoanei sau grupului)
Luna

1

2

3

4

Individual

De la om la om

Grupuri mici

Grupuri mari

Modulul 3

5

6

7

8

9

Anexa 4A: Plan pentru facerea de ucenici
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10

11

12

♦

Cine va învăţa/ preda/ predica la nivelul grupului mare?

♦

Cine va conduce grupul mic?

♦

Cine va lucra de la om la om?

♦

Cum vei forma lideri aşa încât lucrările de mai sus să se multiplice?

♦

Precizează ce alt ajutor le vei oferi în afara învăţării (de pildă încurajare, rugăciune, asistenţă
etc.). Cum le va fi oferit acest ajutor? Cine li-l va oferi?

EVANGHELIZARE
LECŢIA 8: EVANGHELIZAREA PRIN PRIETENII
I.

Introducere

II.

Prietenii cu necredincioşii

III.

Pe urmele lui Hristos, în prietenii

IV. Socotirea preţului
V.

Experienţe de viaţă în evanghelizarea prin prietenii

EVANGHELIZARE
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LECŢIA

8

Evanghelizarea prin
prietenii

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie discută în primul rând probleme din „faza de câştigare“ din ciclul plantării de
biserici. Va accentua rolul pe care strategiile de lucrare şi deprinderile necesare îl joacă în
înfiinţarea şi multiplicarea bisericilor.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a sublinia necesitatea şi importanţa strategică a prieteniilor cu
necredincioşii, prin care aceştia pot veni în contact cu Evanghelia demonstrată înaintea ochilor lor
şi o pot primi.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă impactul prieteniilor altruiste în evanghelizare;

♦

să înţeleagă costul şi avantajele prieteniilor sau lipsei prieteniilor cu necreştinii.

♦

să se hotărască să îşi găsească prieteni necreştini, de dragul Împărăţiei lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
I.

Introducere

II.

Prieteniile cu necredincioşii

III.

Pe urmele lui Hristos, în prietenii

IV. Socotirea preţului
V.

Experienţe de viaţă în evanghelizarea prin prietenii

Resurse suplimentare
Friendship Evangelism, de Jim Petersen
Out of the Salt Shaker, de Rebecca Pippert

Sugestii pentru coordonatori
♦

Această lecţie este ultima din programa de evanghelizare. A fost concepută în aşa fel încât
să aibă un impact emoţional maxim al textelor din Scriptură ce discută despre relaţia noastră
cu cei pierduţi. Este important ca oamenii să aibă suficient timp să înţeleagă pasajul din
Luca 15 şi valoarea contemporană a acestuia pentru ei, personal. Lasă-i să mediteze la acest
pasaj pentru un timp în linişte. Nu te grăbi să oferi răspunsuri la întrebările puse.

♦

Pune-ţi timp deoparte pentru a te familiariza bine cu textele biblice folosite în această lecţie.

♦

Propria ta dorinţă de a-i câştiga pe cei pierduţi trebuie să fie evidentă, personală şi practică.
Cum ai fost tu câştigat pentru Hristos? Sau ai câştigat tu însuţi pe cineva la Hristos prin
prietenie?
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Evanghelizarea prin
prietenii
„NU ESTE MAI MARE DRAGOSTE...“

INTRODUCERE
Avertisment! Această lecţie îţi poate schimba viaţa. Dacă înţelegi şi aplici mesajul ei, lucrarea ta
va deveni nespus de bogată şi îţi va aduce mult mai multă împlinire. Dacă vei reuşi să aplici
învăţăturile acestei lecţii, vei risca să fii înţeles greşit de prietenii creştini, vei risca să fii etichetat
drept un prieten al păcătoşilor, vei risca să fii contaminat de lume, vei risca să te comporţi
asemenea Mântuitorului tău, Isus Hristos.
Pentru a vedea născându-se în ţara ta o mişcare de plantare de biserici care să atingă cotele
maxime trebuie ca evanghelizarea să fie făcută bine şi până la saturaţie. Trebuie acordată o
prioritate strategică câştigării oamenilor pentru Hristos, a indivizilor care au un chip propriu şi
probleme proprii. Prieteniile zidesc credinţa, credinţa zideşte părtăşie, iar părtăşiile câştigă
popoarele!
Porneşte la drum cu atenţie, dar porneşte cu credinţă.

II.

PRIETENIILE CU NECREDINCIOŞII
A.

Trei pilde: o singură lecţie — Luca 15
Aceste pilde au fost spuse pentru a demonstra interesul evident şi intens al lui Isus pentru cei
pierduţi şi interacţiunea caldă cu aceştia. Găsim în acest pasaj oameni religioşi ce nu
împărtăşesc aceeaşi preocupare pentru cei pierduţi. Găsim o îngrijorare autentică, o
perseverenţă neaşteptată şi multă bucurie. În fiecare scenariu, diverşi indivizi preiau iniţiative
semnificative pentru găsirea şi recâştigarea a ceea ce s-a pierdut. Isus concluzionează
spunând că dacă se fac asemenea eforturi mari, active pentru bani şi animale, şi ele sunt
potrivite, de ce să nu le facem în cazul sufletelor pierdute din punct de vedere spiritual?
Citeşte Luca 15:1-32.

B.

Ce lecţie putem învăţa din pildă?
♦

Care a fost reacţia fariseilor şi învăţătorilor legii la iniţiativele calde ale lui Isus vizavi de
cei pierduţi?

♦

Se pune în ceruri mai mult accent pe păstrarea celor aflaţi în siguranţă sau pe
recâştigarea celor pierduţi?

♦

Cine suportă costul căutării celor pierduţi?

♦

Cine se bucură de recâştigarea (mântuirea) a ceea ce fusese pierdut?

♦

Cine se plânge de aceste eforturi?

♦

Ce anume Îl preocupa pe Isus mai tare: aprobarea celor religioşi sau mântuirea celor
pierduţi?

♦

Te poţi vedea pe tine însuţi în pilda fiului pierdut? Cu ce personaj te asemeni cel mai
tare? Ce personaj ţi-ai dori să fii?

♦

Care este atitudinea prevalentă în bisericile noastre faţă de câştigarea celor pierduţi?

♦

Cu cine se aseamănă bisericile noastre, cu tatăl sau cu fratele mai mare? Eşti dispus să
adopţi o poziţie diferită, dacă e cazul, pentru a te împrieteni cu cei pierduţi şi a-i câştiga?

♦

Ce genuri de efort sunt necesare pentru câştigarea oamenilor din zona în care trăieşti
tu?

EVANGHELIZARE
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PE URMELE LUI HRISTOS, ÎN PRIETENII
Isus nu S-a mulţumit să spună pilde. A trăit El Însuşi aceste adevăruri oferind o prietenie sinceră
oamenilor aflaţi în nevoie. Scriptura comentează pe marginea naturii prieteniilor lui Isus.
A.

Romani 5:6-8
„Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei
nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui,
poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.“

B.

Ioan 15:13
„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.“

C.

Marcu 10:45
„Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească, şi să-Şi dea viaţa
răscumpărare pentru mulţi!”

Ce accentuează aceste trei pasaje din Scriptură? Ce dovezi de prietenie a oferit Hristos? Cum îi
putem convinge de prietenia şi dragostea noastră pe cei aflaţi în afara Trupului lui Hristos?
IV. SOCOTIREA PREŢULUI
A.

B.

C.

D.

Costul prieteniilor cu necredincioşii
1.

Te va costa timp.

2.

Te va costa bani (Luca 16:11).

3.

Te va costa reputaţia ta („prietenul păcătoşilor“, Luca 7:34).

4.

Te va costa durere şi suferinţă emoţională.

5.

Te va costa lipsa confortului.

Beneficiile prieteniilor cu necredincioşii
1.

Câştigi un prieten, unul cu o perspectivă diferită.

2.

Câştigi ocazia ca cineva să se deschidă faţă de Evanghelie, nu numai prietenul tău nou,
ci şi întregul său cerc de prieteni şi poate chiar prietenii prietenilor săi.

3.

Câştigi un avocat pentru credinţa ta printre necredincioşi.

4.

Câştigi nădejdea unor noi fraţi şi surori în Hristos, viitori conlucrători în sarcina câştigării
comunităţii din care faci parte şi a poporului tău.

Costul neîmprietenirii cu necredincioşii
1.

Nu-ţi faci prieteni noi; rămâi blocat în subcultura ta creştină care este ruptă de societate
într-o mare măsură. Rămâi fără beneficiul unei perspective diferite.

2.

Nu câştigi ocazia de a vesti Evanghelia unui grup mai mare de oameni. Părtăşia ta
stagnează fără experimentarea bucuriei pe care o aduce un nou convertit.

3.

Nu câştigi un avocat pentru credinţa ta printre necredincioşi. Credinţa ta este înţeleasă
greşit şi suspectată.

4.

Nu câştigi nădejdea unui nou frate sau a unei noi surori în Hristos, şi nici un ajutor nou în
sarcina ce-ţi stă înainte.

Beneficiile neîmprietenirii cu necreştinii
1.

Nu te va costa timp, bani, reputaţia ta sau confort.
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2.

Nu rişti să ai de a face cu o lume ce te poate contamina, dar care totodată te-ar putea
întări în credinţă.

3.

Nu vei avea de plătit preţul suferinţei şi durerii emoţionale aici şi acum, dar când vei sta
înaintea lui Hristos şi vei vedea oameni pe care îi cunoşti condamnaţi pentru totdeauna
la iad, prietenul meu, atunci vei simţi preţul suferinţei şi al durerii (citeşte Ezechiel
3:16-21).

EXPERIENŢE DE VIAŢĂ ÎN EVANGHELIZAREA PRIN PRIETENII
Coordonatorul şi participanţii la întâlnire relatează întâmplări şi exemple personale legate de
importanţa prieteniilor în evanghelizare.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Cum pot începe să restabilesc comunicarea cu cunoştinţele mele necreştine din comunitatea
din care fac parte?

♦

Cum aş putea iniţia relaţii cu necreştinii din comunitatea mea?

♦

Sunt gata să socotesc preţul ce trebuie plătit pentru câştigarea altora la care acum nu pot
ajunge cu Evanghelia?

♦

Ce se întâmplă cu mişcarea de plantare de biserici dacă evanghelizarea necontenită, plină
de râvnă, încetează?

♦

Jim Elliot, un misionar martir la indienii Auca din Ecuador, a scris cândva: „Nu este un
nesăbuit cel care renunţă la ceea ce nu poate păstra, pentru a câştiga ceea ce nu poate
pierde“. A avut dreptate? Ce legătură au cuvintele sale cu sarcina câştigării altora pentru
Hristos?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi ofere posibilitatea de a întâlni necreştini. Care sunt câteva
modalităţi prin care poţi iniţia relaţii cu necreştinii din comunitatea ta? Cere îndrăzneala de a
intra pe uşile pe care Dumnezeu ţi le deschide. Roagă-te să-ţi deschidă ochii să le vezi.

♦

Sunt gata să socotesc preţul şi să demonstrez credinţa necesară pentru a mă împrieteni cu
cinci necreştini din comunitatea mea în această lună, ca în cele din urmă să-i câştig pentru
Hristos?

♦

Carpe Diem! Apucă ziua! Fii prieten pentru alţii şi câştigă-i pe aceşti prieteni pentru Hristos!
Adu-i în grupurile tale de studiu biblic, în părtăşia de care te bucuri, în lucrarea de câştigare a
altora. Fă-i parte a echipei!
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Are legătură cu faza de pregătire

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a prezenta învăţătura clară şi fundamentală a Bibliei cu privire la
căsătoriei şi a importanţei pe care căsătoriile evlavioase le au în societate şi în biserica locală.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă cele două scopuri ale căsătoriei din perspectiva Celui care a înfiinţat-o;

♦

să înţeleagă mai bine învăţătura biblică referitoare la rolul soţului şi al soţiei în relaţia de
căsătorie.

Schiţa lecţiei
I.

Introducere

II.

Două obiective pentru căsătorie

III.

Rolul soţului în căsătorie

IV. Rolul soţiei în căsătorie
V.

Concluzii

Anexă
1A. 25 de modalităţi de a fi un lider slujitor

Sugestii pentru coordonatori
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Roluri biblice
în căsătorie şi familie
ÎNŢELEGEREA PLANULUI
DESĂVÂRŞIT AL LUI DUMNEZEU

INTRODUCERE
Biserica a devenit piesa centrală a Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. În această comunitate de
credincioşi, Dumnezeu i-a chemat pe toţi copiii Săi să intre într-o relaţie de legământ cu El. Unii au
fost chemaţi să slujească Domnului şi Bisericii rămânând celibatari, în timp ce alţii sunt căsătoriţi.
Această lecţie despre căsătorie nu trebuie interpretată ca înălţând o chemare mai presus de
cealaltă. Atât statutul de celibatar, cât şi parteneriatul în căsătorie sunt ingrediente esenţiale ale
unei biserici sănătoase.
În calitate de plantator de biserici — indiferent care ar fi statutul tău marital — ai responsabilitatea
de a înţelege rolurile soţului şi soţiei în căsătorie. Acest lucru este important deoarece în procesul
începerii unei noi biserici vei câştiga pentru Hristos şi te vei ocupa şi vei sfătui indivizi care sunt
căsătoriţi sau urmează să se căsătorească. Pentru a putea creşte din punct de vedere spiritual în
domeniul căsătoriei aceştia trebuie să înţeleagă principiile biblice referitoare la căsătorie. Urmarea
va fi o biserică mai sănătoasă.
Pentru plantatorul de biserici celibatar această informaţie se va dovedi utilă în viitor, dacă Domnul
îl conduce spre căsătorie. Plantatorul de biserici căsătorit are responsabilitatea nu numai să
cunoască şi să înţeleagă aceste informaţii, ci să le demonstreze în propria sa viaţă. Dacă, în
calitate de soţ sau de soţie, implementezi cu grijă aceste concepte în căsătoria ta, atunci însăşi
relaţia lui Dumnezeu cu Biserica — Mireasa lui Hristos — va putea fi văzută mai clar. Deoarece
este posibil ca cei pe care îi influenţezi să-ţi urmeze tiparele de viaţă, este absolut necesar ca
aceste principii să fie încorporate în stilul tău de viaţă. Aşadar, în această lecţie vom discuta
despre rolurile biblice în căsătorie.
II.

Două obiective pentru căsătorie

Înainte de a discuta rolul biblic al soţului şi al soţiei în căsătorie va fi util să subliniem câteva din
obiectivele lui Dumnezeu pentru căsătorie.
A.

Obiectivul nr. 1: credincioşie
Mai întâi de toate, căsătoria trebuie să reflecte chipul Său. În Genesa 1:26-27 vedem în mod
clar că Dumnezeu l-a creat pe om să reflecte chipul Său pe pământ. A făcut două fiinţe
omeneşti distincte (bărbat şi femeie) aşa încât aceştia să poată reflecta chipul lui Dumnezeu.
În căsătorie, însă, poate fi observat un aspect suplimentar al chipului lui Dumnezeu. În mod
specific, relaţia de legământ dintre Hristos şi Biserica Sa trebuie demonstrată prin unirea
dintre un bărbat şi o femeie în căsătorie. Credincioşia unuia faţă de celălalt, pentru întreaga
perioadă a căsătoriei pământeşti, trebuie să fie o mărturie vizibilă a relaţiei de legământ dintre
Dumnezeu şi Biserica Sa.

B.

Obiectivul nr. 2: tovărăşie
Scopul căsătoriei este de a oferi o completare reciprocă şi experienţa tovărăşiei (Genesa
2:18; 1 Corinteni 11:11). Dacă în căsătorie se manifestă un individualism egoist, această
tovărăşie este distrusă, iar idealul unităţii şi completării reciproce este înlocuit de singurătate
şi izolare. Trinitatea reprezintă exemplul desăvârşit al tovărăşiei.
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ROLUL SOŢULUI ÎN CĂSĂTORIE
A.

Trei principii călăuzitoare

Să vedem mai întâi care este rolul soţului. Să reţinem următoarele trei principii care îi ajută pe soţi
să-şi îndeplinească cu multă libertate funcţiile ce le revin în aceste domenii de responsabilitate.
1.

Există o ordine a responsabilităţii în familie
Din 1 Corinteni 11:3 înţelegem că Dumnezeu a conceput o ordine a responsabilităţii în
familie. După cum există o ordine funcţională în Dumnezeire, la fel există o ordine
funcţională în căsătorie.

2.

Soţul şi soţia trebuie să trăiască într-o relaţie de interdependenţă
În 1 Corinteni 11:11 vedem că Dumnezeu i-a făcut pe bărbat şi pe femeie să trăiască în
căsătorie într-o relaţie de interdependenţă. Biserica este alcătuită din bărbaţi şi femei
având diverse personalităţi. Unul dintre factorii distinctivi ai bisericii este că membrii
coexistă în unitate. Membrii bisericii trebuie să funcţioneze în interdependenţă, nu într-un
mod individualist. Există diverse profunzimi ale acestor relaţii, dar relaţia de căsătorie
este probabil una dintre cele mai complexe. Într-o căsătorie plină de Duhul Sfânt
interdependenţa va fi demonstrată cu multă graţie. Şi, desigur, lucrul acesta va fi o
mărturie a interdependenţei care există în sânul Dumnezeirii.

3.

Soţul şi soţia au aceeaşi valoare
În sfârşit, din 1 Corinteni11:12 vedem că Dumnezeu i-a făcut pe soţ şi pe soţie cu
valoare egală. Valoarea unui om nu se întemeiază pe funcţia sau rolul acestuia, ci pe
faptul că respectivul este una dintre creaturile lui Dumnezeu.

B.

Rolul de bază al soţului este să conducă
(Secţiunea care urmează se bazează pe materialul conţinut în cartea Rocking the Roles de
Robert Lewis şi William Hendricks, NavPress, 1991.)
Efeseni 5:22 şi urm. defineşte statutul de „cap“ cu aceeaşi claritate şi forţă ca orice alt pasaj
din Scriptură. Vă rugăm citiţi acum versetele 23-30. Se spune aici că soţul are
responsabilitatea conducerii casei. Este denumit „capul“. Când Pavel a scris aceste versete,
tocmai opusul era adevărat în cultura sa: bărbaţii nu doreau să fie liderii caselor lor, iar
femeile nu voiau să fie conduse. Insuflat de Duhul Sfânt, el a descris „rolul de bază“ al
bărbatului ca fiind conducerea şi l-a descris în termenii conducerii Bisericii de către Hristos.
Aceasta ne aduce la termenul „cap”. Ce înseamnă el? În majoritatea cazurilor i se atribuie un
sens autoritar, de şef, conducător, rang superior, proprietar, preşedinte, director, dictator.
Pavel foloseşte cuvântul într-un context care îi dă un sens „ce încurajează viaţa“, de
protector, cel care asigură cele necesare, care iubeşte, om responsabil, cel care îi ajută pe
alţii să se dezvolte. Există un sens care a rămas constant în decursul veacurilor ori de câte
ori cuvântul cap a fost folosit în mod simbolic cu referire la vreo persoană. Întotdeauna a
însemnat conducere. A însemnat lucrul acesta pe vremea lui Pavel şi continuă să însemne
acelaşi lucru astăzi. Întrebarea care se pune pentru noi este: Ce fel de conducător?
Pe baza vieţii lui Isus, Pavel a schimbat pentru totdeauna concepţia despre conducere în
căsătorie. Pavel a redefinit statutul de cap al soţului ca fiind:
♦

responsabilitate, nu rang;

♦

sacrificiu, nu egoism;

♦

datorie, nu dominare.

Soţul trebuie să urmărească ce este mai bun pentru soţia sa, chiar dacă asta înseamnă
sacrificii din partea lor. Statutul de cap definit astfel devine o chemare înaltă şi sfântă. În
calitate de plantator de biserici, viitorul căsătoriei tale şi al celor pe care îi vei influenţa prin
lucrarea ta depinde de claritatea absolută a acestui rol. A fi cap este o chemare la a-i ajuta pe
alţi oameni să se dezvolte; nu este un drept la a-ţi permite tu mai multe. Un rezultat extrem de
practic al acestui concept îl vedem în domeniul darurilor duhovniceşti. Soţul trebuie să se
implice în mod activ în ajutarea soţiei sale să-şi descopere darurile duhovniceşti. Lucrul
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acesta va fi o aventură permanentă în procesul ajutării soţiei sale să-şi descopere darurile, să
şi le dezvolte şi să le folosească în lucrare.
Există, însă, unii oameni care susţin, pe baza textului din Genesa 3, că bărbatul trebuie să
stăpânească peste soţia lui. De fapt, textul din Genesa 3:16 spune: „... dorinţele tale se vor
ţinea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine“. Cuvântul ebraic tradus „stăpâni“
înseamnă a domina, a ţine dedesubt, a domni peste cineva ca un suveran absolut. Acest
termen este folosit în cazul regilor şi funcţionarilor publici în întregul Vechi Testament. Să
reţinem însă că Genesa 3:16 este enunţul unui blestem, nu o caracterizare a Împărăţiei.
Prevesteşte modul în care bărbaţii căzuţi vor domina femeile şi le vor subjuga, obligându-le
să ocupe poziţii inferioare. Lucrul acesta s-a întâmplat în mii de culturi în decursul miilor de
ani ce au trecut.
Stăpânirea aspră nu reprezintă modul de viaţă al lui Hristos. Aşadar, când Pavel a afirmat că
bărbatul este capul soţiei după cum Hristos este capul Bisericii el nu a susţinut prin aceste
cuvinte blestemul — dimpotrivă l-a rupt! Ne arată că noi bărbaţii putem rupe acest ciclu al
mizeriei şi putem renunţa la această mentalitate „Eu, primul“ ce a fost inaugurată la Cădere.
Care este deci stilul de conducere al lui Hristos?
Găsim acest stil descris în Luca 22:25-27 în termenii conducătorului-slujitor. „Slujitor“ şi
„Conducător“ nu sunt termeni care să se combine în mod firesc. Ei par a fi în opoziţie unul cu
celălalt. În Împărăţia lui Dumnezeu însă a fi „cap“ înseamnă a fi acest amestec unic de
conducător şi slujitor. Este adevărat că bărbaţilor li s-a dat autoritatea de a-şi conduce soţiile,
dar stilul de conducere trebuie să fie cel al unui slujitor, nu cel al unui stăpân. Obiectivul, deci,
este de a fi o sursă de viaţă pentru ele. Stilul nostru de conducere trebuie modelat după felul
în care Hristos îşi conduce Mireasa Sa, Biserica. Hristos nu S-a folosit de Biserica Sa. N-a
dominat-o, nici n-o obligă să se supună. Dimpotrivă, Şi-a câştigat dreptul de a conduce
dându-se pe Sine pentru Mireasa Sa şi, în cele din urmă murind pentru Ea.
C.

Soţul trebuie să poarte de grijă de nevoile fundamentale ale soţiei lui
În încheierea acestei secţiuni despre rolul soţului în căsătorie să luăm în considerare
îndemnul lui Petru din 1 Petru 3:7: „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi la rândul vostru, cu
înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor
moşteni împreună cu voi harul vieţii“.
Soţiile au nevoie ca soţii lor să trăiască cu ele într-un mod în care să demonstreze înţelegere
faţă de ele. Lucrul acesta înseamnă că soţii lor nu trebuie să se poarte cu ele ca nişte
ignoranţi, ci să fie conştienţi de faptul că ele diferă de bărbaţi. Pe lângă diferenţele fizice
evidente, există imense diferenţe psihologice şi emoţionale. Soţul trebuie să acorde atenţie
următoarelor trei domenii importante:
1.

Tovărăşie
Primul domeniu al nevoilor soţiei este cel al tovărăşiei. Femeile au fost create de
Dumnezeu pentru o relaţie profundă, permanentă şi ele AŞTEAPTĂ CA SOŢII LOR SĂ
LE ÎMPLINEASCĂ ACEASTĂ NEVOIE. Doresc şi au nevoie de tovărăşie şi de purtarea
atentă de grijă a soţilor lor.

2.

Siguranţa
Cea de-a doua nevoie este cea a siguranţei. O femeie are nevoie de siguranţa pe care
i-o dă un bărbat. Are nevoie să ştie că el poate să-i poarte de grijă din punct de vedere
material şi o va face. Este sănătoasă din punct de vedere financiar căsătoria ta? Îi oferi o
securitate reală soţiei tale? Poate ea avea încredere în tine? Din punct de vedere biblic
aceste lucruri sunt responsabilitatea soţului. În mod cert aceasta este perspectiva Noului
Testament:
„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de
credinţă şi este mai rău decât un necredincios.“ (1 Timotei 5:8)

3.

Semnificaţia
Cea de-a treia nevoie este de semnificaţie. De ce? Deoarece marea parte a activităţii
femeii este ascunsă. Cele mai valoroase contribuţii ale ei sunt în domeniul relaţiilor.
Singura persoană care-i poate aprecia cu adevărat contribuţia ei unică, singurul care o
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poate cinsti pe măsură este soţul ei. Ea este un prieten, un ajutor, un tovarăş de suflet.
O facem să se simtă preţuită sau o luăm ca pe un lucru de apucat?
Un soţ care îşi îndeplineşte rolul de lider-slujitor urmăreşte împlinirea acestor nevoi
speciale pe care soţia lui, femeie fiind, le are. Dacă este înţelept, va face din problema
tovărăşiei, siguranţei şi semnificaţiei principala sa preocupare. Nimic altceva n-o va face
pe soţia lui mai fericită!
III.

ROLUL SOŢIEI ÎN CĂSĂTORIE
(Secţiunea ce urmează este o parafrazare după Rocking the Roles de Robert Lewis şi William
Hendricks, NavPress, 1991 şi conţine multe citate din această lucrare.)
A.

Stabilirea standardului
După cum rolurile soţului sunt adânc înrădăcinate în obiectivele lui Dumnezeu, la fel stau
lucrurile cu rolurile soţiei. Unitatea în căsătorie se realizează prin supunerea atât a soţului, cât
şi a soţiei înaintea lui Dumnezeu şi conlucrare în vederea construirii unui cămin ce urmează
tiparele oferite de Biblie. Dumnezeu ne arată în Cuvântul Său că El doreşte căsătoriile
noastre să fie o relaţie frumoasă de simbioză în care soţul şi soţia joacă roluri complementare
de susţinere şi completare reciprocă. Tit capitolul 2 descrie cu multă claritate şi succint rolul
de bază al femeii. Citind versetele care urmează reţineţi că ele trebuie înţelese în lumina
culturii seculare din vremea lui Pavel, care, aşa cum am văzut mai sus, desconsidera
instituţia căsătoriei.
„Tu însă, vorbeşte lucruri cari se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni
trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.
Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare,
nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi
iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să
fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu“
(Tit 2:1-5).
Să remarcăm forţa acestor afirmaţii ale lui Pavel care le transformă într-o doctrină sănătoasă
pentru vieţile noastre. Procedând astfel, el înalţă aceste principii călăuzitoare la un nivel care
le face relevante pentru orice cultură. Aşadar, ele sunt importante şi pentru noi. Privind atent
versetele 4-5 vedem precizat în ele cu multă claritate rolul fundamental al femeii în căsătorie.
Lecţia de faţă se va ocupa doar din primele două expresii din versetul 4: „Să-şi iubească
bărbaţii“ şi „să-şi iubească copiii“.

B.

Soţia trebuie să se concentreze asupra soţului ei
În versetele citate, Pavel foloseşte, de fapt, un singur cuvânt grecesc, „iubitoare-de-soţ“,
pentru a exprima ceea ce în limba noastră necesită patru cuvinte. O soţie trebuie să fie o
„iubitoare-de-soţ“. Pare destul de evident că soţia trebuie să-şi iubească soţul, dar situaţia din
Creta din primul secol, din vremea lui Tit, arată că stilul de viaţă era diferit. Femeile din acea
vreme îşi cheltuiau timpul şi energia în afara casei. Soţii pierduseră ajutorul stabilizator al
soţiilor lor. Rădăcina acestui rol fundamental se întinde până în Genesa 2:18, la relatarea
creării femeii. După ce l-a creat pe Adam, pe bărbat, Dumnezeu a evaluat astfel lucrurile:
„Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit
pentru el»“. Să remarcăm faptul că femeia a fost creată datorită nevoii bărbatului. Asta nu
înseamnă că ea este secundară sau că este rezultatul unei idei ulterioare. Nu, când
Dumnezeu a făcut această afirmaţie, a arătat că are un ţel specific în minte pentru femeie.
Sprijinul ei este esenţial pentru reuşita bărbatului. De aceea, crearea simultană a femeii a
demonstrat o nevoie imensă a bărbatului şi a împlinit-o.
Ce anume au înţeles cititorii iniţiali ai cărţii Genesa când au citit cuvântul „ajutor“? În aproape
toate celelalte cazuri din Vechiul Testament când este folosit cuvântul „ajutor“ sau „unul care
ajută“, el se referă la Dumnezeu şi la ajutorul asigurat de El, în special la apărarea de
duşmani. De exemplu, de mai multe ori Dumnezeu este descris ca „ajutorul şi scutul nostru“.
Într-un pasaj este descris ca ajutându-l pe David, întărindu-l să devină împărat peste Israel.
Şi să ne gândim la faimoasele cuvinte cu care începe Psalmul 121:1-2: „Îmi ridic ochii spre
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munţi... De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi
pământul.“
Dacă Făcătorul cerului şi al pământului este unul care ajută, înseamnă că nu este nici o
ruşine să fii un ajutor pentru alţii. De fapt, se pare că în contextul Vechiului Testament „cel
care ajută“ este un om puternic ce oferă asistenţă şi ajutor unui om mai slab sau cuiva aflat
cu adevărat în nevoie. Ideea pe care încercăm să o subliniem este că rolul de “ajutor“ al
femeii nu implică vreo urmă de slăbiciune sau vreo poziţie de inferioritate.
În 1 Corinteni 11:9 Pavel spune aşa: „Şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia
pentru bărbat“. Din nou, aceste cuvinte nu trebuie înţelese ca având un sens peiorativ.
Dimpotrivă, sunt un compliment extraordinar adus femeii. Ea are o valoare inestimabilă
pentru bărbat. El are nevoie de cineva făcut special ca să-l ajute să fie şi să facă ceea ce nu
poate fi sau face de unul singur. Ajutorul ei este esenţial pentru reuşita lui. Fără
concentrarea, atenţia şi încurajarea ei, în viaţa lui vor exista goluri. Nu este bine ca soţul să
rămână singur.
Din păcate lucrul acesta s-a întâmplat în multe culturi occidentale din zilele noastre. Având
atâtea opţiuni şi posibilităţi, multe soţii nu mai au timpul sau energia emoţională necesare
pentru a acorda prea multă atenţie soţilor lor. Ele ignoră ajutorul de care bărbaţii au cea mai
mare nevoie şi fără de care nu se pot descurca bine. Nu este în discuţie aici vocaţia soţiei (în
casă sau în afara casei), ci este vorba de lucrul asupra căruia trebuie ea să se concentreze.
Vedem clar din pasaje precum cele din Genesa, 1 Corinteni 11 şi Tit 2 că ea ar trebui să se
concentreze asupra soţului ei. Dumnezeu i-a dat soţiei responsabilitatea de a-l ajuta.
C.

Soţia trebuie să se concentreze asupra copiilor
Rolul fundamental al femeii nu se limitează doar la dragostea pentru soţul ei. Tit 2:4 o
încurajează în continuare să fie o „iubitoare-de-copil“. Şi această responsabilitate este
descrisă printr-un singur cuvânt, ca şi „iubitoare-de-soţ“. Copiii, mai ales când sunt mici, au
nevoie de foarte multă atenţie, ajutor şi, evident, dragoste. Copiii au nevoie de puterea
extraordinară a prezenţei mamei lor. Potrivit multor experţi în creşterea copiilor, dezvoltarea
sănătoasă şi normală a unui copil necesită o relaţie apropiată, plină de dragoste şi atenţie, cu
cel puţin o persoană, cel puţin în primii doi ani de viaţă. Tit ne arată că mama trebuie să-i
asigure această purtare de grijă, însă culturile predominante din zilele noastre au abandonat
în cea mai mare măsură aceste principii scripturale şi încurajează în schimb urmărirea
propriilor interese egoiste.
Meditaţi la următoarele versete. Ele ne arată câtă importanţă acordă Dumnezeu îngrijirii şi
învăţării copiilor de către o mamă, deoarece, printre altele, constituie o parte intrinsecă a
formării şi pregătirii generaţiei viitoare.
„Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii“
(1 Tesaloniceni 2:7).
„Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!“ (Proverbe 1:8).

IV. CONCLUZII
Această lecţie este valoroasă pentru tine, indiferent dacă eşti căsătorit sau nu. În viitor, pe măsură
ce influenţele culturilor occidentale se combină cu impactul negativ al sistemului comunist, vei fi
obligat să te confrunţi cu o diversitate de păreri şi puncte de vedere în privinţa rolurilor soţilor în
căsătorie. Indiferent dacă eşti căsătorit sau nu, te încurajez să te pregăteşti, făcându-ţi timp să te
ocupi de chestiunile discutate în această lecţie, cât şi de altele care nu au fost discutate aici (şi
care nu sunt puţine la număr), dar sunt relevante pentru căsătorie şi familie. Ca urmare, viaţa ta va
fi întărită, întreaga adunare din care faci parte va fi ajutată, iar comunitatea în care trăiţi va vedea
unitatea şi dragostea lui Dumnezeu demonstrate în viaţa ta şi în ocaziile pe care ţi le va oferi
Dumnezeu în viitor de a-i învăţa sau consilia pe alţii.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Indiferent de statutul tău marital, înţelegi cele două obiective ale lui Dumnezeu pentru
instituţia căsătoriei menţionată în această lecţie? Dacă nu eşti căsătorit, în ce fel îţi poate fi
de folos subiectul acestei lecţii pentru lucrarea ta?
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♦

Dacă eşti căsătorit, poţi afirma despre căsătoria ta că reflectă chipul lui Dumnezeu dovedind
unitate? Ai parte de tovărăşie în căsătoria ta? Cum arată ea?

♦

Ce factori din societate şi căsătorie fac dificilă împlinirea cu eficacitate a rolului de soţ sau
soţie? Care este cea mai mare dificultate în a fi un soţ bun sau o soţie bună?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Citeşte 1 Petru 3:8-12. Egoismul distruge unitatea. Gândeşte-te la lucrul acesta, citeşte încă
o dată pasajul de mai sus şi enumeră apoi lucrurile pe care ar trebui să le faci când
partenerul tău este egoist.

♦

Un soţ lider-slujitor este singura modalitate de a face supunerea soţiei un lucru rezonabil. Un
soţ pasiv face supunerea imposibilă, iar un soţ care domină face supunerea intolerabilă.
Liderul-slujitor, pe de altă parte, transformă supunerea în bucurie. În lumina acestor gânduri,
răspunde la următoarele întrebări:

♦

♦

♦

În ce mod va fi afectată capacitatea soţiei tale de a ţi se supune de faptul că tu devii
un lider-slujitor?

♦

Cum ar reacţiona ea în alte domenii, dacă ai fi într-o măsură mai mare un
lider-slujitor?

♦

Ne învaţă Biblia ceva despre conducerea în faţa căreia trebuie să se supună
femeile necăsătorite? Ce linii călăuzitoare poţi găsi în acest sens?

În scrisoarea adresată bisericii din Filipi, Pavel discută problema unităţii între creştini.
Afirmaţiile sale ne arată şi drumul realizării unităţii în căsătorie. Citeşte Filipeni 2:1-4 şi
gândeşte-te apoi la modul în care aceste două versete explică posibilitatea realizării unităţii
într-o relaţie. Notează-ţi gândurile pe care le ai când citeşti aceste versete, după care citeşte
Anexa 1A.
♦

Dacă eşti căsătorit, roagă-te şi alege unu sau două puncte slabe din căsătoria ta şi
fă-ţi din ele obiective personale de creştere în următoarele trei săptămâni.
Discută-le deschis cu partenerul tău de căsătorie şi străduiţi-vă împreună să le
atingeţi.

♦

Dacă nu eşti căsătorit, priveşte la lista pe care ai făcut-o şi alege un lucru din lista
ce conţine un principiu al conducerii ca slujitor la care poţi lucra cu ajutorul
Domnului, pentru a-ţi dezvolta respectivul domeniu din viaţa ta.

În calitate de plantator de biserici veţi avea multe ocazii să staţi de vorbă cu necredincioşi sau
credincioşi care au eşuat în căsătoria lor sau care nu au parte de unitate în ea şi să-i sfătuiţi.
De asemenea, veţi avea ocazia să consiliaţi bărbaţi şi femei care se gândesc să se
căsătorească. Iniţiază un grup mic de discuţii cu câţiva bărbaţi şi câteva femei de vârsta ta
care se gândesc să se căsătorească. Ajută-i să descopere tiparele biblice discutate în
această lecţie şi să le urmeze în mod practic.
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25 de modalităţi de a fi un
lider-slujitor
Notă:

Anexa care urmează este în întregime un citat din Rocking the Roles de Robert
Lewis şi William Hendricks, Colorado Springs, CO, NavPress, 1991.

Termenul lider-slujitor sună foarte bine, nu-i aşa? Puţini obiectează la auzul lui. Este acceptat nu numai
de soţ, ci şi de soţie. Totuşi, este un termen care are nevoie de „toarte“ practice, de care să fie apucat.
Altfel, va rămâne un gând frumos ce nu va fi tradus niciodată în viaţă. Ori de câte ori prezint conceptul
de lider-slujitor, bărbaţii îşi exprimă dorinţa reală de a li se oferi aplicaţii şi tablouri practice. Cum arată
acest model de conducere? Daţi-mi voie să vă sugerez 25 de modalităţi în care puteţi fi în viaţa reală
un lider-slujitor.
1.

Un lider-slujitor o include pe soţia sa în planurile pentru viitor. Iniţiază periodic evadări
împreună cu soţia sa în care să viseze împreună la direcţia înspre care se îndreaptă căsătoria
lor. Aceste „priviri de ansamblu“ le modelează direcţia şi deciziile pe care le iau. „Este prea
mult ce facem?“; „Suntem amândoi entuziasmaţi de direcţia înspre care ne îndreptăm?“; „Ce
anume trebuie să schimbăm?“.

2.

Un lider-slujitor acceptă că este responsabil din punct de vedere spiritual pentru familia sa. De
exemplu îşi acceptă responsabilitatea participării regulate a familiei sale la biserică, pentru
rugăciunile la masă şi în alte momente ale zilei, pentru iniţierea discuţiei pe teme spirituale în
familie şi pentru armonizarea tuturor deciziilor luate cu principiile biblice.

3.

Un lider-slujitor este gata să spună „Îmi pare rău“ şi „Iartă-mă“ membrilor familiei sale. Este în
stare să recunoască când greşeşte.

4.

Un lider-slujitor discută responsabilităţile din casă cu soţia sa şi se asigură că sunt împărţite
echitabil. De asemenea, periodic, reanalizează împărţirea sarcinilor în familie, pe măsură ce
survin schimbări.

5.

Un lider-slujitor o consultă pe soţia sa în toate deciziile financiare majore. Preţuieşte sfatul şi
acordul ei în aceste probleme.

6.

Un lider-slujitor îşi împlineşte angajamentele luate faţă de soţia sa. O cinsteşte dovedindu-i
integritate.

7.

Un lider-slujitor anticipă diferitele stadii prin care va trece căsătoria lui. Se pregăteşte pentru
aceste stadii viitoare şi le discută cu alţii, pentru a fi pregătit să facă faţă presiunilor şi
provocărilor unice pe care acestea le aduc. Între aceste stadii se numără cel puţin următoarele:
♦

proaspăt căsătorit, fără copii;

♦

copii tineri-adulţi;

♦

copii de vârstă preşcolară;

♦

cuibul rămas gol.

♦

copii la şcoală, până la liceu;

8.

Un lider-slujitor anticipă, de asemenea, stadiile prin care vor trece copiii săi. Depune eforturi
împreună cu soţia sa pentru a face schimbările necesare ca să-şi păstreze relevanţa şi
eficienţa statutului lor de părinţi în vieţile aflate în schimbare ale copiilor lor.

9.

Un lider-slujitor îi spune frecvent soţiei sale ce anume îi place la ea. Este specific atunci când îi
spune prin ce anume ea este o persoană specială pentru el.

10.

Un lider-slujitor poartă de grijă din punct de vedere financiar pentru familia sa, asigurându-i
cele necesare traiului. El va urmări ca stilul lor de viaţă să se încadreze în posibilităţile sale de
câştig, pentru a-i asigura soţiei sale flexibilitate.

11.

Un lider-slujitor rezolvă problema lucrurilor care distrag atenţia, pentru a putea sta de vorbă cu
soţia lui şi cu familia sa. El va stinge televizorul sau va pune jos ziarul, va dori să înţeleagă ce
se întâmplă în vieţile membrilor familiei sale şi ce simt aceştia şi nu va îngădui ca alte lucruri să
le distragă atenţia şi să le întrerupă conversaţia. Are de-a face cu oameni importanţi!
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12.

Un lider-slujitor se roagă cu soţia sa în mod regulat. Pe lângă faptul că acest lucru este plăcut
lui Dumnezeu, această formă de comunicare va crea intimitate între cei doi.

13.

Un lider-slujitor iniţiază tradiţii ale familiei importante pentru toţi membrii acesteia, precum:
♦

rugăciune împreună, ca familie, înaintea unor evenimente speciale sau a unor călătorii;

♦

sărbători când copiii trec de anumite pietre de hotar ale vieţii — absolviri ale şcolii, devin
adulţi, pleacă de acasă, se căsătoresc, se nasc nepoţii etc.

♦

îşi cinsteşte soţia înaintea copiilor cu ocazia aniversării căsătoriei lor;

♦

le citeşte cărţi copiilor săi;

♦

îi laudă pe copiii săi pentru atributele lor, cu ocazia zilei lor de naştere, înaintea
prietenilor acestora şi a familiei lor.

14.

Un lider-slujitor iniţiază ieşiri la iarbă verde sau excursii cu familia lunar sau chiar mai des. Are
grijă ca în casa lui să domnească veselia.

15.

Un lider-slujitor îşi face timp să le ofere copiilor săi învăţăminte practice despre viaţă, ceea ce
le va da acestora încredere în faţa colegilor lor. Se asigură că ei învaţă să meargă cu bicicleta,
să joace baschet, să înoate, să citească, să aibă relaţii sănătoase cu sexul opus, printre altele.
Îi ajută să simtă că pot face faţă vieţii.

16.

Un lider-slujitor parcurge programul săptămânii ce urmează cu soţia sa pentru a lămuri
programul familiei şi a anticipa eventualele probleme. Îi ascultă părerea şi îngrijorările ei.

17.

Un lider-slujitor îşi fereşte familia de datorii. Se asigură, de asemenea, că au economii pentru
viitor şi că fac dărnicii bisericii.

18.

Un lider-slujitor se asigură că el şi soţia lui şi-au scris testamentul şi au un plan bine pus la
punct pentru copiii lor, în cazul decesului lor.

19.

Un lider-slujitor îi lasă pe copiii săi să ştie ce trăieşte în sinea lui. Doreşte ca aceştia să îl
cunoască ca om, nu doar ca tată. Le împărtăşeşte gândurile, visurile, simţămintele şi amintirile
lui personale.

20.

Un lider-slujitor îşi laudă frecvent soţia în public. Le spune altora prin ce anume este ea o
persoană specială pentru el.

21.

Un lider-slujitor discută problemele legate de sex cu fiecare copil în parte, ajutându-l să aibă o
perspectivă sănătoasă. Foloseşte cărţi sau alte resurse pentru a se pregăti în acest sens.

22.

Un lider-slujitor îşi încurajează soţia să crească şi să se dezvolte ca individ. O ajută să-şi
dezvolte darurile, talentele şi să crească în domeniile care o interesează. Visează alături de ea
şi discută împreună modul în care va putea folosi aceste abilităţi într-un mod special, atât
acum, cât şi în viitor.

23.

Un lider-slujitor preia conducerea în ajutarea soţiei sale să-şi formeze convingeri clare, bine
întemeiate în probleme precum alcoolul, datoriile, disciplinarea copiilor, programele de televizor
şi filmele permise ş.a.m.d. (Aceste probleme precum şi alte decizii sunt în mod frecvent lăsate
nelămurite în multe case, având consecinţe serioase.)

24.

Un lider-slujitor se alătură unui grup mic de bărbaţi care doresc să devină soţi şi taţi mai buni. Îi
invită pe ceilalţi să urmărească modul în care el îşi împlineşte acest rol.

25.

Un lider-slujitor îi oferă soţiei sale timpul necesar pentru preocupările ei personale, pentru
lucrurile care o pasionează, pentru dezvoltarea anumitor talente ş.a.m.d.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Consolidare

Scopul lecţiei
Întrucât conducerea este un fenomen complex, această lecţie îşi propune să-l călăuzească pe
cursant în parcurgerea variabilelor conducerii astfel încât liderul să poată şti ce aspecte ale
situaţiei în care se află îi reclamă atenţia.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să cunoască diversele componente ale procesului conducerii;

♦

să îşi evalueze propriul context pentru a stabili dacă există ceva care să inhibe procesul
conducerii;

♦

să îşi cunoască propriul stil de conducere.

Schiţa lecţiei
I. Caracteristicile liderului
II. Caracteristicile grupului
III. Natura responsabilităţii
IV. Studiu de caz

Lista figurilor
3.1. Procesul de conducere
3.2. Stiluri de conducere

Sugestii pentru coordonatori
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Factori ai conducerii
DE CE UNII LIDERI REUŞESC, IAR
ALŢII NU?

INTRODUCERE
De ce unii lideri reuşesc iar alţii nu? De ce mulţi lideri excelează în unele situaţii, iar în altele nu fac
faţă? Răspunsul la aceste întrebări este deosebit de complex deoarece eficacitatea unui lider este
influenţată de mai mulţi factori. Studiul conducerii nu trebuie să se rezume la studierea abilităţilor
liderului. Conducerea implică întrepătrunderea a trei factori:
1.

Caracteristicile liderului

2.

Caracteristicile grupului

3.

Natura responsabilităţii

Se poate ca un anumit lider să nu fie potrivit pentru o anumită sarcină sau să nu interacţioneze în mod
eficace cu grupul său. Se poate, de asemenea, ca grupul respectiv să nu fie potrivit sarcinii pe care o
are de îndeplinit sau să nu fie pregătit pentru stilul specific al liderului său. Procesul de conducere se
desfăşoară cel mai bine atunci când există „combinaţia corectă“ între toate aceste trei elemente. În
lecţia de faţă vi se va cere să vă analizaţi propriul context pentru a descoperi starea acestor trei factori.

Liderul

PROCESUL
DE
CONDUCERE

Responsabilitatea

Grupul

Figura 3.1 Procesul de conducere
I.

CARACTERISTICILE LIDERULUI
Liderul, deşi nu este singurul factor din procesul de conducere, reprezintă variabila cea mai
importantă. Nu se întâmplă nimic fără conducere, iar un lider bun va avea un impact covârşitor.
Uneori un grup nu are pe nimeni la conducerea sa deoarece nimeni nu s-a remarcat ca lider. Este
o problemă des întâlnită în lucrare — nimeni nu îşi asumă rolul de lider. Dar, pentru această lecţie,
să presupunem că grupul din care faceţi parte are un lider. Dacă e nevoie, presupuneţi că
dumneavoastră sunteţi liderul.
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Liderul ca persoană
Inima liderului este cea mai importantă caracteristică a sa...
Pe baza a ceea ce s-a discutat în lecţia anterioară meditează la următoarele întrebări:

B.

♦

În ce măsură corespunzi „profilului“ unui lider în contextul plantării de biserici, aşa cum a
fost el discutat în lecţia „Profilul unui lider“?

♦

În mod evident nimeni nu corespunde în întregime profilului. Cum te descurci, în calitate
de lider, în domeniile în care nu eşti atât de dăruit?

♦

Te conformezi principiilor biblice despre conducere, aşa cum au fost ele schiţate în lecţia
„Principii biblice ale conducerii“?

Stilul liderului
Stilurile de conducere variază de la lider la lider şi de la situaţie la situaţie. În Figura 3.2. sunt
ilustrate cinci stiluri de conducere determinate de echilibrul existent între puterea liderului şi
cea a membrilor grupului. Stilul liderului poate varia de la „concentrarea asupra liderului“
până la „concentrarea asupra grupului“, în funcţie de implicarea membrilor grupului şi de
controlul exercitat.

Figura 3.2 Stiluri de conducere
1.

Spune
Liderul identifică problemele, evaluează diferitele opţiuni, alege o anumită soluţie şi le
spune celor ce îl urmează ce au de făcut. Liderul poate lua în considerare punctul de
vedere al membrilor grupului, dar aceştia nu participă în mod direct la luarea deciziei.

2.

Convinge
Liderul ia deciziile şi încearcă să-i convingă pe membrii grupului să le accepte. Un lider
care foloseşte acest stil va sublinia obiectivele organizaţiei şi interesele membrilor
grupului. El poate chiar sublinia beneficiile de care vor avea parte membrii grupului dacă
vor executa decizia.

3.

Consultă
Membrii grupului au posibilitatea de a influenţa luarea deciziei, încă de la început. Liderul
care foloseşte acest stil prezintă problemele şi informaţiile relevante legate de ele. Invită
membrii grupului să sugereze diverse moduri de acţiune. Apoi, liderul selectează soluţia
cea mai promiţătoare.

4.

Participă
Liderii participă ca membri obişnuiţi la discuţie şi se angajează de la început să
îndeplinească orice decizie ia grupul.

5.

Deleagă
Liderii trasează graniţele în limitele cărora pot fi rezolvate problemele şi trebuie atinse
obiectivele. Apoi îi încredinţează grupului sarcina de a găsi soluţiile corespunzătoare şi
de a face ce şi-a propus.
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Nici unul dintre aceste stiluri nu este superior celorlalte. Uneori este cel mai bine şi cel
mai simplu dacă liderul ia deciziile fără să consulte grupul. Alteori, liderul trebuie să
consulte grupul. Un lider bun va avea un stil personal de conducere pe care-l preferă,
dar el va putea conduce folosind mai multe stiluri de conducere şi va şti când anume
trebuie să-l folosească pe fiecare.
Ceilalţi factori ai procesului de conducere vor influenţa stilul folosit. Când veţi citi
secţiunea despre grup şi responsabilitate, reţineţi lucrul acesta.
II.

CARACTERISTICILE GRUPULUI
Prin „grup“ înţelegem pe toţi cei conduşi de un lider. Se poate ca liderul să nu aibă controlul
componenţei grupului. Poate tu conduci o echipă pe care nu tu ai ales-o, ci Dumnezeu v-a condus
pe fiecare aşa încât aţi ajuns să formaţi împreună un grup. Reţine deci următorii factori:
A.

Abilităţile şi talentele membrilor grupului
Gândeşte-te la grupul cu care lucrezi punându-ţi următoarele întrebări:
♦

Câtă experienţă au membrii grupului în evanghelizare, facerea de ucenici etc.? Trebuie
să te concentrezi asupra pregătirii lor?

♦

În ce sens ar putea să se angajeze în lucrare unii dintre ei?

♦

Sunt conştienţi membrii grupului de darurile duhovniceşti pe care le au?

Răspunsul la aceste întrebări va afecta progresul grupului. Nu poţi conduce un grup înspre o
direcţie în care nu este pregătit să meargă. Dacă grupului tău îi lipsesc deprinderile necesare,
va trebui direcţionat pentru a ajunge să şi le formeze.
B.

Devotamentul membrilor grupului pentru sarcina ce le stă înainte
Poate ai de-a face cu un grup de oameni talentaţi. Unii au mai plantat biserici înainte; alţii
sunt evanghelişti cu experienţă sau lideri de grupuri-celulă. Însă poate membrii grupului tău
nu sunt dispuşi să contribuie la realizarea obiectivelor deoarece sunt angajaţi în alte lucrări.
♦

Interferează programul de lucru cu activităţile şi întrunirile lucrării?

♦

Obligaţiile familiale afectează capacitatea de concentrare a membrilor grupului?

Sau, poate, membrii grupului sunt devotaţi proiectului, dar au o altă înţelegere a lui. Se
aşteaptă la un alt stil de lucrare sau au o viziune diferită despre structura bisericii. Dacă
echipa ta nu a pus la punct un plan şi o strategie clară, atunci se vor întâmpla asemenea
lucruri. Va fi greu să progresezi până când nu vor cădea toţi de acord cu privire la direcţia
înspre care vă îndreptaţi.
C.

Relaţiile dintre membrii grupului
A conduce înseamnă a avea de-a face cu „oameni“. O mare parte a lucrării creştine
înseamnă a avea de-a face cu alţii. Dacă există probleme în relaţiile cu cei cu care lucrezi,
mai devreme sau mai târziu ele vor interfera cu ceea ce v-aţi propus să faceţi. Liderul trebuie
să monitorizeze permanent relaţiile dintre membrii grupului. Dacă încrederea nu dă coeziune
grupului, progresul va fi afectat. Dacă membrii grupului concurează între ei pentru a ieşi în
evidenţă sau a ocupa anumite funcţii, nu va fi posibilă adevărata cooperare. Diverse motivaţii
şi obiective ascunse pot interfera în mod inconştient cu obiectivul propus.
Ce faci, în calitate de lider, atunci când există conflicte inter-personale? Un lider cu
experienţă a oferit următorul sfat:
„Când lucrurile se tensionează între cei pe care îi conduc sau când cineva afişează o râvnă
pentru un anumit punct de vedere care «tulbură»,încerc să mă întreb:«Ce se întâmplă aici?».
De multe ori dincolo de suprafaţa unor manifestări neobişnuite există răni, temeri sau
probleme personale. Sau, poate am jignit-o pe persoana respectivă, sau nu se simte
apreciată de restul grupului. Petrecând ceva mai mult timp cu persoana care pare a fi „cu
probleme“, dându-i probabil şansa de a se deschide, pot de multe ori să o reasigur că este
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acceptată şi că este un membru important al grupului, atât pentru mine, cât şi pentru ceilalţi.
De multe ori, atât este suficient pentru a readuce armonia între noi“.
III.

NATURA RESPONSABILITĂŢII
Liderii trebuie să monitorizeze în permanenţă două aspecte ale procesului de conducere. Unul îl
reprezintă relaţiile dintre membrii grupului (discutat mai sus); cel de-al doilea îl reprezintă sarcina
pe care şi-a propus-o grupul să o îndeplinească. Este importantă păstrarea acestor două aspecte
în echilibru. Supra-accentuarea sarcinii poate duce la eficacitate pe termen scurt şi la probleme
interumane pe termen lung. Supra-accentuarea menţinerii relaţiilor poate transforma grupul într-un
colectiv atât de preocupat de ceea ce simt membrii lui, încât să uite ce are de făcut.
Responsabilitatea voastră este plantarea de biserici până la saturaţie. În calitate de lider, va
trebui să urmăreşti în permanenţă această sarcină. Cercetările pe care le vei face te vor ajuta să
înţelegi situaţia în care te afli şi să răspunzi la multe întrebări legate de sarcina ce vă stă înainte.
Pe lângă ceea ce înveţi din propria ta cercetare, întrebările care urmează te vor ajuta să urmăreşti
realizarea sarcinii pe care v-aţi propus-o.
♦

Încercaţi să plantaţi o biserică între oameni împotrivitori sau receptivi?

♦

Membrii grupului tău sunt priviţi de către aceste grupuri ca nişte „străini“, „veniţi din afară“?

♦

Sunt cumva realităţile economice cauza dificultăţilor întâmpinate în plantarea bisericii?

♦

Ai suficiente informaţii despre contextul în care te afli? Înţelegeţi, tu şi grupul tău, sarcina care
vă stă înainte?

♦

Ai un plan şi o strategie clară, care să ţină cont de rezultatele cercetării întreprinse?

♦

Există elemente spirituale unice care trebuie rezolvate?

♦

Există cumva presiuni politice care afectează situaţia în care vă aflaţi? Aveţi resursele
necesare realizării obiectivului propus?

♦

În ce mod te-a pregătit Dumnezeu pe tine şi grupul tău pentru realizarea acestei sarcini?

IV. STUDIU DE CAZ
Exemplu: La absolvirea seminarului, lui Petre i s-a cerut să planteze o biserică într-un oraş mic
dintr-o zonă industrială, împreună cu un grup implicat activ în evanghelizare în zonă în cei trei
ani dinaintea sosirii lui Petre. Grupul avuse numeroase reuşite în evanghelizare, pornind mai
multe grupuri de studiu biblic, însă nu ştia ce trebuie să facă în continuare pentru a deveni o
biserică. Petre avea experienţă în plantarea de biserici, aşa că ştia cum trebuie să abordeze
această lucrare nouă încredinţată lui. Totuşi, înainte să se apuce de treabă, a evaluat situaţia.
A descoperit foarte curând că noii săi colegi nu prea înţelegeau ce însemna plantarea de
biserici, nici măcar ce anume este o biserică. Existau confuzii în privinţa rolului pe care îl aveau
de jucat şi nu căzuseră de acord asupra obiectivului urmărit. Mai mult, Petre a descoperit că
liderii bisericilor din zonă se consideraseră în trecut lezaţi de lucrarea pe care o conducea
acum Petre. Înainte de a se apuca de treabă, Petre s-a hotărât să îşi consolideze echipa de
lucrători pe care o avea, pentru a urmări cu toţii acelaşi obiectiv, şi să stabilească relaţii bune
cu forţa de recoltare din oraşul său. În continuare, provocarea urma să fie construirea pe
această temelie solidă.
A fost înţeleaptă abordarea lui Petre? Răspunsul este, evident, da. După cum vezi, în calitate de
lider, trebuie să ţii cont de mulţi factori. Pe baza a ceea ce ai învăţat, ce ai de gând să faci?
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CONCLUZII
După cum ai putut vedea, există mulţi factori care afectează procesul de conducere. În calitate de
plantator de biserici trebuie să fii conştient de abilităţile şi priceperea pe care le ai în a conduce pe alţii,
trebuie să păstoreşti şi să pregăteşti grupul de care te ocupi şi trebuie să monitorizezi diferitele situaţii
cu care te confrunţi în realizarea sarcinii ce vă stă înainte. Planul de acţiune de la sfârşitul acestei lecţii
te va ajuta să evaluezi aceşti factori.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În tabelul de mai jos descrieţi situaţiile în care ar fi adecvate cele cinci stiluri de conducere.
Caracteristicile grupului

Problema de rezolvat

Spune
Convinge
Consultă
Participă
Deleagă

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Scrie un raport despre factorii diverşi care afectează situaţia în care te afli, ca lider,
răspunzând la întrebările de mai jos. Dă acest raport mentorului tău şi discută-l cu el înaintea
întâlnirii următoare.

1.

Descrie-te pe tine însuţi, ca lider:

3.

♦

Ce stil de conducere foloseşti cel mai frecvent?

♦

Care sunt limitările pe care crezi că le ai?

♦

Cum compensezi aceste limitări?

♦

De ce fel de oameni ai nevoie pentru a te ajuta să realizezi obiectivele pe care ţi le-ai
propus în plantarea de biserici sau în lucrare?

2.

Descrie grupul din care faci parte:

♦

Descrie abilităţile şi talentele membrilor grupului.

♦

Sunt aceşti oameni dedicaţi obiectivului pe care şi l-au propus?

♦

Există conflicte inter-personale ce trebuie rezolvate?

Descrie responsabilitatea pe care o aveţi:
♦

Plantaţi cumva o biserică printre oameni împotrivitori sau printre oameni receptivi?

♦

Sunt membrii grupului tău priviţi ca nişte „străini“, „veniţi din afară“ de către aceste
grupuri?

♦

Există realităţi economice care fac dificilă plantarea bisericii?

♦

Ai suficiente informaţii despre contextul în care te afli?

♦

Înţelege grupul tău obiectivul pe care vi l-aţi propus?

♦

Ai un plan şi o strategie clare care să ia în considerare rezultatele cercetării întreprinse?
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♦

Există elemente spirituale unice care trebuie rezolvate?

♦

Se fac presiuni politice asupra voastră care să afecteze situaţia în care vă aflaţi?

♦

Aveţi resursele necesare realizării sarcinii în care v-aţi angajat?

♦

În ce mod te-a pregătit Dumnezeu pe tine şi pe membrii grupului tău pentru această
sarcină?

Concluzie
♦

Ca o consecinţă a ceea ce ai învăţat, asupra cărui lucru te vei concentra?

♦

Ce stil de conducere ar trebui să foloseşti şi de ce?

BIBLIOGRAFIE
♦

D’Souza, A., şi Engel, J.F. „Leadership Styles, Being a Leader“ în Leadership: Making
Human Strength Productive, The Center for Organizational Excellence, Eastern College,
St. Davids, PA, 1996.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Consolidare

Scopul lecţiei
Conducerea este în cea mai mare parte o „muncă cu oamenii“. Dacă un lider nu-şi înţelege
propriul său stil de lucru cu oamenii e posibil să nu reuşească să se înţeleagă bine cu ei.
Prezentând diverse stiluri de interacţiune, această lecţie îi oferă liderului un cadru de referinţă
pentru înţelegerea lui însuşi şi a altora.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să-şi cunoască propriul stil de interacţiune cu alţii;

♦

să înţeleagă cum apar conflicte datorită stilurilor diverse de interacţiune;

♦

să identifice o modalitate de a-şi mări eficacitatea în lucrul cu alţii.

Schiţa lecţiei
I.

Descoperă-ţi stilul de acţiune

II.

Interpretarea rezultatului obţinut

III.

Adaptează-ţi stilul de interacţiune şi comportamentul

Lista figurilor
4.1 Evaluarea stilului de interacţiune

Sugestii pentru coordonatori
♦

Cere-le tuturor participanţilor să-şi evalueze stilul de interacţiune folosind tabelul din Figura
4.2. (Alocă 15 minute pentru acest exerciţiu.) Cere-le apoi participanţilor să discute
rezultatele obţinute în grupurile mici timp de 10-15 minute, după care discutaţi fiecare stil de
interacţiune, oferind exemple ale propriului tău stil sau al celor cu care lucrezi, arătând în ce
fel a fost eficace/ineficace în relaţiile interpersonale. Ce faci ca să compensezi punctele slabe
pe care le ai? Cere-le studenţilor să împărtăşească ceva din propria lor experienţă. Lecţia îşi
va atinge cel mai bine obiectivul dacă vor fi cât mai multe discuţii între participanţi şi
coordonator.
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Stiluri de interacţiune

4

CUNOAŞTE-TE PE TINE ÎNSUŢI ŞI PE
CEILALŢI

INTRODUCERE
A conduce este un proces social. Liderii au de-a face cu oameni, iar relaţiile interpersonale reprezintă
un factor important al eficacităţii lor. Un lider bun se înţelege pe sine şi pe ceilalţi şi se poate adapta,
după cum e cazul. Ca plantator de biserici, eficacitatea ta va depinde în mare măsură de capacitatea
de a înţelege oamenii şi a te raporta la ei. Remarcaţi că stilurile de interacţiune se concentrează asupra
relaţiilor interpersonale. Pe de altă parte, stilurile de conducere, aşa cum am discutat în lecţia
anterioară „Factori ai conducerii“ se concentrează asupra realizării unui anumit obiectiv. În această
lecţie vom analiza diverse stiluri de interacţiune cu alţii. Veţi avea posibilitatea de a descoperi tendinţele
pe care le manifestaţi în relaţiile cu alţii şi veţi găsi în paginile ce urmează o unealtă pentru înţelegerea
altora.
I.

DESCOPERĂ-ŢI STILURILE DE INTERACŢIUNE
Dumnezeu ne-a făcut pe toţi diferiţi şi ne-a chemat la sarcini diferite. Asta înseamnă că nimeni nu
este exact ca tine. S-ar putea ca această afirmaţie să-ţi pară absurdă. Atunci când aşteptăm ca
alţii să se comporte asemenea nouă, să gândească cum gândim noi, să vadă lucrurile aşa cum le
vedem noi, atunci sfârşim prin a construi relaţii doar cu oamenii care ne seamănă. Ca urmare nu îi
vom aprecia pe alţii, ceea ce creează premisele apariţiei conflictelor.
Fără o analiză obiectivă a noastră înşine ne va fi greu să vedem în ce mod îi afectăm pe ceilalţi.
Se poate să îi jignim fără a fi conştienţi de lucrul acesta. Poate nu reuşim să-i motivăm şi nu ştim
de ce. Paragrafele care urmează conţin un exerciţiu ce vă va ajuta să descoperiţi stilul propriu de
interacţiune cu alţii. Astfel veţi putea reduce conflictele cu alţi oameni şi veţi deveni mai eficace.
A.

Linii călăuzitoare pentru evaluarea stilului propriu de interacţiune
Figura 4.1. conţine un tabel cu afirmaţii. 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 4.1.: Evaluarea stilului propriu de interacţiune

Înţeleg tabloul de
ansamblu mai repede
decât ceilalţi.

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

Oamenii spun despre
mine că sunt răbdător
şi înţelegător.

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

_________

_________

_________

_________

Îmi place să fac
lucrurile foarte repede.

Lucrez cel mai bine
când nu sunt controlat
de alţii.

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.

_________

_________

_________

_________
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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.

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

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

_________

_________

_________

_________

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

Oamenii se simt bine
în prezenţa mea.

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.

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

Îmi vine greu să
exprim ceea ce simt.

_________

_________

_________

_________

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.

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

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

_________

_________

_________

_________

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

Îmi vine uşor să exprim
ceea ce gândesc şi
simt.

Prea multe schimbări
mă ameninţă.

Funcţionez bine când
cunosc liniile
călăuzitoare şi politica
de lucru.

_________

_________

_________

_________

Sunt frustrat când alţi
oameni se împotrivesc
ideilor mele.

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

Şefii mei pot conta pe
loialitatea mea.

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

_________

_________

_________

_________

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

Pot motiva cu
eficacitate pe alţii să
conlucreze.

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

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

_________

_________

_________

_________
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Rezultatul
După ce-ai terminat adună punctele obţinute la răspunsuri făcând totalul fiecărei coloane şi
scrie acest total mai jos. Numerele mai mari reprezintă tendinţa ta dominantă. Celelalte
domenii cu punctaj mare reprezintă tendinţele secundare.
Grupul 1
Punctajul — numărul total de puncte din prima coloană________________
Grupul 2
Punctajul — numărul total de puncte din a doua coloană________________
Grupul 3
Punctajul — numărul total de puncte din a treia coloană________________
Grupul 4
Punctajul — numărul total de puncte din a patra coloană________________

II.

INTERPRETAREA REZULTATULUI OBŢINUT

În continuare vei găsi descrise patru grupuri de oameni ce corespund grupurilor de mai sus. Fiecare
grup are un stil diferit de interacţiune cu alţii. Aceste stiluri sunt diferite de „stilurile de conducere“
prezentate în lecţia anterioară, deoarece sunt valabile pentru toţi oamenii, fără să aibă de-a face cu
statutul de lider.
Reţine că nici unul din aceste patru stiluri nu este superior celorlalte. Fiecare îşi are punctele lui tari şi
slabe. Dumnezeu foloseşte toate tipurile de personalităţi în Împărăţia Sa.
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
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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 — GÎNDITORUL
„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:

Se comportă cel mai bine în relaţii în care:

specializare, exactitate, planificare, siguranţă,
stabilitate, risc limitat al eşecului

oamenii îi asigură constant suport, creează o
atmosferă
încurajatoare,
sunt
precizate
metodele şi standardele de lucru

Te descriu rezultatele de mai sus? Poţi, dacă doreşti, să împărtăşeşti rezultatele obţinute cu partenerul
tău de căsătorie sau cu cineva pe care îl cunoşti bine, să vezi dacă îţi confirmă părerea. Reţine că
stilurile nu corespund perfect oamenilor. S-ar putea să ajungi la concluzia că nu corespunzi exact nici
unuia din cele patru stiluri de mai sus. În majoritatea cazurilor, cele două grupuri cu punctaj maxim
descriu cel mai bine stilul de lucru al oamenilor respectivi.
Fă-ţi timp să împărtăşeşti ceea ce ai învăţat despre tine până în acest punct cu ceilalţi cursanţi.
Răspunde la următoarele întrebări în grupuri mici:
♦

Care este mediul tău preferat de lucru?

♦

Cu ce fel de oameni te împaci cel mai bine?

♦

Descrie contextul actual în care lucrezi.

♦

În ce mod corespunde el sau nu preferinţelor tale?

♦

Ţi-a venit greu să-i influenţezi pe cei al căror stil ţi s-a părut diferit de al tău?

♦

Ce ai învăţat despre tine, ceva ce nu ştiai până acum?

♦

Ce poţi face să devii mai eficace în relaţiile cu cei din jurul tău? Trebuie să fii mai direct?
Trebuie să asculţi mai mult? Să fii mai deschis?

IV. ADAPTEAZĂ–ŢI STILUL DE INTERACŢIUNE ŞI COMPORTAMENTUL
Ce poţi face pentru a deveni mai eficace în relaţiile cu alţii, acum că ştii ceva mai multe lucruri despre
tine însuţi? Aşa cum am spus deja, fiecare din aceste stiluri îşi are punctele lui tari şi slabe. Vei dori să
foloseşti la maxim punctele tari pe care le ai şi să înveţi să compensezi punctele slabe. În continuare
vei vedea cum te percep pe tine alţii. Chiar fără să vrea, alţii pot să aibă o părere negativă despre tine.
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Acţiunile sugerate te vor ajuta să înţelegi ce poţi face în asemenea situaţii, astfel încât eficacitatea ta să
fie maximă.
Grupul 1 — TIPUL ACTIV
Cei care-ţi seamănă te vor percepe ca:
hotărât, independent, eficient, practic, unul care
ştie ce vrea

Cei care sunt altfel decât tine te vor percepe
ca:
aspru, agresiv, dominator, sever, dur

.
CÎTEVA ACŢIUNI POSIBILE
♦

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.

Grupul 2 — MOTIVATORUL
Cei care-ţi seamănă te vor percepe ca:
încurajator, entuziast, expresiv, deschis, plăcut

Cei care sunt altfel decât tine te vor percepe
ca:
nervos, egoist, unul care
manipulează, vorbeşte prea mult

reacţionează,

.
CÎTEVA ACŢIUNI POSIBILE
♦

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.

Grupul 3 — JUCĂTORUL ÎN ECHIPĂ
Cei care-ţi seamănă te vor percepe ca:
gata să ajute, binevoitor, de încredere, un om pe
care se poate conta, plăcut

Cei care sunt altfel decât tine te vor percepe
ca:
un om conformist, ciudat, dependent de alţii, un
om încet, reticent

.
CÎTEVA ACŢIUNI POSIBILE
♦

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.
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Grupul 4 — GÎNDITORUL
Cei care-ţi seamănă te vor percepe ca:
minuţios,
perseverent,
sârguincios

ordonat,

serios,

Cei care sunt altfel decât tine te vor percepe
ca:
dificil, complicat, critic, nehotărât, moralist

CÎTEVA ACŢIUNI POSIBILE
♦

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.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

De ce ne-a creat Dumnezeu atât de diferiţi?

♦

Descrieţi punctele tari şi punctele slabe ale fiecăruia dintre cele patru grupuri de oameni din
punctul de vedere al procesului plantării de biserici.
1.

Cum abordează sarcina plantării de biserici oamenii de tip activ? Care sunt punctele lor
tari şi care sunt punctele slabe?

2.

Cum abordează motivatorii sarcina plantării de biserici? Care sunt punctele lor tari şi
care sunt punctele lor slabe?

3.

Cum abordează jucătorii în echipă sarcina plantării de biserici? Care sunt punctele lor
tari şi care sunt punctele lor slabe?

4.

Cum abordează gânditorii sarcina plantării de biserici? Care sunt punctele lor tari şi care
sunt punctele lor slabe?

♦

Există conflicte pe care le-ai avut în trecut şi care pot fi explicate pe baza a ceea ce ai învăţat
despre tine?

♦

Ai adunat în inima ta amărăciune sau supărare pe cineva, sau s-a întâmplat chiar să-ţi
manifeşti antipatia faţă de cineva, datorită unui conflict cauzat de stilul tău de comportament?
Există vreo asemenea problemă care trebuie rezolvată prin mărturisire şi cererea iertării?

♦

Ce acţiuni specifice poţi întreprinde pentru a contracara punctele slabe din stilul tău?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Pentru a înţelege aceste patru categorii, alege cinci oameni pe care-i cunoşti, din cercul tău
de prieteni, şi observă-i discret în diverse situaţii, notându-ţi acţiunile sau afirmaţiile care
corespund stilului lor de interacţiune.

♦

Meditează la lista de „acţiuni ce pot fi întreprinse“ de pe paginile anterioare. Alege două la
care să lucrezi în mod conştient până la următoarea întâlnire. Împărtăşeşte-le mentorului tău
şi cere-i să-ţi confirme evoluţia.

BIBLIOGRAFIE
♦

Engel, J. F., J. Overstreet and T. Sparks, Leadership: Making Human Strength Productive,
The Center For Organizaţional Excellence, Eastern College. St. Davids, PA, 1996. (Used by
Permission.)
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Introducere la munca în
echipă

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie discută în primul rând problemele legate de „pregătire“ din ciclul plantării de biserici.
Ea va accentua rolul pe care-l joacă echipele în înfiinţarea şi multiplicarea bisericilor.

Scopul lecţiei
Adeseori, conducerea este o problemă de muncă în echipă. Dacă liderul unei echipe de plantare
de biserici nu ştie cum să conlucreze cu membrii echipei, fără îndoială că el nu-şi va folosi întregul
potenţial. Această lecţie descrie câteva motive biblice care justifică munca în echipă şi oferă
câteva sugestii care-l vor ajuta pe coordonator să îşi conducă echipa.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...să înţeleagă avantajele
lucrului în echipă comparativ cu munca individuală
♦

să înţeleagă baza biblică a muncii în echipă

♦

să cunoască ce anume caracterizează o echipă eficace

♦

să devină un lider de echipă mai eficace

Schiţa lecţiei
I.

Baza biblică a muncii în echipă

II.

Caracteristicile unei echipe eficace

Anexă
5A Exerciţiu pentru munca în echipă

Sugestii pentru coordonatori
♦

Această lecţie discută conceputul conlucrării în slujirea altora, concentrându-se asupra înfiinţării unei noi
biserici. Acest tip de echipă de slujire nu este un grup-celulă, deoarece grupul-celulă conţine oameni (de
obicei necredincioşi) care nu fac parte din echipa de slujire. Echipa de slujire poate înfiinţa unul sau mai
multe grupuri-celulă şi poate participa la lucrarea în grupuri-celulă, dar îşi păstrează o identitate distinctă
de grupurile-celulă. Este important ca această distincţie să fie înţeleasă de către toţi participanţii.

♦

Există însă elemente ale dinamicii de grup care vor fi prezente atât în echipa de slujire, cât şi în
grupul-celulă. O parte a acestei lecţii va discuta timpul petrecut împreună ca echipă de slujire. Cere-le
participanţilor să recapituleze Lecţia 7, secţiunea Grupuri-celulă, „Dinamica discuţiilor în grupuri-celulă“
(Modulul 2), ce conţine o secţiune întitulată „Probleme care apar în discuţii“. Această secţiune se va
dovedi extrem de utilă pentru liderul echipei de slujire.

♦

În plus, ultima secţiune a acestei lecţii discută despre importanţa comunicării cinstite şi deschise între
membrii echipei. Cere-le participanţilor să recapituleze Lecţia 8, secţiunea Grupuri-celulă, „Preocuparea
pentru membrii unui grup-celulă“ (Modulul 2), care conţine idei şi sugestii ce vor ajuta o echipă de slujire
să dezvolte în sânul ei relaţii caracterizate de dragoste.

♦

Recomandăm insistent recapitularea acestor două lecţii despre grupul-celulă înaintea parcurgerii acestei
lecţii.
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INTRODUCERE
Liderul tipic al unei biserici poate fi de părere că membrii adunării sale acţionează fără o direcţie clară,
chiar dacă el le-a oferit linii călăuzitoare precise. El îşi poate spune: „Nu reuşesc să conving adunarea
să se îndrepte într-o anumită direcţie, deşi îmi dau toate silinţele. Trebuie în permanenţă să-i împing de
la spate pe oameni pentru ca abia să continue lucrurile pe care le-am făcut până acum. Dacă eu n–aş
mai face eforturi, biserica noastră ar pluti pur şi simplu în derivă“. Din păcate, aceste cuvinte sunt
adevărate în cazul multor biserici. Liniile directoare puternice, provenind de la o conducere puternică,
au adormit în decursul anilor biserica. Membrii acesteia mai fac ceva doar dacă sunt împinşi de la
spate sau fac doar ce li se spune. (Adaptat după Kilinski, p. 159, 160.)
Liderii care „lucrează de unul singur“, de genul celui descris mai sus, cred că singura modalitate de a
conduce este folosirea influenţei şi carismei personale pentru a motiva, determina şi convinge masele.
Cel care adoptă o asemenea strategie va fi limitat în succesul său de numărul de oameni pe care-i
poate influenţa şi de limitele abilităţii şi creativităţii sale personale.
Bisericile eficace nu sunt zidite de un singur lider. O alternativă la „munca de unul singur“ o reprezintă
conceptul efortului în echipă, pe care dorim să-l prezentăm în continuare, şi al rolului liderului într-o
echipă. Iată câteva caracteristici ale acestei abordări:

I.

♦

Viziunea lucrării este determinată de un grup de oameni.

♦

Deciziile sunt luate de acest grup de oameni.

♦

Problemele apărute sunt problemele tuturor membrilor grupului.

♦

Membrii acestui grup dau socoteală în faţa celorlalţi membri ai grupului.

BAZA BIBLICĂ A MUNCII ÎN ECHIPĂ
A.

Am fost creaţi să fim „echipă“
Dumnezeu îi cheamă pe copiii Săi să conlucreze. Vedem acest principiu în Biblie încă de la
început, la creaţie. Dumnezeu l-a creat mai întâi pe Adam, dar la puţină vreme a declarat că
„nu este bine ca omul să fie singur“. După care, Dumnezeu a creat-o pe Eva să-i fie „un
ajutor potrivit“ şi astfel putem vedea prima echipă. Prima echipă a eşuat atunci când a refuzat
să-L asculte pe Dumnezeu. Învăţăm din această relatare că întreaga echipă este afectată de
eşecul unui membru al ei (Gen. 3:6) şi că întreaga echipă este responsabilă pentru problemă
(Gen. 3:16-17).
Solomon, în marea lui înţelepciune, a înţeles că avem nevoie unul de celălalt.
„Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul;
dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!
Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul,
dar cum are să se încălzească dacă e singur?
Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă;
şi funia împletită în trei nu se rupe uşor“ (Ecles. 4:12).
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Liderul nu trebuie să lucreze de unul singur
Moise a avut responsabilităţi enorme ca lider al israeliţilor aflaţi în drum spre Ţara Promisă.
Moise era un lider eficace şi credincios şi, totuşi, dacă-i examinăm defectele, vom remarca
faptul că lucra prea mult de unul singur. Deşi îi găsim pe Iosua şi Aaron alături de el, vedem
mai mult un Moise care se consideră pe sine drept singurul individ răspunzător pentru
mulţime. Frecvent i s-a întâmplat să i se pară prea grea sarcina pe care o are şi Moise s-a
simţit victima poporului (Exod 17:4, Num. 11:10-14).
Când Moise s-a reîntâlnit cu socrul său Ietro, în Exod 18, vedem că Ietro a fost puternic
impresionat de tot ceea ce Dumnezeu a făcut prin Moise (Exod 18:1-12). Moise s-a dovedit a
fi un lider eficace şi credincios. Însă când Ietro a observat că Moise era singurul judecător şi
conducător al întregului popor, i-a spus de îndată lui Moise că ceea ce făcea el „nu este
bine“. Se pare că Moise credea că a sluji poporului de unul singur era un lucru bun. Avea
nevoie de ajutor, pentru a-i lua o parte din povara de pe umeri. Aşa că Ietro i-a prezentat un
plan conform căruia Moise putea să-şi împartă responsabilităţile cu alţii (Exod 18:17-26).
Ulterior, într-o situaţie similară, când Moise era trist din pricina răzvrătirii poporului,
Dumnezeu a văzut că Moise are nevoie de ajutor şi a numit 70 de bătrâni să îl ajute „să
poarte povară“ (Num. 11:16-17).

C.

Conlucrarea este tiparul normal de lucrare în Noul Testament
Vom vedea din nou echipe la lucru, de mai multe ori în Noul Testament. Isus i-a chemat pe
ucenicii Săi şi a lucrat împreună cu ei, ca echipă. Când Isus i-a trimis în lucrare, şi-a împărţit
echipa „doi câte doi“, multiplicând-o (Marcu 6:7, Luca 10:1). Petru a plecat împreună cu alţi
credincioşi pentru a face evanghelizare în Cezareea (Fapte 10:23). Duhul Sfânt i-a pus
deoparte pe Pavel şi Barnaba să formeze prima echipă misionară (Fapte 13:2). După prima
echipă misionară, această echipă s-a multiplicat, devenind două echipe (Fapte 15:36-41). Lui
Pavel i s-a deschis o uşă pentru slujire, dar nu a intrat pe ea deoarece era singur în acea
perioadă (2 Cor. 2:12-13). În timp ce Pavel se afla în Atena (Fapte 17), a ţinut acolo o predică
excelentă, cu rezultate mediocre. Probabil că au fost mai multe motive pentru acest rezultat
slab, dar unul dintre ele îl poate constitui faptul că Pavel era singur. În Biserica Primară, când
erau aleşi liderii, de regulă era ales un grup de bătrâni care să conducă fiecare biserică
(Fapte 14:23).
Motivul pentru care Biblia accentuează munca în echipă este evident: în mulţimea sfetnicilor
stă ascunsă înţelepciunea (Prov. 15:22) şi nici un om nu deţine toate darurile singur (Efes. 4,
1 Cor. 12). Avem nevoie unul de celălalt. Astăzi lucrarea trebuie privită în lumina muncii în
echipă. Definiţia dată de noi „echipei“ într-o lecţie anterioară a fost un grup de oameni care
s-au asociat să lucreze pentru atingerea unui obiectiv comun. În locul liderilor „care lucrează
de unul singur“, bisericile şi diversele lucrări trebuie să fie conduse de echipe de genul celor
prezentate în introducerea acestei lecţii. O echipă de conducere a unei biserici poate fi
descrisă ca un grup de 3-5 oameni care asigură direcţia bisericii, analizează problemele cu
care se confruntă şi facilitează slujirea altora. În efortul de plantare de biserici la care eşti
angajat caută oameni cu o viziune asemănătoare cu a ta — aceştia vor fi candidaţi potriviţi
pentru o echipă de conducere. Cere-le să se roage şi să mediteze la propunerea de a ţi se
alătura în lucrare. Vei dori, probabil, ca aceştia să ţi se alăture şi să formaţi împreună o
echipă de conducere.

II.

CARACTERISTICILE UNEI ECHIPE EFICACE
A.

O viziune şi înţelegere comună a sarcinii care-ţi stă înainte
Mai mulţi de oameni nu se pot deplasa împreună dacă nu merg în aceeaşi direcţie. Echipele
mature cunosc obiectivul înspre care se îndreaptă. Unele echipe au afirmaţii de scop ce
explică într-o frază de ce anume acţionează împreună. În alte situaţii, afirmaţia de scop a
bisericii poate reprezenta viziunea comună care ţine laolaltă echipa de plantare de bisericii
sau cea de conducere.
Dacă nu ţi-ai făcut până acum timp să formulezi în scris scopul lucrării, fă-o acum, împreună
cu echipa ta. Procesul însuşi poate fi o experienţă extrem de valoroasă. Discutând despre
scopul echipei voastre, preocupările personale, dorinţele şi preferinţele fiecărui membru vor
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deveni mai clare, probabil. S-ar putea ca altfel să nu aflaţi dorinţele fiecăruia. Pe măsură ce
descoperiţi preocupările şi dorinţele unice ale fiecărui membru al echipei, gândiţi-vă în ce
mod le puteţi include în viziunea de ansamblu a echipei. Veţi descoperi de multe ori că
Dumnezeu a adunat laolaltă „amestecul“ tocmai bun de daruri şi talente pentru a realiza
obiectivele pe care şi le-a propus echipa.
În acelaşi timp, când oamenii din aceeaşi echipă au abordări incompatibile sau obiective
conflictuale munca împreună nu este posibilă. În asemenea cazuri membrii echipei trebuie fie
să renunţe la anumite dorinţe ale lor, fie să formeze echipe distincte, cum au făcut Pavel şi
Barnaba în Fapte 15:36-41.
După ce aţi formulat scopul echipei, revizuiţi-l regulat, cu întreaga echipă. Nu presupune că
toată lumea o înţelege (sau o ţine minte!), aşa încât să nu mai trebuiască pomenită.
Iată câteva exemple de formulări ale scopului unei echipe:

B.

♦

Echipa noastră există pentru a planta o biserică sănătoasă, care să se multiplice ,în
localitatea__________

♦

Echipa noastră există pentru a lucra în rândurile alcoolicilor din_________ într-un
asemenea mod încât aceştia să găsească mântuire din păcatul lor şi eliberare din robia
lor.

♦

Echipa noastră există pentru a facilita naşterea şi dezvoltarea unei mişcări de plantare
de biserici până la saturaţie în ___________.

♦

Echipa noastră există pentru a planifica şi conduce întruniri de închinare folositoare,
atunci când credincioşii se adună la biserica ___________.

Timpul petrecut împreună pentru rugăciune şi planificare
Contribuţia membrilor echipei este mai valoroasă atunci când oamenii ştiu ce se întâmplă şi
îşi pot comunica bine unul celuilalt ideile, nevoile şi dorinţele pe care le au. Multe echipe
mature realizează lucrul acesta având întruniri săptămânale în care fac următoarele lucruri:
1.

Se roagă împreună
Nimic nu-i leagă pe oameni mai tare laolaltă, unindu-i, decât rugăciunea. Echipele
eficace de plantare de biserici şi conducere a bisericilor sunt echipe dedicate rugăciunii;
se roagă împreună pentru nevoile şi obiectivele de lucrare personală ale membrilor ei,
cât şi pentru cei pierduţi cu care au venit în contact.

2.

Discută lucrările individuale ale membrilor ei
Echipele mature îşi fac timp să afle ce face fiecare membru în parte. Informarea
nemijlocită, făcută de fiecare membru în parte, cu privire la lucrurile pe care se
pregăteşte să le facă, îi ajută să se apropie unii de alţii, să aibă un moral ridicat şi să-şi
formeze deprinderile necesare pentru lucrare.

3.

Planifică împreună
Planificarea împreună poate fi o experienţă deosebit de valoroasă. Unii lideri fac singuri
planurile, după care spun membrilor echipei ce au de făcut. Când echipa se află într-un
stadiu imatur, probabil că aşa trebuie să procedeze. Dar, de cele mai multe ori, este mai
bine ca liderul să implice membrii echipei în procesul planificării. Oamenii au un
devotament mai mare faţă de lucrurile în al căror proces de creare au fost ei înşişi
implicaţi. Echipele eficace îşi fac timp să-şi planifice lucrarea. Această planificare poate
însemna: 1) analizarea direcţiei în care trebuie să se îndrepte echipa; 2) stabilirea
lucrurilor de care echipa are nevoie pentru a-şi atinge obiectivul; 3) identificarea
resurselor necesare pentru lucrare; 4) dezvoltarea strategiilor pentru atingerea
obiectivelor.

4.

Învaţă unul de la celălalt (după cum e nevoie)
În echipele mature este facilitată dezvoltarea deprinderilor pentru lucrare ale fiecărui
membru. În timpul unei întâlniri de echipă se poate aloca o parte din timp pentru
discutarea creşterii eficacităţii în predicare, evanghelizare sau îngrijirea celor bolnavi.
Evaluarea lucrării făcute recent le oferă celor dispuşi ocazia cum să slujească.
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Dacă echipa ta nu are întruniri regulate, întreabă-te dacă nu ar fi bine să începeţi să le aveţi,
după tiparul de mai sus.
C.

Relaţii caracterizate de dragoste
Echipele mature sunt caracterizate de dorinţa membrilor lor de a conlucra bine, în armonie.
Membrii echipelor mature sunt gata să fie deschişi.. Aceştia se apropie unul de celălalt
acceptându-se reciproc, împărtăşindu-şi experienţele prin care trec, o dată cu trecerea
timpului. De aceea, respectul reciproc, înţelegerea şi încurajarea celuilalt, precum şi
accentuarea slujirii celorlalţi constituie elementele-cheie ale unei echipe bune.
Pentru a realiza o asemenea coeziune, relaţiile dintre membrii echipei trebuie să se bazeze
pe un gen special de dragoste, dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste nu iubeşte din
pricina personalităţii celuilalt, a modului în care arată, a abilităţilor sau inteligenţei pe care o
are. Ea este motivată de dragostea infinită şi necondiţionată a lui Dumnezeu faţă de noi.
Când manifestăm acest gen de dragoste ne încurajăm şi ne zidim unul pe celălalt, după cum
le-a spus Pavel tesalonicenilor (1 Tes. 5:11). Isus Hristos reprezintă modelul ce trebuie
urmat, fiecare membru al echipei învăţând „să privească pe altul mai pe sus de el însuşi“
(Filip. 2:1-8).
Unul din testele dragostei care există în cadrul unei echipe îl reprezintă capacitatea de a
rezolva conflictele. Echipele mature acceptă că este normal să apară conflicte. Când există
dezacorduri, le recunosc pe faţă şi le discută. Datorită dragostei pe care o au unul pentru
celălalt au încrederea necesară discutării chiar şi a lucrurilor asupra cărora nu cad de acord.
Fiecare membru recunoaşte importanţa celorlalţi şi ştie că dezacordurile nu vor distruge
relaţiile dintre ei.

D.

Roluri clare şi diverse
Mulţi creştini angajaţi în lucrare caută oameni care să le semene, pentru a li se alătura să
formeze o echipă de conducere. Este o greşeală mare, prin care se ignoră faptul că noi
suntem un trup cu multe mădulare (1 Cor. 12:12-31).
Echipele au nevoie de o mare varietate de oameni pentru a realiza sarcinile complexe la care
s-au angajat. De exemplu, o echipă de plantare de biserici ar putea avea nevoie de membrii
responsabili pentru următoarele domenii:
♦

Evanghelizare

♦

Ucenicie

♦

Închinare

♦

Finanţe — facilităţi

♦

Asimilarea noilor membri

♦

Lucrarea cu grupuri-celulă

♦

Pregătirea pentru lucrare

♦

Îngrijirea celor bolnavi

♦

Ospitalitate

Într-o echipă bună, membrii înţeleg responsabilităţile ce revin fiecăruia. Dacă membrii echipei
nu ştiu cine răspunde de un anumit domeniu, frustrările vor creşte, iar lucrarea va avea de
suferit. Echipa în care nu există un om responsabil cu închinarea va descoperi că timpul
alocat închinării trece anevoie şi că nimeni nu cunoaşte planul slujbei respective. Echipa care
nu a însărcinat pe nimeni să se ocupe de domeniul financiar s-ar putea să descopere că
membrii ei nu au fondurile necesare pentru cumpărarea literaturii de evanghelizare necesare.
Echipa trebuie să-l ajute pe fiecare membru al ei să-şi descopere rolul specific. Fiecare
membru al echipei „va fi cel mai eficace dacă i se vor repartiza acele lucruri care-i pun în
valoare calităţile. Orice om care lucrează exploatând punctele sale tari va produce un efect
multiplicator“ (Engel, Secţiunea 9, p. 4).
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Comunicarea cinstită şi deschisă dintre membrii echipei
O barieră majoră în calea bunei comunicări o reprezintă tendinţa de a evalua şi judeca fără a
asculta bine. Când un membru al unei echipe mature vorbeşte, ceilalţi îl ascultă cu empatie.
Empatia este încercarea de a-l înţelege pe celălalt înainte de a-i da un sfat sau de a-ţi spune
părerea. Acest gen de comunicare demonstrează dragoste şi respect pentru celălalt.
Pentru a comunica în acest mod, înainte să oferi o soluţie fă-ţi timp să înţelegi problema în
discuţie. O regulă de bază bună este să reformulezi întotdeauna problema sau opinia
celuilalt, înainte de a reacţiona. Reformularea îi oferă celuilalt ocazia de a-ţi confirma că ai
înţeles bine sau de a te corecta. De asemenea, demonstrează înţelegere şi respect din
partea ta.
Când apar probleme de comunicare în echipa ta, reţine:
♦

Pune întrebări pentru a clarifica gândurile, simţămintele şi opiniile celorlalţi;

♦

Recunoaşte dorinţele, planurile şi ambiţiile personale pe care le ai;

♦

Acceptă-l necondiţionat pe celălalt, chiar şi atunci când nu eşti de acord cu el.

În cazul unui conflict interpersonal, nu uita:
♦

Stai de vorbă doar cu indivizii care sunt implicaţi în conflictul respectiv (Matei
18:15).

♦

Nu te lăsa târât în bârfe sau vorbire de rău (2 Cor. 12:20).

♦

Ai grijă ce spui (Iacov 3:1-12).

♦

Binecuvântează, şi nu blestema (Rom. 12:14).

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ce avantaje găsesc plantatorii de biserici în munca în echipă, în raport cu munca
independentă? Ce dezavantaje are această abordare?

♦

O viziune comună este un factor important pentru o echipă. Enumeră trei lucruri pe care le
poţi face în calitate de lider al echipei pentru a-i ajuta pe ceilalţi membri să formuleze viziunea
şi să o reţină.

♦

Uneori întâlnirile pot fi considerate „plictisitoare“ sau „o risipă de timp“. Ce genuri de întâlniri
sunt o risipă de timp şi ce genuri de întâlniri pot fi benefice pentru o echipă de plantare de
biserici?

♦

În contextul tău specific, ce roluri trebuie îndeplinite de membrii unei echipe pentru a înfiinţa o
biserică nouă (de pildă: evanghelist, formarea noilor ucenici etc)? Sunt necesare toate aceste
roluri înaintea începerii bisericii?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Enumeră patru sarcini-cheie pe care trebuie să le realizezi împreună cu echipa ta în vederea
plantării de biserici. Repartizează responsabilitatea pentru fiecare din aceste sarcini câte unui
membru al echipei, pe baza darurilor şi punctelor tari ale fiecăruia. Arată-le apoi în ce mod se
pot pregăti mai bine pentru sarcina respectivă şi cum anume va fi evaluată realizarea ei.

♦

Efectuează împreună cu echipa exerciţiul din Anexa 5A, „Exerciţiu pentru muncă în echipă“.
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Exerciţiu pentru munca în
echipă
EVALUAREA ECHIPEI DIN CARE
FACI PARTE

Următoarele două exerciţii te pot ajuta pe tine şi echipa ta să vă evaluaţi din punctul de vedere al
comunicării, relaţiilor, rolurilor şi responsabilităţilor pe care le aveţi.

DEZVOLTAREA ECHIPEI
Planifică o întrunire a echipei tale în care să discutaţi întrebările de mai jos. Asigură-te că va exista timp
suficient să răspundeţi la fiecare întrebare în profunzime şi încearcă să-i încurajezi pe toţi membrii
echipei să participe la discuţii. (Păstrează o copie necompletată a acestui formular pentru a-l folosi
periodic cu echipa ta actuală şi ori de câte ori vei forma o echipă nouă în lucrarea în care eşti angajat.)
Cine sunt membrii echipei noastre?

Prin ce ne asemănăm şi prin ce ne deosebim?

Care este sarcina pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu ?

În ce mod ne-a pus Dumnezeu împreună ca să formăm o echipă?

Din ce punct de vedere avem probleme, dureri sau frustrări în sarcina la care ne-am angajat?

Cum evaluăm aspectul relaţional al echipei noastre şi ce am putea face să crească în privinţa
calităţii?
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ELEMENTELE UNEI ECHIPE SĂNĂTOASE
Evaluează-ţi echipa folosind diagrama de mai jos. Probabil, vei dori, mai întâi, să dai un exemplar din
acest formular fiecărui membru al echipei, pentru a face exerciţiul de unul singur, după care să vă
întâlniţi împreună şi să discutaţi. Remarcă gruparea celor 24 de elemente ale unei echipe sănătoase
conform caracteristicilor mai generale „ale unei echipe eficace“.
Încercuieşte un număr de la 1-5 pentru fiecare caracteristică

1 = slab

5 =excelent

Aceeaşi înţelegere a chemării
1

Obiective şi priorităţi clare

1

2

3

4

5

2

Valori comune

1

2

3

4

5

3

O înţelegere comună a strategiei

1

2

3

4

5

4

Viziune comună

1

2

3

4

5

Timp petrecut împreună pentru rugăciune şi planificare
5

Capacitatea grupului de a lua decizii

1

2

3

4

5

6

Conducere eficace

1

2

3

4

5

7

Organizare eficace

1

2

3

4

5

8

Tipare eficace de muncă

1

2

3

4

5

9

Resurse pentru lucrare disponibile atunci când sunt necesare

1

2

3

4

5

10

Rugăciune unul pentru celălalt

1

2

3

4

5

11

Răspundere unul în faţa celuilalt

1

2

3

4

5

Relaţii caracterizate de dragoste
12

Capacitatea de a rezolva conflictele

1

2

3

4

5

13

Accentuarea slujirii reciproce

1

2

3

4

5

14

Încurajare reciprocă

1

2

3

4

5

15

Respect reciproc

1

2

3

4

5

16

Încredere reciprocă

1

2

3

4

5

Roluri clare şi diverse
17

Acceptarea diversităţii

1

2

3

4

5

18

Participarea adecvată a tuturor membrilor la lucrare

1

2

3

4

5

19

Înţelegerea comună a rolurilor fiecăruia

1

2

3

4

5

20

Calităţi complementare

1

2

3

4

5

21

Cunoaşterea calităţilor şi defectelor fiecăruia

1

2

3

4

5

Comunicare cinstită şi deschisă între membrii echipei
22

Comunicarea deschisă şi constructivă

1

2

3

4

5

23

Transparenţă (deschidere interioară)

1

2

3

4

5

24

Disponibilitatea de a-i asculta pe ceilalţi

1

2

3

4

5

RUGĂCIUNEA
LECŢIA 5: RUGĂCIUNEA ŞI POSTUL
I.

Introducere

II.

Natura esenţială a rugăciunii

III.

Rolul postului

LECŢIILE 6,7: CONCERTUL RUGĂCIUNII
I.

Un concert al laudei şi rugăciunii pe baza modelului din Coloseni 1:3-14

RUGĂCIUNEA
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RUGĂCIUNEA

LECŢIA

Rugăciunea şi postul

5

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Bazele

Scopul lecţiei
Să reanalizeze rolurile pe care le joacă rugăciunea şi postul în procesul plantării de biserici.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să cunoască învăţătura biblică despre post şi rugăciune;

♦

să trăiască în mod constant în dependenţă de Dumnezeu, în rugăciune şi post.

♦

să se roage şi să postească pentru responsabilitatea plantării de biserici.

Schiţa lecţiei
I.

Introducere

II.

Natura esenţială a rugăciunii

III.

Rolul postului
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Rugăciunea şi postul

5

INTRODUCERE
Deoarece plantatorii de biserici sunt implicaţi în multe activităţi necesare plantării unei biserici noi,
se întâmplă uşor să neglijeze disciplinele spirituale. Munca spirituală poate fi făcută prin eforturile
cărnii. Întrucât rezultatele dorite nu se vor arăta, descurajarea poate pune stăpânire pe aceşti
oameni. În acest punct, plantatorul de biserici trebuie să se oprească şi să reanalizeze rolul
postului şi al rugăciunii.

II.

NATURA ESENŢIALĂ A RUGĂCIUNII
Dumnezeu S-a revelat pe Sine ca fiind atotştiutor: El cunoaşte toate lucrurile. Dumnezeu este de
asemenea atotputernic: El poate să facă toate lucrurile. Atunci de ce să ne rugăm? Dacă ceva
este voia lui Dumnezeu, nu va face El pur şi simplu lucrul respectiv? Sau dacă nu ne rugăm, Îl
împiedică lucrul acesta cumva pe Dumnezeul atotputernic să lucreze?
A.

Exemple vechi-testamentale — Dumnezeu aşteaptă de la poporul Său să se roage
a.

Exod 3:7:
Israeliţii erau în robie în Egipt, iar Dumnezeu i s-a arătat lui Moise şi i-a zis: „... Am auzit
strigătele pe care le scoate ... îi cunosc durerile. [AŞA CĂ] M-am pogorât ca să-l
izbăvesc...“

b.

Exod 32:7-14
Israel se îndepărtase de Dumnezeu şi îşi făcuse un viţel de aur căruia să i se închine.
Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Acum lasă-Mă, mânia Mea are să se aprindă împotriva
lor: şi-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare“. Însă Moise s-a
rugat Domnului, amintindu-I de promisiunile făcute. „Şi Domnul S-a lăsat de răul pe
care-l spusese că vrea să-l facă poporului Său“.

c.

2 Cronici 7
După ce Solomon a zidit Templul, s-a rugat închinându-l lui Dumnezeu. Dumnezeu a
răspuns rugăciunii făcute trimiţând foc din cer, care să mistuie arderea de tot şi jertfa. Şi
slava Sa a umplut Templul. El i-a spus lui Solomon: „Îţi ascult rugăciunea, şi aleg locul
acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe“. Mai mult, i-a promis că „Dacă
poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta
Faţa Mea, şi se abate de la căile lui rele, — îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i
voi tămădui ţara. Ochii Mei vor fi deschişi de-acum şi urechile Mele vor fi cu luare aminte
la rugăciunea făcută în locul acesta“.

B.

Exemple nou-testamentale — Există o relaţie între acţiunea întreprinsă în ceruri şi
rugăciunile noastre de pe pământ
a.

Iacov 5:13-18
În acest pasaj, apostolul Iacov vorbeşte despre rugăciunea credinţei şi mărturisirea
păcatului. El afirmă: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit“ (v. 16),
după care Iacov citează exemplul lui Ilie, care s-a rugat ca timp de trei ani şi jumătate să
nu plouă. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lui Ilie şi nu a dat ploaie. Apoi Ilie s-a rugat
să plouă şi Dumnezeu a trimis ploaia.

RUGĂCIUNEA

Lecţia 5: Rugăciunea şi postul

pagina 134

Modulul 3

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

b.

Luca 6:12-16
Cu puţin timp înaintea unei decizii importante (alegerea celor doisprezece ucenici), Isus
S-a urcat pe munte să se roage şi a stat în rugăciune toată noaptea.

c.

Matei 26:36-44
Când Isus S-a apropiat de clipa morţii Sale, S-a rugat cuprins de o întristare de moarte:
„Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la mine paharul acesta! Totuşi, nu cum
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu“. A doua oară Isus a strigat: „Tată, dacă NU se poate să se
depărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-Se voia Ta!“(s.n.). Isus a strigat a
treia oară, rugându-Se cu aceleaşi cuvinte.

d.

Matei 6:5-18
Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi cum să se roage. Deşi „Tatăl vostru ştie de ce aveţi
trebuinţă, mai înainte ca să-i cereţi voi“ (v.8), Isus i-a încurajat pe ucenicii Săi să se
roage pentru împlinirea nevoilor lor zilnice, pentru a fi feriţi de ispită şi pentru împlinirea
voii Tatălui pe pământ, precum în ceruri.

e.

Matei 7:7-12
Vorbindu-le ucenicilor Săi, Isus le-a spus: „cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi,
şi vi se va deschide“. Isus i-a încurajat pe ucenici să nu se teamă să îşi aducă nevoile şi
dorinţele în rugăciune înaintea Tatălui.

C.

Câteva concluzii referitoare la natura esenţială a rugăciunii
Dumnezeu poate face orice doreşte, dar a hotărât să aştepte şi să Îşi amâne lucrarea până
când poporul Său îşi exprimă acordul în rugăciune. Din exemplele şi învăţăturile Scripturii,
putem deduce că Dumnezeu S-a legat pe Sine de rugăciunile noastre, limitându-Se pe El
Însuşi şi împlinirea planului Său la aceste rugăciuni.
Dumnezeu respectă voia omului şi doreşte ca acesta să îşi exercite voinţa în unire cu voia lui
Dumnezeu şi împotriva voii lui Satana. Rugăciunea este expresia dorinţei noastre ca voia lui
Dumnezeu să se împlinească şi este una din modalităţile de a conlucra cu Dumnezeu la
realizarea planurilor Sale. Rugăciunea nu este o bătălie pentru a-L convinge şi obliga pe
Dumnezeu să Se răzgândească şi să Se conformeze plăcerilor noastre. Dimpotrivă, prin
rugăciune noi discernem voia Sa, după care ne plecăm propria noastră voinţă în faţa ţelurilor
şi dorinţelor lui Dumnezeu.

III.

ROLUL POSTULUI
Postul este abstinenţa deliberată de la consumul de alimente sau băuturi, pentru un obiectiv
spiritual. El poate fi, de asemenea, o perioadă de retragere din activităţile curente şi din părtăşia
prietenilor pentru a petrece mai mult timp în părtăşie cu Domnul — a-L căuta pe El şi voia Lui.
Postul este o disciplină spirituală, nu o poruncă. De aceea, dacă un om are probleme de
sănătate sau din vreun alt motiv nu poate posti, el nu trebuie să se simtă vinovat, nici să fie acuzat
că a păcătuit. În unele culturi şi religii postul este un ritual sau parte a tradiţiei. Funcţia postului
biblic este concentrarea întregii atenţii asupra lui Dumnezeu. El nu trebuie făcut niciodată ca un
simplu ritual.
A.

Exemplul şi învăţătura lui Hristos
Isus a arătat că postul era pentru El o parte vitală a vieţii Sale de rugăciune. I-a învăţat, de
asemenea, pe ucenicii Săi despre legătura dintre post şi rugăciune. În contextul învăţăturii
despre rugăciune, Hristos a afirmat de două ori despre post: „Când postiţi ... [să nu fiţi] ca
făţarnicii...“ (Matei 6:16-17). Remarcaţi că El a spus „când“, nu „dacă“ — de unde deducem
că postul era o practică regulată a ucenicilor.

B.

Exemplul Bisericii Primare
În cartea Faptelor Apostolilor vedem că rugăciunea, postul şi creşterea bisericii merg toate
mână-n mână. Biserica se bizuia pe Domnul, iar Evanghelia înainta.
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Fapte 13:1-3
În timp ce liderii bisericii din Antiohia slujeau (se rugau) Domnului şi posteau, Duhul
Sfânt le-a vorbit. Întinsa lucrare a lui Pavel şi răspândirea Evangheliei în Asia Mică şi
Europa au început cu rugăciune şi post.

2.

Fapte 14:23
Pavel şi Barnaba i-au încredinţat pe bătrânii noilor biserici în grija Domnului cu post şi
rugăciune. Prin rugăciune şi post Pavel şi Barnaba au primit curajul de a-i lăsa pe aceşti
prezbiteri să se ocupe de biserici şi să le conducă, ştiind că sunt în grija Domnului.

C.

Natura postului
Hristos ne-a învăţat că pentru a primi răspuns din ceruri trebuie să cerem, să căutăm şi să
batem (Matei 7:7). Fiecare dintre cele trei acţiuni indică o intensitate crescută a căutării.
Postul deliberat demonstrează o voinţă puternică, o povară apăsătoare pe inimă, mai mare
decât dorinţa după mâncare. Există o dublă motivaţie pentru a posti. Credinciosul trăieşte o
dorinţă mai puternică de a-L căuta pe Dumnezeu, urmărind atât întărirea sa spirituală, cât şi
înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu.
Aşa cum am văzut în învăţătura şi exemplele lui Hristos, cât şi în exemplul Bisericii Primare,
postul reprezintă un aspect normal şi vital al vieţii de rugăciune.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ai petrecut vreodată timp în rugăciune şi post? Cum a fost respectiva experienţă? Te-ai simţit
întărit ca urmare a perioadei respective sau L-ai văzut de Dumnezeu răspunzându-ţi la
rugăciune în mod special?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

♦

Citeşte Matei 6:16-18
♦

Descrieţi modul în care arătau „făţarnicii“ când posteau. De ce făceau lucrul acesta?

♦

Descrieţi modul în care trebuie să arate un om când posteşte.

♦

Cum ne putem feri de transformarea postului într-un ritual?

Planifică-ţi şi experimentează disciplina spirituală a postului. Mai jos vei găsi câteva moduri în
care creştinii fac lucrul acesta. Dacă doreşti, poţi folosi una din aceste forme, dar ea este la
alegerea ta.
♦

Abstinenţa de la anumite mâncăruri şi băuturi pentru anumite perioade de timp.

♦

Abstinenţa de la orice mâncăruri, cu excepţia sucurilor şi a altor lichide, pentru o
perioadă limitată de timp.

♦

Abstinenţa de la anumite mâncăruri, nu de la toate, pentru o anumită perioadă de timp.

♦

O zi pusă deoparte pe săptămână/lună în care să posteşti.

♦

Fă o listă cu lucrurile specifice pentru care te vei ruga când vei posti.

♦

Consemnează în jurnalul tău spiritual experienţele petrecute în timpul postului. Cum te-ai
simţit? Ce ai învăţat despre tine? Despre Dumnezeu ?
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6,7

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Faza de multiplicare din ciclul de pregătire a plantatorului de biserici

Scopul lecţiei
Să le ofere ocazia plantatorilor de biserici să se roage împreună pentru ei înşişi şi pentru alţi
plantatori de biserici din Europa Centrală şi de Est şi fosta Uniune Sovietică.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să cunoască modul în care poate folosi mai bine rugăciunile biblice ca model pentru
rugăciune;

♦

să fie întărit prin rugăciunea altora;

♦

să se roage nu numai pentru plantatorii de biserici din zona sa, ci şi pentru plantatorii de
biserici care lucrează în alte ţări.

Schiţa lecţiei
♦

Un concert al laudei şi rugăciunii pe baza modelului din Coloseni 1:3-14.

Sugestii pentru coordonatori
♦

Parcurgeţi împreună cu participanţii rugăciunea lui Pavel din Coloseni 1:3-14, petrecând cât
mai puţin timp cu discuţiile, pentru a vă ruga cât mai mult. Este de dorit ca participanţii să se
roage pentru cei care se pregătesc să planteze biserici în alte ţări şi parcurg acelaşi program
de pregătire ca şi ei. La această oră ţările respective sunt Albania, Bulgaria, Republica Cehă,
Estonia, Ungaria, România, Rusia, Slovacia, Serbia şi Ucraina. Pentru informaţii la zi
contactaţi biroul Alianţei din Budapesta.
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Rugăciunea conjugată

6,7

INTRODUCERE
Una dintre cele mai bune metode de rugăciune este folosirea modelelor biblice. Pentru acest
concert al rugăciunii, urmaţi tiparul rugăciunii apostolului Pavel pentru Coloseni din Coloseni
1:3-14 pentru a constitui schiţa laudelor, închinării şi rugăciunii voastre.

II.

MULŢUMIŢI TATĂLUI — COL. 1:3-5
Citiţi împreună versetele 3-5:
„Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru
voi, şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea pe care o aveţi faţă
de toţi sfinţii, din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte
în cuvântul adevărului Evangheliei.“
A.

B.

Mulţumiţi Tatălui pentru sfinţii:
1.

din acest program de pregătire (precizaţi-i pe nume, pe fiecare în parte);

2.

din biserica voastră;

3.

din viaţa voastră: cei care au avut o influenţă spirituală asupra vieţii voastre.

Mulţumiţi Tatălui
1.

pentru dragostea pe care v-a arătat-o;

2.

pentru credinţa pe care v-a dat-o;

3.

pentru nădejdea pe care o aveţi în mijlocul unei lumi fără speranţă;

4.

pentru faptul că Evanghelia a ajuns până la voi.

Notă:

III.

Fiţi specifici în rugăciunile pe care le faceţi. Mulţumiţi Tatălui şi lăudaţi-L pentru toate
ocaziile în care Dumnezeu v-a arătat dragoste, v-a dat credinţă şi nădejde şi aţi fost
confruntaţi cu Evanghelia.

RUGAŢI-VĂ CA EVANGHELIA SĂ FIE VESTITĂ ÎN ÎNTREAGA LUME — COL. 1:6-7
Citiţi împreună versetele 6 şi 7:
„...cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă
roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut
harul lui Dumnezeu, în adevăr, cum aţi învăţat de la Epafra, preaiubitul nostru tovarăş de
slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi, şi ne-a vorbit despre dragostea
voastră în Duhul.“
A.

Rugaţi-vă ca Evanghelia să aducă multă roadă în vieţile celor cărora le-aţi vorbit despre
Dumnezeu (fiţi specifici în rugăciune).

B.

Rugaţi-vă ca Evanghelia să aducă multă roadă în locurile în care alţii se străduiesc să
planteze biserici (coordonatorul va avea o listă a ţărilor în care se desfăşoară programul de
plantare de biserici).

C.

Rugaţi-vă pentru alţi misionari pe care îi cunoaşteţi; rugaţi-vă ca lucrarea lor să aducă multă
roadă.
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Rugaţi-vă ca Dumnezeu să scoată lucrători mai credincioşi, care să ducă Evanghelia până la
marginile pământului.

IV. RUGAŢI-VĂ CA DUMNEZEU SĂ VĂ UMPLE DE CUNOAŞTEREA VOII SALE — COL. 1:9-11
Citiţi în tăcere versetele 9-11:
„De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi
să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere
duhovnicească; pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi
în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui
Dumnezeu: întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi
îndelungă răbdare, cu bucurie...“
A.

B.

V.

Enumeraţi motivele pentru care Pavel se roagă pentru Coloseni ca aceştia să fie umpluţi de
cunoaşterea voii lui Dumnezeu în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească.
1.

Pentru ca să trăiască o viaţă vrednică de Domnul.

2.

Pentru ca să-I fie plăcuţi lui Dumnezeu.

3.

_____________________________________________________

4.

____________________________________________________

5.

____________________________________________________

6.

____________________________________________________

Folosind lista de la punctul A, cereţi aceste lucruri pentru tovarăşii voştri de lucru, care vă
sunt colegi în acest program de pregătire.

MULŢUMIŢI-I TATĂLUI — COL. 1:12-14
Citiţi împreună versetele de la 12-13:
„...mulţumind Tatălui care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. El
ne-a izbăvit de sub puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în
care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.“
A.

Lăudaţi-L pe Tatăl că v-a adus în Împărăţia Sa.

B.

Lăudaţi-L pe Tatăl că nu mai trăiţi sub robia lui Satana.

C.

Laudaţi-L pe Tatăl că aţi fost răscumpăraţi.

D.

Laudaţi-L pe Tatăl că v-au fost iertate păcatele.

E.

Lăudaţi-L pe Tatăl că-I puteţi spune „Ava“ sau „Tată“.

CARACTERUL
DUHOVNICESC
LECŢIILE 9,10: LEGEA ŞI EVANGHELIA
I.

Rolul Legii vechi-testamentale

II.

Limitele Legii

III.

Viaţa trăită conform Legii

IV. Duhul ne eliberează de Lege
V.

Viaţa în Duhul şi credinţa în Evanghelie

LECŢIA 11: POCĂINŢA CA MOD DE VIAŢĂ
I.

Caracteristicile adevăratei pocăinţe

II.

Adevărata pocăinţă ca mod de viaţă

III.

Binecuvântările adevăratei pocăinţe

ANEXE
9A Wade, John Long, Jr., „Cum să te schimbi şi cum să-i ajuţi şi pe alţii să se schimbe“
9B Luther, Martin, „Legea şi Litera vizavi de Evanghelie şi Duhul — Sfaturi sănătoase pentru
predicatorii Evangheliei“
11A Voke, Stanley, Locul păcătosului
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CARACTERUL
DUHOVNICESC

LECŢIILE

Legea şi Evanghelia

9,10

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie se aplică oricărei faze din Ciclul de Plantare de Biserici. Ea va accentua rolul pe
care îl joacă caracterul personal duhovnicesc în înfiinţarea de biserici care să se multiplice.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a evidenţia pericolul extrem de obişnuit în vremea noastră: creştini
care ţin legea, dar care nu cresc în dragostea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi. Vom discuta
rădăcina acestei probleme: bizuirea pe lege pentru a deveni sfinţi, fără a creşte în credinţa în
Evanghelia lui Isus Hristos. De asemenea, vom învăţa modul în care se produce adevărata
schimbare în viaţa noastră şi în vieţile altora.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă că scopul legii lui Dumnezeu este de a demonstra păcătoşenia noastră în
contrast cu sfinţenia lui Dumnezeu şi de a ne face să înţelegem că avem nevoie de Hristos
zilnic;

♦

să descopere că o credinţă crescândă în Evanghelie ne conduce de la păzirea legii înspre o
dragoste autentică faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi;

♦

să înveţe să-I slujească lui Dumnezeu pe calea nouă a Duhului, nu pe calea veche a codului
scris.

Schiţa lecţiei
I.

Rolul Legii vechi-testamentale

II.

Limitele Legii

III.

Viaţa trăită conform Legii

IV. Duhul ne eliberează de Lege
V.

Viaţa în Duhul şi credinţa în Evanghelie

Lista figurilor
9.1 Viaţa conform Legii — ca orfani
9.2 Viaţa în Duhul — ca fii

Anexe
9A „Cum să te schimbi şi să-i ajuţi şi pe alţii să se schimbe“ de John Wade Long, Jr.
9B „Legea şi litera vizavi de Evanghelie şi Duhul — sfaturi sănătoase pentru predicatorii
Evangheliei“ de Martin Luther

Sugestii pentru coordonatori
♦

Este o lecţie care durează două ore. Majoritatea ideilor din această lecţie provin din Romani
7:1-13, Galateni 3:1-5 şi 3:19-26. Ca pregătire pentru conducerea acestei sesiuni, asigură-te
că tu cunoşti bine pasajele respective.
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Legea şi Evanghelia
VIAŢA ÎN DUHUL

INTRODUCERE
Relaţia dintre Lege şi Evanghelie a reprezentat unul dintre cele mai importante subiecte de dezbatere
pentru conducătorii Bisericii. De mai multe ori, pe parcursul istoriei Bisericii, această problemă a ocupat
un loc central. Prima dezbatere pe această temă o găsim consemnată în Fapte 15 şi, ulterior, în
epistolele către Romani şi Galateni. Problema era: Să pună Biserica sau nu accentul pe respectarea
legii ca modalitate primară de slujire a lui Dumnezeu? Răspunsul, formulat simplu, a fost „NU!“ (Fapte.
15:19-21). O altă asemenea dezbatere a avut loc în secolul al XVI-lea, când un călugăr german cu
numele de Martin Luther, în mijlocul unui sistem religios bazat pe lege, a redescoperit doctrina
“îndreptăţirii prin credinţă“. Luther a început să predice din acel moment mântuirea ca dar, fără plată,
fără fapte bune, şi astfel a început Reforma protestantă.
În urma acestor două evenimente, s-au produs schimbări puternice, sub călăuzirea lui Dumnezeu. În
perioada Faptelor Apostolilor şi în cea a Reformei protestante, Împărăţia lui Dumnezeu a cunoscut o
adevărată explozie, oamenii au venit la Hristos, s-au înfiinţat noi biserici şi regiuni întregi au fost
transformate. De ce nu-L vedem pe Dumnezeu lucrând în moduri la fel de puternice astăzi? De ce
anume avem nevoie pentru a experimenta puterea transformatoare a lui Isus Hristos? Probabil că
răspunsul are de-a face, în parte, cu faptul că avem tendinţa de a folosi greşit legea, nereuşind să
folosim aşa cum trebuie Evanghelia în lucrarea noastră.
În această lecţie vom examina scopul pe care L-a avut Dumnezeu pentru lege. În al doilea rând, va
trebui să discutăm limitele legii şi incapacitatea ei de a produce sfinţenie în noi. Şi în al treilea rând,
vom vedea că Noul Testament ne prezintă un mod nou de viaţă. Va trebui să învăţăm să trăim prin
credinţă, conform Evangheliei şi prin puterea Duhului Sfânt.
I.

ROLUL LEGII VECHI TESTAMENTALE
A.

Legea ne arată sfinţenia lui Dumnezeu
Dumnezeu ne-a dat legea Sa pentru ca perdeaua ce Îi acoperă slava să poată fi trasă la o
parte şi astfel să vedem ceea ce inima omului nu poate înţelege, copleşitoarea sfinţenie a lui
Dumnezeu. Acesta este rolul legii Sale. Nu-i trebuie prea mult unui om care citeşte Biblia să
înţeleagă cât de „severă“ este legea lui Dumnezeu. Legea este severă deoarece sfinţenia lui
Dumnezeu este severă. Vedem lucrul acesta în orice aspect al legii, în viaţa sfântă la care ne
cheamă, în lipsa oricărui compromis, în pedepsele aspre pentru eşecuri. Să ne gândim la
pedepsele pentru neascultarea legii lui Dumnezeu. Le găsim în Exod 21:15-17; 22:20 şi
Deuteronom 22:20-22. În cazul adulterului, ambele persoane trebuiau omorâte cu pietre.
Dacă un fiu îşi blestema părinţii într-o izbucnire de mânie, trebuia omorât. Este
înspăimântător să ne dăm seama că mulţi dintre noi am fi morţi la această oră, dacă aceste
pedepse s-ar aplica.
Să evităm atunci legea lui Dumnezeu pentru a nu fi expuşi sfinţeniei Sale? Nu, nici vorbă. De
fapt, dacă nu vom ajunge să-L cunoaştem cu adevărat pe Dumnezeu, în adevărata Sa
sfinţenie, vom avea mult de suferit. Oricât ar fi de dificil, cunoaşterea lui Dumnezeu în
sfinţenia Sa este un lucru esenţial pentru a înţelege adevărata nevoie după Hristos şi
răscumpărarea Lui. Fără o creştere permanentă în cunoaşterea sfinţeniei lui Dumnezeu vom
trăi plini de mândrie, nu vom avea milă în relaţiile cu alţii, vom trăi plini de încredere în noi
înşine şi în necredinţă. Deci legea este necesară, mai întâi, necredinciosului, pentru a-i revela
copleşitoarea sfinţenie a lui Dumnezeu şi să-L conducă la Hristos, legea este necesară,
totodată, şi credinciosului, pentru a-i arăta ce este sfinţenia şi a-l ajuta să ştie unde a greşit şi
că trebuie să se pocăiască. Am putea spune că legea este expresia tangibilă a caracterului
lui Dumnezeu. Pentru a imita caracterul Său, avem nevoie de tablourile concrete ale legii.
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Legea ne arată păcatul nostru
Un al doilea rol al legii este de a ne arăta păcatul. În Romani 7:7 ni se spune că legea a lucrat
în viaţa apostolului Pavel. Prin porunca „să nu pofteşti“, Pavel a aflat că a pofti este un păcat,
apoi, în versetele 8 şi 9 ne spune că, după ce a aflat lucrul acesta, porunca a acţionat
asemenea unei oglinzi în care omul s-a văzut ori de câte ori a poftit alte lucruri, realizând cât
de păcătos este de fapt în inima sa. „Apoi păcatul a luat prilejul, şi a făcut să se nască în
mine prin poruncă tot felul de pofte“, spune el. În cele din urmă, Pavel văzând cât de „viu“ era
păcatul în el, a realizat, totodată, că era condamnat înaintea lui Dumnezeu, întrucât
prevederile legământului mozaic spuneau: „Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii
acesteia, şi cine nu le va face!“ (Deut. 27:26). Prin intermediul legii el a descoperit că era un
om blestemat, era un om „mort“.
Principiul pe care trebuie să-l înţelegem este că legea funcţionează asemenea unui aparat de
diagnosticare. Dacă ai fi suspect de tuberculoză, te-ai duce la spital şi ţi-ai face o radiografie.
Dacă aparatul ar arăta că ai tuberculoză, te-ai întoarce la spital pentru ca maşina respectivă
să te trateze şi să te vindece? Nu, deoarece, deşi aparatul pentru radiografiere este un
dispozitiv foarte bun pentru diagnosticarea problemei, este cu totul ineficace în vindecarea
acesteia. Aşa funcţionează şi legea. Scopul ei este de a ne arăta păcatul, însă nu are puterea
de a produce adevărata sfinţenie în noi.

C.

Legea ne arată că avem nevoie de Hristos
Dacă Dumnezeu este sfânt, aşa cum arată legea, iar noi suntem păcătoşi conform legii,
atunci ce trebuie să facem? Avem nevoie de un Mântuitor! Un al treilea rol al legii este de a
ne arăta că avem nevoie de Hristos.
Legea ne-a fost dată de Dumnezeu pentru a ne fi „un îndrumător spre Hristos“ (Gal. 3:24).
Înţelegem noi ce înseamnă lucrul acesta? Ajungem să realizăm că avem nevoie de Hristos
deoarece vedem sfinţenia lui Dumnezeu, cât şi incapacitatea noastră de a respecta cerinţele
legii. După ce-am venit la Hristos, credem oare că legea va înceta să funcţioneze în acest
mod? Va înceta oare legea să ne îndrume spre Hristos, după ce devenim creştini? Nu, legea
este în permanenţă înaintea noastră pentru a ne arăta că avem nevoie de Hristos, singurul
care împlineşte cerinţele legii şi ne face vrednici să fim copii ai lui Dumnezeu.
Meditează la următoarea afirmaţie făcută de un pastor cu experienţă:
Trebuie să recunosc, că timp de mulţi ani nu am înţeles cum continuă legea să mă
îndrume spre Hristos, o dată ce am devenit creştin. Această atitudine era evidentă în
modul în care-mi trăiam viaţa şi îmi desfăşuram lucrarea. Credeam că după ce scap de
păcatele mele iniţiale, respect legea lui Dumnezeu. Vă daţi seama că nu prea aveam
nevoie de har şi de Evanghelie din moment ce consideram că respect legea lui
Dumnezeu. Nu înţelegeam de ce alţii nu progresaseră la fel de mult ca şi mine în
împlinirea legii. Şi eram frustrat, deoarece oamenii din biserica pe care o păstoream
păreau să nu se schimbe cu adevărat. Dar, din nefericire, eram orb şi nu vedeam că
nici eu nu mă schimbasem cu adevărat, fiindcă îmi pusesem încrederea în ceva ce, de
fapt, nu avea câtuşi de puţin puterea să mă schimbe. În tot acest timp eu crezusem că
împlinesc legea, dar fusesem, de fapt, un fariseu! Ţinusem legea într-o oarecare
măsură, dar în acelaşi tip devenisem foarte sever.
Lucrarea ta este caracterizată de o dragoste „severă“ sau „legalistă“?

II.

LIMITELE LEGII
Aşa cum am văzut, legea îşi are locul ei. Biblia ne arată clar că legea lui Dumnezeu este bună.
Romani 7:12 spune: „Aşa că, Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi
bună“. Dar deşi legea în ea însăşi este bună şi neprihănită, reprezintă o bază incompletă pentru
a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu (Rom. 8:3, Gal. 3:21). Aşa cum vom vedea, legea nu a fost dată nici o
clipă pentru a-i face pe oameni sfinţi sau pentru a constitui baza primară a raportării noastre la
Dumnezeu (Gal. 3:1-25). Legea are o altă funcţie. Ea nu ne poate face sfinţi datorită următoarelor
limitări ale ei:
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Legea nu se ocupă de inimă
Sfinţenia este în primul rând o problemă ce ţine de inima omului (Deut. 4:4,5; Matei
22:37-38). Atunci când inima se schimbă, toate celelalte se schimbă. Sfinţenia bazată pe
respectarea riguroasă a legii se naşte de obicei din înţelegerea greşită a maturităţii şi
sfinţeniei creştine, ca şi cum acestea ar fi probleme de comportament. Aceasta a fost şi
greşeala fariseilor (Matei 23:23-28). Ei au încercat să ajungă la sfinţenie prin respectarea
riguroasă a legii. În mod cert, Isus n-a fost impresionat de reuşitele lor!
Să luăm exemplul tânărului bogat (Luca 18:18-23). Acesta era un „om bun“, care respectase
legea. Însă faptul că n-a vrut să-şi vândă averile a arătat cum era inima sa. De aceea, Isus l-a
respins. Deşi respectase legea, nu era un om duhovnicesc sau sfânt. Un om sfânt L-ar fi
ascultat pe Isus în problema respectivă.
Cum credem noi că va creşte un creştin? Adeseori ne concentrăm atenţia asupra unei liste
de lucruri pe care trebuie să le facem, de exemplu citirea Bibliei, facerea de fapte bune,
participarea la adunările bisericii, vestirea Evangheliei necredincioşilor şi rugăciunea.
Desigur, acestea sunt porunci ce trebuie respectate şi modalităţi de creştere în credinţă. Dar
greşim dacă credem că aceste activităţi vor produce în noi sfinţenie. Ne concentrăm atenţia
asupra responsabilităţii noastre de a face aceste lucruri, crezând că pur şi simplu făcându-le
vom deveni sfinţi, dar nu ne ocupăm de problemele inimii şi de realitatea lucrării lui Hristos în
noi, ca bază a trăirii prin credinţă.
Vedem în multe biserici o respectare a regulilor, dar lipsa unei dorinţe de sfinţire în restul
vieţii. Uneori există o respectare rigidă a regulilor, dar fără dragoste faţă de ceilalţi. În
exterior, există probabil o creştere înspre o formă de „sfinţenie“, dar în interior avem o
atitudine critică şi nemilostivă. Nu aceasta este „asemănarea cu Hristos“. De multe ori în viaţa
noastră apare „ascultarea“ fără dragoste şi „activitatea sfântă“, fără credinţă.
Concentrându-ne asupra legii ca măsură a sfinţeniei noastre, am pierdut din vedere
schimbarea radicală a inimii pe care trebuie să o producă în credincios noul legământ.
Punctul focal al Noului Testament îl reprezintă schimbarea radicală în interior (Rom. 12:2; 2
Cor. 5:17). Dar, privind biserica din zilele noastre, nu vedem acest gen de transformare. Mulţi
creştini, din întreaga lume, nu au inimă pentru Dumnezeu. Unul din motivele da bază ale
acestei stări este că se bizuie pe lege, ca temelie a vieţii şi lucrării lor, iar ca urmare biserica
are aceeaşi slăbiciune ca Israelul vechi-testamental (Rom. 9:31-32).

B.

Legea produce vinovăţie
Dacă acceptăm legea ca modalitate primară de raportare la Dumnezeu, ea va deveni atunci
un „blestem“. „Blestemul“ constă în faptul că legea este „totul sau nimic“. Dacă vrei să trăieşti
conform legii, atunci trebuie să respecţi TOATĂ LEGEA — TOT TIMPUL (Gal. 3:10). Însă
nimeni nu poate respecta legea; deoarece sfinţenia lui Dumnezeu este dincolo de puterile
noastre, legea Lui ne depăşeşte. De aceea o concentrare permanentă asupra legii va
produce un sentiment de vinovăţie, fiindcă niciodată nu vom ţine suficient de bine legea. În
loc să progresăm, vom fi condamnaţi de lege. Ea ne va fura bucuria, făcându-ne să ne
vedem eşecurile şi să ne îndoim de lucrarea lui Hristos, de puterea Duhului Sfânt şi de
adoptarea noastră de către Tatăl Ceresc.
Când liderii bisericii se concentrează asupra cerinţelor legii, fără să includă şi harul, îi
împovărează pe oameni cu cerinţe pe care nimeni nu le poate îndeplini. În loc să-i îndrepte
pe oameni spre răspunsul care se găseşte în Evanghelie, aceşti lideri, asemenea fariseilor,
creează de multe ori legi noi pentru a-i ajuta pe oameni să respecte legea lui Dumnezeu.
Făcând lucrul acesta, ei doar măresc povara de pe umerii oamenilor, o povară pe care
nimeni nu o poate purta.
În romanul lui Dostoievski Crimă şi pedeapsă, autorul descrie o scenă în care personajul
principal, Raskolnikov, mergea pe un drum de ţară. În drumul său, Raskolnikov a întâlnit un
alt călător a cărui căruţă se împotmolise în noroi. Omul respectiv a început să-şi biciuiască
calul, încercând să-l oblige să scoată căruţa din noroi. Calul nu putea face lucrul acesta,
deoarece îşi epuizase puterile tot încercând. Omul continua să-şi bată calul, crezând că biciul
îl va convinge să o facă. Omul respectiv a sfârşit prin a-şi omorî calul, tot biciuindu-l.
Aceasta este ceea ce facem noi săptămână după săptămână, spunându-le oamenilor care
sunt cerinţele legii, fără a-i conduce la Evanghelie şi a le prezenta modul în care credinţa în
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Evanghelie ne aduce eliberare, bucurie, şi ne dă putere să-I slujim lui Dumnezeu. Folosind
vina ca factor motivator, producem „ascultare“ fără dragoste şi „activitate sfântă“ fără
credinţă.
C.

Legea produce mândrie
Unii reuşesc să ţină legea mai bine decât alţii. Aceştia sunt oamenii care îşi organizează mai
bine viaţa personală şi sunt mai disciplinaţi. De multe ori aceşti oameni sunt prezentaţi drept
modele de viaţă creştină, nu din pricina dragostei din inima lor, ci datorită ascultării exterioare
de reguli.
Poate tu eşti unul din cei care se descurcă cel mai bine. Te crezi cumva mai duhovnicesc
deoarece te-ai străduit puternic să respecţi legea? Dacă răspunsul este da, ai grijă.
Respectarea legii şi faptele bune, în special cele care sunt rezultatul eforturilor şi disciplinei
personale, produc adeseori rezultate secundare negative: lauda şi mândria (Efes. 2:8-9;
Filip.3:4 şi urm.). Cel care ţine legea prin propriile sale eforturi ajunge, de obicei, să fie prins
de mândrie din pricina realizărilor sale (Rom. 2:23). Mândria nu se numără printre
caracteristicile omului evlavios (Filip. 2:1-11; Rom. 12:3).
Dacă Avraam a fost socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu din pricina faptelor sale, atunci
are de ce să se laude (Rom. 4:2). Dar, după cum putem vedea, el a fost socotit neprihănit
prin credinţă, de aceea nu avea nici un motiv să se laude. Dimpotrivă, n-a putut face nimic
altceva decât să i se umple inima de recunoştinţă faţă de Dumnezeu din pricina bunătăţii pe
care Acesta i-a arătat-o. În acelaşi mod, omul duhovnicesc nu se mândreşte cu statutul său
spiritual, ca şi cum ar fi ajuns acolo prin eforturile sale. Dimpotrivă, se laudă cu ceea ce
Domnul a făcut pentru el (1 Cor. 1:29-31; Gal 6:14).

III.

VIAŢA TRĂITĂ CONFORM LEGII
Viaţa trăită conform legii — legalismul — poate fi descris drept a trăi ca şi cum omul trebuie să
respecte anumite reguli pentru a câştiga bunăvoinţa lui Dumnezeu şi răsplătirile acestuia.
Respectarea legii este importantă. În mod cert un om sfânt sau duhovnicesc respectă legea şi o
cinsteşte. Dar împlinirea legii într-un mod legalist, pentru a câştiga o răsplată sau bunăvoinţa lui
Dumnezeu este cu totul altceva.
Din păcate, mulţi oameni nu înţeleg rolul legii lui Dumnezeu şi se raportează într-un spirit legalist
la Dumnezeu. Vedem lucrul acesta în bisericile în care în mod constant se pune accentul pe
cerinţa legii, datorită concepţiei generale conform căreia legea ne face sfinţi. Se întocmesc noi
reguli pentru a ne ţine pe drum. Se pun la punct programe şi tehnici pentru a produce o anumită
aparenţă de sfinţenie exterioară. Toate acestea se fac cu speranţa că prin respectarea acestor
legi şi reguli vom controla poftele cărnii noastre şi vom ajunge la sfinţenie.
Viaţa trăită conform legii poate fi descrisă cu ajutorul diagramei de mai jos (Figura 9.1). Dacă
vieţile noastre se bazează pe lege, atunci, când devenim conştienţi de păcat, devenim în mod
frecvent defensivi dând vina pe alţii sau pe situaţia în care ne-am aflat ori negăm păcatul din viaţa
noastră. Lucrul acesta ne va conduce la mândrie sau la depresie, în funcţie de modul în care
rezolvăm problema păcatului. Dacă învingem păcatul prin propriile noastre eforturi, urmarea
firească este mândria. Dacă păcatul ne înfrânge, ajungem la disperare. În ambele cazuri însă va
lipsi bucuria (vezi întrebarea pusă de Pavel Galatenilor: „Unde este dar fericirea voastră?“, Gal.
4:15). Ne vom implica în slujirea altora, dar dacă suntem motivaţi de lege, atunci rezultatele vor
avea o importanţă primordială pentru noi. Urmarea va fi încă o dată mândria, în cazul reuşitei, sau
disperarea, în cazul eşecului.
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Figura 9.1 Viaţa trăită conform Legii — ca orfani

VIAŢA TRĂITĂ CONFORM LEGII — CA ORFANI
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IV. DUHUL NE ELIBEREAZĂ DE LEGE
Lucrarea lui Hristos de pe cruce a schimbat totul, în cer şi pe pământ. Prin moartea şi învierea Sa,
El a învins legea şi a făcut posibilă locuirea Duhului Sfânt în noi, oferindu-ne o forţă mult mai
puternică prin care să trăim.
În Matei 5:17, după ce a fost acuzat că nu respectă legea Vechiului Testament, Isus a făcut
următoarea remarcă: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric,
ci să împlinesc“. Unii oameni folosesc acest verset pentru a arăta că legea Vechiului Testament
este în vigoare şi astăzi, aşa cum a fost în vremea Vechiului Testament. Însă cuvântul grecesc
pentru „a strica“ este plerao, care înseamnă „a împlini“, „a completa“. (Vezi Colin Brown, The New
Internaţional Dictionary of New Testament Theology, Grand Rapids, Zondervan Publishing House,
1971, vol. 1, p. 733 şi urm.).
Observaţi modul în care este folosit cuvântul plerao în următoarele pasaje:
♦

„După ce a sfârşit (plerao) toate aceste cuvântări ...“ (Luca 7:1).

♦

„După ce s-au petrecut (plerao) aceste lucruri ...“ (Fapte 19:21).

♦

„Doi ani au trecut (plerao) astfel ...“ (Fapte 24:27).

Cu alte cuvinte, Matei 5:17 poate fi tradus astfel: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea şi
Proorocii; nu am venit s-o stric, ci să aduc încheierea ei”. Într-adevăr, Hristos tocmai asta a făcut,
a pus capăt legii, după cum arată şi alte pasaje din Noul Testament.
♦

„Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea
robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă“ (Rom. 7:6).

♦

„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi ...“ (Gal.
3:13a).

♦

„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin
credinţă. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta“ (Gal. 3:24-25).

Aşa cum arată aceste versete, Hristos a învins legea, eliberându-ne de sub condamnarea ei. A
împlinit legea prin ascultarea Sa desăvârşită. Când ne punem credinţa în Hristos, legea nu ne mai
condamnă! Nu mai cădem sub blestemul ei atunci când n-o ascultăm, cum ar trebui să se
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întâmple. Avem iertarea completă a lui Hristos şi neprihănirea Lui desăvârşită, iar credinţa noastră
în El împlineşte cerinţele legii.
V.

VIAŢA ÎN DUHUL ŞI CREDINŢA ÎN EVANGHELIE
Dacă nu legea este modalitatea primară de raportare la Dumnezeu, atunci care este aceasta?
Acum, că Hristos ne-a izbăvit de sub lege, cum creştem în sfinţenie? Dacă legea nu mai are
puterea pe care credeam că o deţine, ce anume îi va reţine pe oameni să nu trăiască asemenea
necredincioşilor? Mulţi oameni au trăit atâta timp în firea pământească şi sub lege, încât le vine
greu să înţeleagă vreo altă modalitate de creştere. Există însă un mod nou de viaţă pentru creştini
şi trebuie să învăţăm să trăim în acest mod nou pentru a cunoaşte adevărata putere necesară
ascultării de Dumnezeu şi slujirii înaintării împărăţiei Sale.
În locul legalismului, Noul Testament ne învaţă că Dumnezeu ne tratează pe baza harului Său.
Pentru a înţelege cum se întâmplă lucrul acesta trebuie să recapitulăm cunoscuta analogie biblică
în care Dumnezeu este Tatăl, iar noi copiii Săi. Orice copil care a avut părinţi iubitori poate
înţelege conceptul harului. Un copil iubit nu câştigă bunăvoinţa părinţilor săi. Este iubit pur şi
simplu pentru că există. Când nu îşi ascultă părinţii şi îi dezamăgeşte, va fi probabil pedepsit, dar
nu va trebui să recâştige bunăvoinţa părinţilor săi (vezi fiul risipitor). Indiferent ce face, rămâne un
fiu şi va fi întotdeauna iubit necondiţionat (Horden, p. 7).
În calitate de copii ai lui Dumnezeu ne putem raporta la Tatăl nostru pe baza puterii eliberatoare
a Evangheliei, prin sălăşluirea Duhului Sfânt în noi. Avem parte de aceste lucruri în urma
adoptării noastre ca şi copii ai Săi (Efes. 1:13; Gal. 4:6; Rom. 8:14). Viaţa în Duhul şi prin credinţa
în Evanghelie trebuie să ne transforme atât trăirea spirituală personală, cât şi slujirea altora.
A.

Creşterea spirituală personală în Duhul
1.

Duhul ne oferă o nouă modalitate de a asculta şi a creşte în sfinţenia personală
Trebuie să ascultăm, dar cum? Această întrebare I-a fost pusă chiar lui Isus odată: „Ce
să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?“ Răspunsul lui Isus a fost simplu:
„Credeţi în Acela, pe care L-a trimis El“ (Ioan 6:28-29). Credinţa noastră este absolut
necesară creşterii în sfinţenie.
Apostolul Pavel a adus mai multă lumină asupra acestui mod nou de creştere în
sfinţenie. În Romani 7:1-13 el descrie slujirea „lui Dumnezeu într-un Duh nou, iar nu
după vechea slovă“ (Rom. 7:6). Care este diferenţa dintre aceste două moduri de viaţă?
Să vedem deosebirile dintre ele:
Noul mod de viaţă al Duhului

Vechiul mod de viaţă al codului scris

prin credinţa în Evanghelie

sub lege

Slujesc:

Slujesc:

Din dragoste faţă de Dumnezeu, datorită
a ceea ce a făcut Hristos pentru mine.

Din frică, încercând să-L ascult suficient de
bine pentru a fi acceptat.

Conştient de eşecurile mele; îmi pun
încrederea în Duhul Sfânt.

Prin încredere în
propriile-mi eforturi.

Din inimă.

Dintr-o obligaţie de sclav.

Liber de orice osândire şi eşecuri.

Dintr-o preocupare profundă pentru
reuşită, în caz contrar fiind condamnat.

Din recunoştinţă
Dumnezeu.

faţă

de

harul

lui

mine

însumi,

în

Dintr-o atitudine superioară, fiindcă „sunt
neprihănit“ deoarece „păzesc legea“.

În Romani 8:1-4 vedem încă o dată contrastul dintre lege şi Duh şi ni se spune foarte
deschis care sunt limitele legii. „Căci lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească
o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând din
pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său...“ (Rom. 8:3). Legea nu putea produce în noi
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sfinţenie, deoarece carnea nu are puterea de a produce această sfinţenie. Legea este
slabă, deoarece noi suntem slabi.
Trăim o viaţă de aventură în Duhul. Restul capitolului 8 din Romani ne explică în detaliu
lucrul acesta. Deoarece am primit neprihănirea şi Duhul Sfânt, nu mai suntem înfricoşaţi,
nici singuri. Nu mai suntem orfani sau robi (v.15-17). Datorită acestei siguranţe, nu mai
există nimic letal. Avem încrederea de a privi viaţa ca pe o aventură, nu ca pe o sarcină
nesfârşită a respectării unor reguli. Duhul ne ajută atunci când suntem slabi şi ne
călăuzeşte în fiecare zi. Trăim aventură după aventură, Hristos este Împăratul care a
învins, iar Duhul ne ajută pe drum. Uneori Duhul ne va călăuzi înspre uşile deschise
pentru lucrare, iar alteori ne va arăta păcatul din viaţa noastră. Dar în acest mod nou de
a gândi nu mai este nimic ameninţător, aşa încât ne putem bizui pe călăuzirea Duhului.
Creşterea în această trăire „într-un Duh nou, iar nu după vechea slovă“ produce o mare
diferenţă în vieţile noastre. Prin credinţa în Evanghelie primim Duhul, care ne dă putere
să slujim în acest mod nou. Gândiţi-vă la cuvintele adresate de Pavel galatenilor: „Prin
faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei? Sunteţi aşa de nechibzuiţi?
După ce-aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?... Cel ce
vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea
credinţei?“ (Gal. 3:2-3, 5).
Viaţa în Duhul este ilustrată prin diagrama de mai jos (figura 9.2). Când devenim
conştienţi de existenţa unui păcat în viaţa noastră, suntem motivaţi de Duhul Sfânt să ne
pocăim şi credem în iertarea lui Dumnezeu. Desigur, lucrul acesta produce bucurie în
viaţa noastră. În exterior, ne implicăm în lucrare, jertfindu-ne pe noi înşine şi, încă o
dată, urmarea este bucuria.
.
Figura 9.2 Viaţa în Duhul — ca fii

VIAŢA ÎN DUHUL — CA FII
Har
Credinţă în Evangh.
Viaţa în Duhul

BUCURIE

Proces exterior

Proces intern

Păcat

Nevoi
în lucrare

Pocăinţă
Credinţă
Mort faţă de
sine

2.

Duhul ne arată păcatele
După cum ştim, legea ne arată păcatele, dar la fel face şi Duhul (Ioan 16:8).
Aşa cum vedem în figura de mai sus, dacă răspundem lucrării Duhului în viaţa noastră
ca nişte fii, dacă ne pocăim şi mergem mai departe, atunci trecem de la întristarea
pocăinţei la bucuria înnoită a iertării. Semnul adevăratei pocăinţe nu-l reprezintă
întristarea permanentă, ci bucuria înnoită cauzată de harul lui Dumnezeu şi de
bunătatea arătată nouă în Hristos, al cărui sânge ne spală păcatele şi ne curăţă.
Lucrarea Duhului este de a ne aduce în permanenţă înapoi la Evanghelie.
De unde ştii dacă trăieşti în Duhul? O modalitate de a afla este să vezi cum reacţionezi
la păcat. Facem reguli noi şi depunem eforturi mai mari, bizuindu-ne pe carnea noastră?
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Dacă da, trăim sub lege. Dacă, însă, ne pocăim, recunoscându-ne slăbiciunea şi
puterea lui Dumnezeu de a ne schimba, atunci trăim prin Duhul.
B.

Duhul ne călăuzeşte spre slujire
1.

Duhul ne arată ocaziile de a sluji
Dacă umblăm prin Duhul, atunci viaţa este o aventură; este o ocazie de a muri faţă de
noi înşine şi de a primi tot ce are Duhul să ne dea. Rezultatul va fi bucuria. Dacă însă,
trăim sub lege şi în firea pământească, atunci ocaziile de a-L sluji vor fi apăsătoare
pentru noi. Vor fi pline de teama eşecului. Aşa ni se vor părea întotdeauna. Şi când vom
folosi aceste ocazii, vom sfârşi prin a deveni mândri sau deprimaţi, în funcţie de
rezultatele pe care le-am obţinut.

2.

Duhul ne dă o nouă abordare a lucrării
Slujirea din credinţă ne afectează creşterea personală în sfinţenie, cât şi modul în care-i
slujim pe oameni. Cum căutăm să producem schimbare în vieţile altora? Cum să lucrăm
aşa încât alţii să crească în sfinţenie? Pastorul Johnny Long, misionar în Kenya, descrie
modul în care abordăm, de regulă, lucrurile:
Legea înlocuieşte Evanghelia în casele noastre şi ne rămâne o singură modalitate
de a ne schimba pe noi înşine şi pe ceilalţi — făcând şi impunând reguli! În loc să
ne bizuim pe Duhul Sfânt, ne bizuim pe vinovăţie, pe sentimentul datoriei şi puterea
singură a voinţei de a produce schimbări. Această bizuire pe noi înşine, de fapt
stinge şi întristează Duhul Sfânt aşa încât situaţia devine şi mai rea, în loc să
devină mai bună! În această „lume nouă curajoasă“ în care domneşte legea, ajung
să cred că regulile mele, învăţătura mea, eforturile mele de a impune legile lui
Dumnezeu vor reforma oamenii extrem de imperfecţi cu care sunt obligat să trăiesc.
Doresc să-i modelez în aşa fel încât să-i pot accepta eu şi Dumnezeu (în această
ordine).
(Din Sonship for Africa, manual, lecţia „Legea şi Evanghelia
acasă şi în relaţiile de familie“, de John Wade Long, Jr.).
Dorind să schimbăm (în bine) vieţile celor cărora le slujim, trebuie să ne punem trei
întrebări importante:
a.

Care este OBIECTIVUL slujirii altora?
În CE ANUME nădăjduiesc să-i văd transformându-se? Dacă folosim doar legea
pentru a sluji altora, s-ar putea să obţinem drept rezultat formarea exterioară, şi nu
ascultarea din inimă. De exemplu, să luăm cazul băieţelului a cărui mamă a vrut
să-l facă să se aşeze pe scaun. „Băiatule, stai jos!“ i-a poruncit ea. El a continuat să
rămână în picioare. „Stai jos!“ a insistat ea. El a rămas tot în picioare. „Vladimir,
dacă nu stai jos, voi lua nuiaua şi te voi pedepsi!“ l-a ameninţat ea în cele din urmă.
Vlad s-a aşezat, dar privindu-şi mama în ochi, a spus: „Poate că pe dinafară stau
jos, dar înăuntru sunt în picioare“. Deşi acţiunea exterioară era cea corectă, în
inima lui domnea încă neascultarea.

b.

Ce STIL DE LUCRARE voi folosi pentru a atinge obiectivul?
CUM cred că se vor produce aceste schimbări? Dumnezeu nu a conceput legea
pentru a schimba inima omului. Mai degrabă, ea este un tutore care, datorită
disperării şi neputinţei sale, trebuie să-l conducă la Isus Hristos — Cel care-l poate
schimba dacă trăieşte prin Duhul, crezând Evanghelia. Carnea noastră respinge
ideea că am fi slabi şi că doar Evanghelia îi poate schimba pe oameni, de aceea
încercăm să ne schimbăm comportamentul făcând şi impunând reguli sau stipulând
pedepse. Marele pericol este că practicarea legii poate schimba comportamentul
oamenilor dar, din nou, inima arareori se schimbă.

c.

Cum pot deveni eu însumi un MODEL al schimbării pe care încerc s-o produc?
Ce rol joacă schimbarea MEA în motivarea altora să se schimbe? Genul de
conducere pe care o practicăm în efortul de plantare de biserici va spune mai multe
despre maturitatea noastră spirituală decât tot ceea ce-i învăţăm pe alţii. Suntem
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noi nişte slujitori care conduc prin exemplu propriu, aşa încât oamenii să zică: „Iată
ce doresc să devin şi eu“, sau încercăm să-i obligăm pe oameni să se schimbe,
conformându-se cerinţelor noastre? (1 Petru 5:3).
Modelul nostru pentru slujirea altora trebuie să-l constituie modul în care Dumnezeu
Tatăl a lucrat în viaţa noastră, prin har. Aşadar, lucrarea noastră trebuie să fie
caracterizată de har. Dacă lucrarea şi slujirea noastră nu trec dincolo de
graniţele legii pentru a se concentra asupra puterii eliberatoare a Evangheliei
prin sălăşluirea interioară a Duhului Sfânt, atunci vom deveni nişte
indicatoare inutile. Poate că le vom arăta oamenilor direcţia în care trebuie să
meargă, dar nu le vom arăta izvorul de putere absolut necesară pentru
călătoria respectivă.
CONCLUZII
Înţelegi diferenţa radicală dintre lege şi Evanghelie? Înţelegi diferenţa dintre a sluji „într-un duh nou“, iar
nu după vechea slovă“? În mod cert, legea lui Dumnezeu îşi are locul ei. Ne ajută să înţelegem
sfinţenia lui Dumnezeu, să ne vedem propria păcătoşenie. Dar legea ne-a fost dată şi ca să ne
conducă la Hristos. Lucrul acesta nu încetează a mai fi adevărat atunci când devenim creştini, ci
reprezintă o funcţie permanentă a legii în viaţa credinciosului. Doar în măsura în care ochii noştri sunt
aţintiţi spre Hristos, prin credinţă, vom creşte să cunoaştem dragostea care ne va face să trăim o viaţă
nouă prin Duhul.
Dacă dorim să vedem luând naştere mişcări de plantare de biserici, atunci Evanghelia şi nu legea
trebuie să ocupe locul central în propovăduirea noastră. Şi acesta şi este locul care i se cuvine. „Căci
slova omoară, dar Duhul dă viaţă.” Fie ca Dumnezeu să ne dea ochi să vedem adevărata noastră
nevoie după Evanghelia lui Isus Hristos şi inimă să credem că toate nevoile noastre sunt împlinite în El.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

În predicile pe care le ţii sau sfaturile pe care le dai altora te concentrezi, de regulă, asupra
legii, deoarece crezi că îi va ajuta pe oameni să se schimbe? Care este scopul legii şi care
este scopul Evangheliei în viaţa creştinului?

♦

De ce nu poate legea să producă sfinţenie în noi?

♦

Cum ne poate da credinţa în Evanghelie puterea necesară trăirii unei vieţi noi în Duhul?

♦

Ce este legalismul?

♦

Crezi că este o negare a puterii Evangheliei şi o încredere în puterea legii? De ce da sau de
ce nu?

♦

Ce înseamnă că noi nu suntem „sub lege“ în Galateni 5:18, deşi ni se cere în continuare să
împlinim poruncile lui Dumnezeu?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Citeşte „Legea şi litera vizavi de Evanghelie şi Duhul“ de Martin Luther

♦

Citeşte „Cum să te schimbi şi să-i ajuţi şi pe alţii să se schimbe“ de John Wade Long, Jr.

♦

Notează-ţi reacţiile pe care le ai cu privire la lecturile de mai sus. Ce comentarii, critici sau
întrebări s-au născut în mintea ta?
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Cum să te schimbi
şi să-i ajuţi şi pe alţii să se
schimbe
DE: JOHN WADE LONG, JR.

„Dar acum, am fost izbăviţi de lege, şi suntem morţi faţă de legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca
să slujim lui Dumnezeu într-un Duh nou, iar nu după vechea slovă“ (Rom. 7:6).
Dacă dorim să creştem în sfinţenie şi să-i ajutăm şi pe alţii să crească, ce trebuie să facem? Putem
încerca multe lucruri. Cel mai frecvent se sugerează recurgerea riguroasă la „disciplinele spirituale“. În
cartea sa, Disciplinele spirituale, Richard Foster le împarte în discipline interioare (meditaţie, rugăciune,
post, studiu), exterioare (simplitate, solitudine, supunere, slujire) şi comunitare (mărturisire, închinare,
călăuzire şi celebrare). Există multe lucruri valoroase în cartea lui Foster, dar încercările mele de a
folosi metoda sugerată de el pentru „zbor spiritual“ a dus mai degrabă la prăbuşiri şi explozii, decât la
înălţarea în văzduh. Când am participat la o conferinţă de revigorare spirituală pentru lideri în 1990, am
descoperit că avionul meu nu avea motor. Îi lipsea credinţa.
Acea credinţă care „lipsea“ nu însemna că nu eram mântuit sau că nu credeam ce spun Scripturile.
Problema mea era că viaţa creştină pe care încercam s-o trăiesc avea sens invers. Încercasem să
„practic disciplinele“ pentru a mă apropia de Hristos şi a creşte în sfinţenie. Dar încercarea de a
respecta acel set de standarde pentru a te apropia de Dumnezeu, indiferent că este vorba despre
ritualurile vechi-testamentale (cum s-a întâmplat în cazul galatenilor), sau despre disciplinele spirituale,
ignoră elementul cel mai puternic, aducător de libertate, din Evanghelie şi viaţa în Duhul — şi anume
faptul că deja avem în Hristos tot ceea ce vom avea vreodată, pur şi simplu prin credinţă, că suntem
aproape de El şi El de noi, şi că tot ce avem de făcut este să privim! Pentru a creşte, trebuie doar să
credem! Cu alte cuvinte, credinţa este motorul avionului vieţii creştine! Înseamnă asta că
disciplinele spirituale nu au valoare? Depinde cum le folosim! Atunci când ele izvorăsc din credinţă,
când sunt o modalitate de exprimare a credinţei, şi nu o încercare de a o obţine, au o valoare foarte
mare! În caz contrar, sunt o luptă cu pumnul în vânt.
Anul trecut am mers la o casă părăsită a staţiei de misiune dintr-o zonă îndepărtată a Kenyei pentru a
petrece patru zile în singurătate. A fost unul dintre cele mai înviorătoare momente din viaţa mea de
creştin! De ce? Pentru că am mers acolo împreună cu Hristos, pentru a petrece timp cu El. N-am mers
singur cu speranţa că renunţând la prezenţa vreunui tovarăş uman, cumva, voi merita prezenţa Lui.
Înainte de a învăţa această lecţie, am făcut una dintre cele mai penibile greşeli din activitatea mea de
pastor. În anii ‘80, în timp ce predicam din Evanghelia după Matei, am ajuns la convingea că biserica
mea va creşte dacă vor învăţa să postească şi să se roage! Aşa că, am pus la punct un experiment
măreţ al postului. Acesta a început cu o serie de predici despre binecuvântările care decurg din post,
despre modul corect şi incorect de a posti etc., inspirându-mă în mare măsură din cartea lui Foster.
Ulterior, am întocmit o listă cu 20 de voluntari, care să mi se alăture, formând o grupă de „cobai“. Urma
să postim între una până la trei zile în fiecare săptămână, timp de şase săptămâni, să ne consemnăm
observaţiile (pe formulare detaliate), iar la sfârşit să împărtăşim concluziile noastre bisericii. Urmarea?
Douăzeci şi unu de creştini flămânzi, deziluzionaţi, care cu tot efortul depus nu deveniseră mai sfinţi,
nici nu ajunseseră mai aproape de Dumnezeu. Ce am greşit? Privind înapoi, înţeleg că noi am postit
atunci pentru „a ne apropia de Hristos“ sau „a primi mai mult din Hristos“. Însă tocmai încercarea
noastră s-a interpus între El şi noi! Hristos era gata să ne primească, să fie alături de noi fără să
postim. Însă insistenţa noastră de a-I câştiga apropierea a stricat relaţia cu El. Pe de altă parte, zilele
petrecute în singurătate au început cu credinţă şi ascultare, au fost hrănite de acestea şi au produs o
credinţă şi ascultare şi mai mari.
LEGEA ŞI DISCIPLINELE NU AU NICI UN ROL?
Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit! Nu punem sub semnul întrebării valoarea disciplinelor sau obligaţia
credinciosului de a respecta legea morală. Discutăm aici o altă problemă — eficacitatea acestora sau,
cum s-a exprimat Luther: „De ce nu este păzită legea?“. Dacă revenim la modalităţile
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vechi-testamentale de sfinţire (puterea voinţei morale de a respecta legea) nu putem conta pe nimic
altceva decât pe carnea noastră. Dar cum tocmai carnea noastră este problema, încercarea de a
rezolva o problemă cu o altă problemă nu este o idee prea bună.
Aşadar, întrebarea întrebărilor este: „Ce anume ne poate motiva şi ne poate da puterea necesară
pentru a ne transforma din creaturi fireşti, egoiste, în oameni care au slava lui Dumnezeu şi binele
altora drept preocuparea lor cotidiană principală?“ Sau, altfel spus, ce anume produce sfinţenia? Am
presupus că aceasta rezultă din ascultare — „ascultă pentru a fi sfânt“! Dar lucrurile nu stau aşa. În
vremea când noi nu aveam puterea de a asculta, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, iar mesajul
Evangheliei este „credeţi pentru a fi sfinţi“! În introducerea sa la Epistola către Romani (1:5) Pavel
spune: „Prin care [prin Isus Hristos] am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la
ascultarea credinţei pe toate neamurile“. Înţelegeţi? „Ascultarea credinţei [ascultarea ce rezultă din
credinţă]“ — o credinţă vie, nu doar o credinţă despre Hristos, ci credinţa în Hristos, a-ţi pune
încrederea în Hristos, a privi la Hristos, a te hrăni cu Hristos, a rămâne în Hristos. Sfinţenia se naşte
dintr-o relaţie de la persoană la persoană, de la inimă la inimă, faţă în faţă cu Dumnezeu Tatăl, prin
Isus Hristos, prin Duhul Sfânt.
SFINŢENIA PRIN RELAŢIE
Rădăcina sfinţeniei o constituie relaţia noastră cu Hristos. Isus a spus: „Cine rămâne în Mine, şi în
cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de mine, nu puteţi face nimic“ (Ioan 15:1 şi urm.).
Acest pasaj despre „rămânerea în Hristos“ este unul din cele mai cunoscute pasaje din Noul
Testament, însă de multe ori, după ce îl citim, se pare că ne grăbim să inventăm o modalitate de a
sistematiza rămânerea noastră! Problema e că sistemul nostru nu ne poate lega de Hristos — numai
credinţa poate face lucrul acesta. Ţi s-a întâmplat să te rogi şi să citeşti din Biblie, dar să nu ai acea
legătură de la inimă la inimă cu Isus? Mie da, de multe ori, şi asta deoarece citirea Bibliei în ea însăşi
nu are nici o putere. (Diavolul ştie Biblia pe de rost.) Puterea se ascunde în credinţă. De ce? Deoarece
credinţa face legătura dintre nişte oameni slabi şi un Hristos puternic! Iar atunci când suntem legaţi de
Hristos, Duhul Sfânt ne dă caracterul lui Hristos — sfinţenia. Iar roada, „materia primă“ a sfinţeniei
este şi ea o relaţie — o relaţie plină de dragoste cu Dumnezeu şi cu aproapele nostru. Pavel le-a
spus Galatenilor: „În Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci
credinţa care lucrează prin dragoste“ (Gal. 5:6). Puterea de a iubi pe alţii ca şi Isus o avem doar atunci
când mergem direct la El, recunoscându-ne neputinţa şi cerându-I Duhului Sfânt să ne umple de
Hristos şi de dragostea Lui. Cereţi! (Luca 11:13) Nu există alt drum.
Se întâmplă ceva ciudat aici! Noi ştim deja toate aceste lucruri! Atunci de ce nu reuşim să facem
ceea ce trebuie? Această împotrivire faţă de trăirea în dependenţă de Dumnezeu, această încercare
necontenită de a găsi o modalitate de a ne descurca singuri îşi are rădăcinile adânc înfipte în firea
noastră — în spiritul nostru de independenţă de Dumnezeu! Cele mai bune programe de ucenicie nu
dau rezultate pentru că programele nu dau rezultate. Cele mai bune programe de ucenicie sunt
concepute astfel încât să demoleze dependenţa noastră de programe pentru a înceta să mai căutăm
ceva sau pe cineva, în afara lui Hristos, pentru a deveni sfinţi. Când înţelegem acest lucru bine,
Dumnezeu va începe să ne schimbe viaţa — în profunzime — în permanenţă! Dacă legea ar fi reuşit
să facă lucrul acesta, nu am mai fi avut nevoie de Evanghelie.
Pavel a formulat acest gând în următoarele cuvinte: „Acum dar, nu este nici o osândire pentru cei ce
sunt în Hristos Isus care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În
adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Căci, lucru cu
neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în
firea pământească, trimiţând din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu
a păcatului pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului“ (Rom. 8:1-4).
Este o schimbare radicală! Pavel a înţeles cele două metodologii de sfinţire aflate în competiţie —
Legea şi Evanghelia. Vedeţi diferenţa dintre punctul de vedere al lui Pavel şi cel la modă în zilele
noastre? În bisericile evanghelice moderne atunci când suntem confruntaţi cu problema unui
păcat (indiferent că este vorba de adulter sau de lipsa rugăciunii), atacăm respectiva problemă
cu legea! Pavel însă afirmă că ceea ce legea nu a avut putere să facă, Evanghelia reuşeşte să facă!
Evanghelia ne dă biruinţa asupra păcatului, indiferent dacă este vorba despre adulter sau despre lipsă
de rugăciune! Atunci de ce tot insistăm ca oamenii să respecte reguli, ca şi cum acestea i-ar putea
transforma? Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă „am ataca cu Evanghelia“ problema păcatului? Cred că
într-adevăr ar trebui să încercăm; s-ar putea să avem parte de o surpriză plăcută!
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DE CE NU NE POATE TRANSFORMA LEGEA ?
Din două motive: Mai întâi, Dumnezeu nu a dat legea ca să fie o modalitate de mântuire sau
sfinţire! Atât pentru necredincioşi, cât şi pentru credincioşi, legea are rolul de a ne frânge şi a ne arăta
că avem nevoie de curăţirea în sângele lui Hristos. Legea este un baros ce poate frânge inimile
împietrite. Noi încercăm s-o folosim ca bisturiul unui chirurg, pentru a face transplant de inimă. Nu e de
mirare că „pacienţii“ noştri nu se fac bine! Da, legea este „sfântă, dreaptă şi bună“ (Rom. 7:12) — însă
numai atunci când este folosită în scopul pentru care a dat-o Dumnezeu. În al doilea rând, nu suntem
în stare să respectăm legea, indiferent cât de tare ne străduim! Putem rezuma într-o singură
propoziţie cele două afirmaţii de mai sus: Dumnezeu a dat legea să fie o oglindă în care să ne vedem
păcatul, dar, ca orice oglindă, ea poate doar să ne arate defectele — nu le poate remedia.
UCENICIE EFICACE
Pentru a deveni eficace în formarea altora, trebuie mai întâi să recunoaştem că oricât ne-am ridica în
faţa adunărilor noastre sau a copiilor noştri să strigăm „NU FACEŢI!“ nu vom avea rezultate. Mulţi
ucenici maturi trebuie să recunoască faptul că, la umbra amvoanelor sau în casele lor, viaţa lor a
semănat mai degrabă cu o poposire la poalele Muntelui Sinai, decât cu una la piciorul Crucii. Nu
trebuie oare să predicăm legea? Ba da! Dar nu cu speranţa de a-i schimba pe oameni. Cum să o
predicăm atunci? Să o predicăm în toată plinătatea ei. Să arătăm natura spirituală a legii şi cerinţa de a
avea o dragoste desăvârşită faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele nostru. Apoi, să-i ducem pe cei
răniţi la Crucea lui Hristos, să găsească milă. Să le arătăm legătura inseparabilă dintre Evanghelie,
credinţă şi Duhul Sfânt, care ne dă puterea de a iubi. Ca părinţi, învăţători sau predicatori, nu trebuie să
le prezentăm niciodată legea oamenilor, decât dacă imediat după aceea venim şi cu promisiunea
Evangheliei. Dacă ne oprim la lege, doar vom împietri inimile şi vom aţâţa mai tare păcatul. Majoritatea
păcătoşilor ştiu deja că ceea ce fac nu este bine. Ei au nevoie de mame şi taţi şi surori şi fraţi şi pastori
şi învăţători care să ştie cum să îi ajute cu Evanghelia să rezolve problema păcatului lor — înainte de
convertire, cât şi după aceea! Dumnezeu să ne dea harul să ne pocăim de folosirea greşită a legii şi de
neglijarea Evangheliei. Să ne dăm demisia din funcţia lui Moise. Vrei să te pocăieşti împreună cu
mine?
Păcatul este un leu flămând. El îi mănâncă pe oameni. Aşa că, dacă ai plecat „să vânezi leul“ care
îţi devorează turma, înarmează-te cu o armă bună. Dă-mi voie să-ţi sugerez cu smerenie că nu e o
idee prea bună să stai lângă culcuşul lui şi să strigi „TE ROG, NU-I MÎNCA“. Isus este Cel care
înfrânge păcatul. Predică Evanghelia!
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Legea şi litera vizavi de
Evanghelie şi Duhul
„SFATURI SĂNĂTOASE PENTRU
PREDICATORII EVANGHELIEI“ DE
MARTIN LUTHER

„Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi suntem morţi faţă de legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru
ca să slujim lui Dumnezeu într-un Duh nou, iar nu după vechea slovă“ (Rom. 7:6)
Prin aceste două cuvinte „slovă“ şi „Duh“, Pavel doreşte să creeze un contrast între aceste două
moduri de a predica şi, mai mult, să îşi înalţe slujba lui şi binecuvântările pe care ea le aduce faţă de
toţi ceilalţi care se laudă că sunt învăţători foarte buni şi plini de putere, în Duhul. Vorbeşte intenţionat
în felul acesta, fără să le spună pe numele adevărat celor două doctrine (lege şi Evanghelie), ci
dându-le fiecăreia un nume derivat din genul de efect pe care îl au. Evangheliei îi dă un nume deosebit
de slăvit, denumind-o lucrarea Duhului. Pe de altă parte, legii îi dă un nume aproape ruşinos, ca şi cum
n-ar vrea să-i facă cinstea de a o numi „legea şi porunca lui Dumnezeu“ — ceea ce de fapt este. Mai
târziu, recunoaşte că legea i-a fost dată lui Moise şi confirmată copiilor lui Israel „cu mare slavă“. De ce
vorbeşte Pavel despre lege în asemenea termeni neelogioşi? Ne îndeamnă el cumva să o
desconsiderăm şi să refuzăm să împlinim legea lui Dumnezeu? Nu sunt oare curăţia şi cinstea lucruri
de dorit, frumoase şi sfinte? Ba da! De fapt, Dumnezeu a sădit aprecierea acestor virtuţi adânc în
conştiinţa omului; ele sunt lăudate în toate cărţile scrise de om şi pentru a evita instaurarea haosului,
lumea trebuie să fie guvernată conform acestora. Obiectivul urmărit aici de sfântul Pavel este să
combată lauda predicatorilor mincinoşi şi să-i ajute să înţeleagă corect puterea Evangheliei predicate
de el. Pavel spune, de fapt, următoarele: Dacă iudeii se laudă atât de tare cu legea lui Moise — cu
faptul că au primit această lege de la Dumnezeu scrisă pe două table de piatră — şi dacă, în mod
similar, toţi aceşti predicatori învăţaţi şi sfinţi ai legii (de astăzi), aceşti judecători se laudă că au realizat
aşa de mult, cum se măsoară toate aceste lucruri faţă de predicarea Evangheliei? Desigur, pot fi
predici bune, învăţături sănătoase, însă doar atât! Doar cuvinte — cuvinte învăţate, cuvinte rostite sau
cuvinte scrise, însă dezbaterea care urmează are la bază unul din aceste cuvinte: „Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta“ şi, de asemenea, „pe aproapele tău ca pe tine însuţi“
(Luca 10:27).
Nu există nici o scurtătură! În ciuda tuturor discuţiilor despre „păzirea legii“, după multă vreme scursă şi
după multe eforturi, nu s-a realizat nimic deosebit! Doar hoaspe fără conţinut şi coji fără miez, fiindcă
este imposibilă păzirea legii fără Hristos! Da, un om poate fi obligat să adopte o aparenţă de evlavie de
dragul reputaţiei sale, al câştigului sau al fricii de pedeapsă, însă va rămâne doar o aparenţă.
Deoarece, dacă harul lui Dumnezeu arătat în Hristos nu este înţeles, inima nu se poate întoarce la
Dumnezeu, omul nu îşi poate pune încrederea în El şi nu poate iubi poruncile Lui, nici găsi desfătarea
în ele, ci se poate doar împotrivi acestora! Firii omeneşti nu îi place să fie obligată şi nimănui nu-i
convine să fie un rob în lanţuri! Dacă un om trebuie să se plece în faţa săbiei călăului sau de teama
nuielei şi-a pedepsei, voinţa lui va obiecta şi respectivul va deveni şi mai pornit împotriva legii. Se poate
că va asculta, dar dorinţa inimii lui va fi: „O, de aş putea să fur, să jefuiesc, să fiu lacom şi să-mi urmez
poftele după bunul meu plac!“. Şi dacă un om este ţinut în frâu cu forţa, el va continua să dorească să
nu existe nici lege şi nici Dumnezeu! Aşa că Pavel denumeşte Evanghelia „administraţia Duhului“
pentru a ne arăta puterea acesteia — în sensul că ea realizează ceva complet diferit în inimile
oamenilor decât poate face legea. Evanghelia aduce în noi Duhul Sfânt şi transformă inima. Astfel, un
om care a fost mânat de frică, prin predicarea Evangheliei, aude această propovăduire şi află că ea nu
îl apasă cu ceea ce Dumnezeu cere de la el, ci cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el! Ea subliniază
nu propriile sale eforturi, ci lucrarea lui Hristos şi îl invită să creadă şi să fie sigur că, de dragul Fiului
Său, Dumnezeu îi va ierta păcatele şi-l va primi drept copilul Său!
Dacă un om crede şi primeşte acest mesaj, el îi va trezi inima la viaţă şi îl va mângâia. Nu va mai trebui
să fugă de Dumnezeu, ci să se îndrepte spre El. Şi, deoarece descoperă şi simte harul şi mila lui
Dumnezeu, este atras într-un sens pozitiv de El. Începe acum sincer să-I cheme numele, să se
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raporteze la El şi să-L cinstească, dar ca Dumnezeu preaiubit. Şi mai minunat, cu cât credinţa şi
mângâierea lui în Hristos sunt întărite, cu atât mai mult dragostea Lui şi dorinţa de a păzi poruncile lui
Dumnezeu vor creşte! De aceea, Dumnezeu doreşte întotdeauna să se predice cuvântul Evangheliei,
pentru ca inimile să fie trezite la viaţă şi să afle marele har şi marea bunătate ale lui Dumnezeu! Când
lucrurile acestea se întâmplă, Duhul Sfânt devine din ce în ce mai puternic în viaţa acelui om!
Remarcaţi că toate aceste lucruri nu sunt rezultatul puterii legii, sau consecinţa lucrării acesteia, sau
rezultatul voinţei omului. Sunt rezultatul puterii noi şi cereşti exercitate de Duhul Sfânt! Duhul Îl aşează
pe Hristos şi lucrarea Lui în inimă şi Îl transformă „într-o carte adevărată“ — nu o carte cu cerneală şi
litere, ci viaţă şi activitate reale (2 Cor. 3:2).
Înţelegeţi acum diferenţa dintre cele două feluri de predicare şi de ce sfântul Pavel laudă predicarea
Evangheliei şi o denumeşte „administraţia Duhului“, dar numeşte Legea doar o simplă slovă? Face
lucrul acesta pentru a combate laudele falşilor apostoli şi predicatori care întemeiau laudele lor pe
iudaism sau pe „ascultarea“ lor de legea lui Moise. Prin vorbele lor îngâmfate, ei le spuneau oamenilor:
„Prieteni, lăsaţi-l pe acest Pavel să predice ce vrea. La urma urmelor, el nu va reuşi să-l răstoarne pe
Moise care pe Muntele Sinai a primit de la Dumnezeu Legea, lege care este în mod cert porunca
irevocabilă a lui Dumnezeu şi trebuie păzită, dacă vrem să fim mântuiţi“. În acelaşi mod papistaşii... şi
sectele strigă împotriva noastră, astăzi: „Ce vreţi să spuneţi predicând atât de mult despre credinţă şi
despre Hristos? Cum devin oamenii astfel mai buni? Trebuie să facem fapte bune!“ Trebuie să
recunoaştem că o asemenea prezentare a lucrurilor pare corectă — dar dacă o analizăm mai
îndeaproape descoperim că sunt doar vorbe goale şi vorbiri deşarte. Căci, dacă e să discutăm despre
fapte — avem deja Cele Zece Porunci. Şi (după cum bine ştim) aceste Zece Porunci pe care îi învăţăm
pe oameni să le păzească îi fac să fie tocmai ceea ce sunt! Mai mult, doar atât ar fi suficient dacă
poruncile ar putea fi predicate într-un asemenea mod încât să asigure împlinirea lor imediată! Dar
întrebarea dificilă este: Predicile ţinute au fost puse în practică — aşa încât să nu rămână simple vorbe
— sau cum le numeşte Pavel „slove“? Au fost ele transformate din slove în viaţă şi duh? În ce priveşte
predicarea, cum am spus deja, nimeni nu pune la îndoială faptul că trebuie predicate Cele Zece
Porunci – şi chiar mai mult — trebuie păzite!
Însă ele nu sunt păzite! Aceasta este nemulţumirea noastră. De aceea, e nevoie de ceva mai mult
decât simpla predicare a legii pentru ca omul să poată şti totodată cum poate avea puterea de a o păzi.
Altfel la ce bun să predici că Moise şi legea spun: „Iată ce trebuie să faci; asta cere Dumnezeu de la
tine“.
Da, dragul meu Moise, aud ce spui; fără îndoială că aşa este, este adevărat. Dar, te rog,
spune-mi şi de unde să găsesc puterea de a face ceea ce, din păcate, nu am făcut şi nu pot face.
Nu este uşor să numeri banii când punga-i goală sau să bei dintr-un pahar gol.
De aceea dacă trebuie să-mi plătesc datoriile şi să-mi potolesc setea, te rog sfătuieşte-mă,
domnule, cum să-mi umplu punga şi cum să-mi umplu paharul!
În privinţa acestor lucruri aceşti predicatori ai vorbelor goale nu ne pot da nici un fel de informaţii.
Dimpotrivă, ei nu fac decât să continue să îi îndemne şi să-i chinuie pe oameni cu legea! Îi conduc
înspre pierzarea lor, îi lasă în păcatele lor şi îşi bat joc de ei.

BIBLIOGRAFIE
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Ce spune Luther: O antologie practică şi accesibilă pentru creştinul activ, ed. Ewald M. Plass,
secţiunile 2285, 2286, Concordia, St. Louis, Missouri, 1959.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Această lecţie discută în primul rând chestiuni legate de „Faza temeliilor“ din ciclul plantării de
biserici. Ea va accentua rolul pe care îl joacă dezvoltarea spirituală personală în înfiinţarea de
biserici care să se înmulţească.

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-l ajuta pe cursant să înţeleagă modul în care o viaţă care se
concentrează asupra Evangheliei ne conduce la un stil de viaţă caracterizat de pocăinţă şi
credinţă. Evanghelia ar trebui să creeze în noi o libertate şi mai mare de a fi extrem de cinstiţi cu
Dumnezeu, pentru a trăi o frângere mai profundă din cauza păcatului nostru (pocăinţa) şi o
conştiinţă mai acută a necesităţii harului. Această Evanghelie ar trebui totodată să genereze
credinţă în inima noastră pentru a fi cu adevărat izbăviţi de păcatul nostru şi a trăi bucuria marii
îndurări şi imensului har ale lui Dumnezeu.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să înţeleagă faptul că o viaţă concentrată asupra harului lui Dumnezeu trebuie să conducă la
o rezolvare cinstită a păcatului şi la o predare plină de bucurie, permanentă şi completă lui
Dumnezeu;

♦

să crească spre un stil de viaţă caracterizat de cunoaşterea tot mai profundă a lui Dumnezeu,
de o pocăinţă tot mai adâncă şi de descoperirea adevăratelor bogăţii ale harului lui
Dumnezeu ascunse în Isus Hristos;

♦

să devină unul dintre cei mai pocăiţi membri ai adunării sale şi un slujitor al harului,
experimentând totodată harul măreţ al lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
I.

Caracteristicile adevăratei pocăinţe

II.

Adevărata pocăinţă ca mod de viaţă

III.

Binecuvântările adevăratei pocăinţe

Anexă
11A „Locul păcătosului” de Stanley Voke

Sugestii pentru coordonatori
♦

Folosiţi exemple şi întâmplări personale pentru a arăta modul în care pocăinţa v-a afectat
viaţa spirituală şi aţi descoperit noi profunzimi, cât şi modul în care Dumnezeu lucrează în
viaţa celor care se pocăiesc.
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Pocăinţa ca mod de viaţă

11

INTRODUCERE
Am văzut că suntem adoptaţi de Dumnezeu şi lucrul acesta trebuie să ne schimbe modul în care
gândim şi trăim, adică să devină cel al unor fii, nu cel al unor orfani. Înfierea noastră, care ne-a adus
într-o nouă relaţie cu Dumnezeu, trebuie să ne conducă spre concentrarea asupra Evangheliei, nu
doar asupra legii. Din Evanghelie aflăm nu doar ceea ce ni se cere în calitate de creştini, ci găsim
totodată motivaţia şi puterea de care avem nevoie pentru a creşte într-adevăr înspre sfinţenie. Am
discutat, de asemenea, despre viaţa în Duhul şi despre modul în care ea produce o sfinţenie mult
superioară vieţii trăite în robia legii, deoarece Duhul ne schimbă şi inima, nu doar comportamentul.
Aceste adevăruri se concentrează asupra noii noastre relaţii cu Dumnezeu pe baza harului Său, o viaţă
caracterizată de libertate şi putere. Dar, de obicei, când ne gândim la har, la libertate şi la putere
suntem neliniştiţi de roada pe care această „eliberare“ o va produce. Dacă înţelegem însă corect viaţa
concentrată asupra harului lui Dumnezeu asemenea temeri vor dispărea şi va rămâne doar încurajarea
de a merge mai departe. Dumnezeu ne invită la fântânile adânci ale harului Său, să nu ne temem să ne
apropiem cu sinceritate de El, în toată sfinţenia Sa. Dumnezeu ştie că cinstea şi transparenţa cresc cel
mai bine în solul dragostei neschimbate. Şi tocmai aşa ceva ne oferă El. În mod asemănător,
cunoaşterea într-o măsură tot mai mare a lui Hristos şi a binecuvântărilor mântuirii Sale are drept scop
crearea a tot mai multă bucurie în inima noastră şi încurajarea să ne predăm pe deplin Domnului, cu
toate dorinţele inimii noastre. Experienţa poporului Israel a demonstrat deja că legea şi blestemul ei nu
sunt suficiente pentru a-i determina pe oameni să-L asculte pe Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu a
făcut un legământ nou în care Hristos a împlinit legea pentru ca harul să poată fi dăruit pe deplin şi prin
care Dumnezeu ne-a creat o inimă nouă, astfel încât să nu mai domnească păcatul, ci el să devină un
vechi stăpân dispreţuit, iar noi să creştem în dragostea noastră faţă de Dumnezeu.
Pentru a crea această inimă nouă în noi, Dumnezeu trebuie mai întâi să frângă vechea inimă. Aceasta
este pocăinţa pe care o trăim în momentul mântuirii. Şi descoperim că Dumnezeu continuă această
lucrare în sfinţirea noastră, frângându-ne inima pentru a o înnoi, după cum spune textul din Proverbe
6:23: „Îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii“. Vedem aici calea lui Dumnezeu spre viaţă, mustrarea ce
corectează o inimă ce s-a rătăcit şi căreia trebuie să-i răspundem cu smerenie. Nu numai că acesta
este drumul care ne conduce spre viaţa pe care Dumnezeu ne-o oferă în Hristos, ci el este totodată
drumul care în permanenţă ne conduce înapoi la harul lui care mereu şi mereu ne înnoieşte inimile.
Acest mod de viaţă va fi discutat acum. Dacă ar fi să rezumăm ideea centrală a lecţiei, ea ar suna aşa:
„Pocăinţa este drumul vieţii“. Pentru a înţelege ce înseamnă adevărata pocăinţă şi ce roade produce ea
în viaţa noastră deschideţi la Psalmul 51. Găsim aici una dintre cele mai plastice descrieri ale pocăinţei
autentice. Este psalmul în care David îşi mărturiseşte păcatul, inima lui fiind frântă din pricina acestuia.
Descoperim în acest psalm caracteristicile adevăratei pocăinţe, motivul pentru care pocăinţa trebuie să
devină un mod de viaţă şi, de asemenea, binecuvântările pe care le aduce această viaţă de pocăinţă.
I.

CARACTERISTICILE ADEVĂRATEI POCĂINŢE
A.

Recunoaşte-ţi păcatul
Mai întâi ni se spune cum arată adevărata pocăinţă. Prima caracteristică a adevăratei
pocăinţe o reprezintă recunoaşterea smerită a păcatului nostru.
David mărturiseşte în versetul 3: „Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă
necurmat înaintea mea“. Unul dintre cele mai grave efecte ale păcatului este că orbeşte inima
şi o amăgeşte. David a trăit această amăgire timp de aproape un an, până când prorocul
Natan i-a pus în faţă păcatul, printr-o întâmplare pe care i-a povestit-o. Însă în clipa în care
Natan l-a mustrat pe David, acesta a reacţionat cu smerenie, recunoscând: „Am păcătuit“.
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În Psalmul 32, David povesteşte despre perioada în care era conştient de păcatul său, dar
refuza să-l recunoască (v. 3) şi vedem aici diferenţa esenţială dintre a fi conştient de păcat şi
a te pocăi de păcat. În acea perioadă el refuza să recunoască faptul că ceea ce făcuse era
greşit. Uneori, pur şi simplu nu ne vedem păcatul, dar de multe ori se întâmplă să ştim că am
păcătuit, deşi inima noastră refuză să recunoască faptul că ceea ce-am făcut este cu
adevărat greşit. În mod frecvent venim cu scuze de genul: „A meritat ceea ce i-am făcut“; sau
„Nu m-am putut abţine, mi-am pierdut controlul“. Prin asemenea scuze încercăm să fugim de
confruntarea cinstită a păcatului nostru şi de recunoaşterea greşelii făcute. Însă inima care se
pocăieşte vede păcatul şi îl recunoaşte, îşi asumă responsabilitatea pentru el şi recunoaşte
că ceea ce a făcut este cu adevărat greşit.
B.

Înţelege „păcătoşenia păcatului“
Cea de-a doua caracteristică a unei inimi care se pocăieşte este realizarea a ceea ce păcatul
e cu adevărat. David mărturiseşte în versetul 4: „Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am
păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta“. Evident, David păcătuise împotriva altor oameni,
însă o inimă care se pocăieşte înţelege că cea mai mare ofensă şi cea mai mare vinovăţie a
noastră au de-a face cu Dumnezeu, deoarece esenţa oricărui păcat este de a ne ridica mai
presus de Dumnezeu. Inima care se pocăieşte vede păcatul ca o încercare de a-L trânti pe
Dumnezeu la pământ şi a ne aşeza noi pe tronul Său. O inimă care se pocăieşte cu adevărat
se întristează din pricina acestei atitudini arogante.
Ilustraţie: Într-o tabără de tineret pentru creştini, un adolescent şi o fată au fost biruiţi de
ispite şi au căzut în păcat, iar coordonatorul taberei a aflat. Amândurora le-a fost foarte
ruşine, iar când fata a fost dusă la biroul taberei pentru a fi trimisă acasă, a început să
plângă în neştire. După aproximativ zece minute, timp în care a lăsat-o să plângă,
coordonatorul a întrebat-o: „De ce plângi aşa de tare? Pentru că ai fost prinsă şi ţi-e
teamă ce vor zice părinţii tăi, sau pentru că înţelegi că ceea ce ai făcut este un păcat
împotriva lui Dumnezeu şi-ţi pare rău că L-ai supărat?“ Imediat fata a încetat să mai
plângă, deoarece a realizat că nici măcar nu se gândise că a greşit înaintea lui
Dumnezeu.
Pentru inima care se pocăieşte cu adevărat înţelegerea a ceea ce este de fapt păcatul
produce mari remuşcări. Înţelegem păcătoşenia păcatului. L-am necinstit pe Dumnezeu şi
ne-am înălţat pe noi înşine mai presus de El. Lucrul acesta este o mare ruşine pentru cel
care ştie că Dumnezeu este Creatorul. Este o mare ruşine, de asemenea, pentru cel care
cunoaşte incredibila dragoste a lui Hristos. Deşi este Creatorul nostru, El S-a smerit pe Sine
Însuşi murind pe cruce pentru ca să răscumpere o creatură nevrednică, asemenea nouă.
Cunoscând dragostea incredibilă a lui Dumnezeu, omul care se pocăieşte se simte zdrobit de
înţelegerea a ceea ce a făcut, de faptul că a abuzat de această dragoste uimitoare.
Acest gen de remuşcare ne face să mărturisim înaintea lui Dumnezeu, împreună cu David:
„Vei fi drept în hotărârea Ta, şi fără vină în judecata Ta“. Indiferent care ar fi judecata lui
Dumnezeu în privinţa păcatului meu, El va fi fără vină, iar eu sunt vrednic să fiu judecat.
Sentimentul că merităm judecata dreaptă a lui Dumnezeu izvorăşte dintr-o inimă care se
pocăieşte şi care ştie ce este de fapt păcatul.
Aşadar, adevărata pocăinţă vede păcatul şi îl recunoaşte. De asemenea, ea înţelege
păcătoşenia păcatului şi că el este o ofensă la adresa lui Dumnezeu.

C.

Regretă din inimă păcatul făcut
În cazul adevăratei pocăinţe, inima este frântă şi plină de întristare. Există un regret autentic
datorat păcatului. Versetul 17 spune: „Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită“. Ni se spune aici că Dumnezeu
nu-Şi găseşte plăcerea în manifestările exterioare, care pot deveni uşor imitaţii ieftine şi care
nu reflectă adevăratele atitudini ale inimii. Pe vremea lui Israel se aduceau de multe ori jertfe
fără ca inima să se fi pocăit cu adevărat, iar Dumnezeu era dezgustat de acest spectacol
superficial (Isaia 1:10-15).
O inimă zdrobită şi mâhnită este o inimă care s-a smerit şi a fost frântă. Ea nu se înalţă spre
piscuri, plină de mândrie, ci ocupă locul de jos, locul păcătosului, întristându-se din pricina
mândriei fără temei şi a răzvrătirii datorită căreia a uzurpat locul Creatorului, care este înălţat
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mai presus de toate. Este o inimă supusă şi sensibilizată de întristarea produsă de eşecul de
a preţui pe Cel care ne iubeşte cum nu ne-a mai iubit nimeni.
D.

Pericolele apatiei şi penitenţei
Toţi ştim ce frământări poate ascunde inima noastră. Păcatul ne poate amăgi aşa încât să
devenim nişte prefăcuţi, iar manifestările exterioare să nu fie însoţite de trăiri interioare ale
inimii pe măsură. Să fim conştienţi că în timp ce, pe de-o parte, ne este uşor să nu realizăm
adevărata „păcătoşenie“ a păcatului, pe de altă parte este uşor şi să transformăm pocăinţa
într-o penitenţă prin care încercăm să plătim pedeapsa pentru păcat prin propria noastră
suferinţă. Amândouă sunt la fel de condamnabile în ochii lui Dumnezeu deoarece în ambele
cazuri avem de-a face cu o inimă plină de mândrie. A fi indiferenţi în ceea ce priveşte păcatul
nostru înseamnă a-i micşora gravitatea şi a ne vedea pe noi înşine mai presus decât trebuie.
Dar a încerca să ne facem vrednici de iertarea lui Dumnezeu prin penitenţă înseamnă a nu
recunoaşte plini de smerenie nevoia după harul lui Dumnezeu şi mântuirea adusă de Hristos,
singurul care a putut plăti îngrozitoarea pedeapsă pentru păcatul nostru şi prin care putem
primi singura neprihănire acceptată de ochii desăvârşiţi ai unui Dumnezeu sfânt.
Marele pericol care îl paşte pe omul „religios“ este să dispreţuiască doar apatia, nu şi
penitenţa, deoarece nu vede aroganţa ce se ascunde în spatele acesteia. El crede că îşi
exprimă nevrednicia, însă inima lui înşelată exprimă, de fapt, aroganţă în cel mai înalt grad.
El crede implicit că suferinţele pe care le trăieşte din pricina păcatului îl vor face să fie primit
de Dumnezeu. Din nou, înţelege prea puţin gravitatea păcatului său, prea puţin sfinţenia lui
Dumnezeu şi prea puţin jertfa lui Hristos pe cruce, în timp ce se înalţă pe sine însuşi.
Ilustraţie: Cineva ar putea spune: „Bine, eu sunt protestant. Eu nu fac penitenţă pentru
păcatele mele“. Chiar crezi asta? Cât de mult plângi pentru păcatul tău şi câtă vreme
se frământă inima în tine din pricina unei greşeli făcute? Ore? Zile? Nu simţi uneori că
Dumnezeu nu te poate ierta cu adevărat, pentru că ai păcătuit atât de groaznic? Nu
încerci uneori să faci ceva pentru a compensa păcatul înfăptuit ca să poţi crede că
Dumnezeu te acceptă acum? Toate acestea sunt forme de penitenţă, nu de adevărată
pocăinţă, iar dacă pocăinţa nu produce „roada pocăinţei“, lucrul acesta se întâmplă
probabil pentru că nu te pocăieşti, ci doar faci penitenţă.
În cazul adevăratei pocăinţe, inima este zdrobită şi smerită. Dacă, însă, întristarea noastră ne
face să fim preocupaţi de păcatul nostru şi nevrednicia noastră, atunci pocăinţa se transformă
în penitenţă. Un creştin înţelept obişnuia să-i sfătuiască pe oameni: „Pentru fiecare privire pe
care o arunci păcatului, uită-te de zece ori la Hristos“. Acest sfat este valabil şi pentru noi, ca
pocăinţa noastră să nu se transforme într-o penitenţă, ci să ducă la un stil de viaţă
caracterizat de întristare şi suferinţe autoimpuse pentru păcatul nostru.
Adevărata pocăinţă este un mod de viaţă deoarece creează în noi o inimă înnoită pentru
Dumnezeu, atunci când ne vedem păcatul şi îl recunoaştem. Adevărata pocăinţă este un
mod de viaţă deoarece inima noastră este frântă şi smerită şi făcută să-L iubească din nou
pe Dumnezeu. Dar adevărata pocăinţă îşi are contrafacerile ei, ca orice altceva pe pământ.
De aceea trebuie încă o dată să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne înveţe, pentru a nu
cădea în cursa a ceva ce seamănă cu pocăinţa, însă nu produce roada adevăratei pocăinţe.

II.

ADEVĂRATA POCĂINŢĂ CA MOD DE VIAŢĂ
A.

O recunoaştere cinstită a adevăratei noastre probleme
Ideea că pocăinţa reprezintă un mod de viaţă pare stranie unor creştini, deoarece este uşor
să credem că noi nu mai suntem, cum se exprima Luther, păcătoşi „adevăraţi, mari,
împietriţi“. Remarcaţi mărturisirea făcută de David, când a venit cu o inimă plină de pocăinţă:
„Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea“ (Ps. 51:5). Desigur,
este o afirmaţie importantă care vorbeşte despre sămânţa păcatului moştenită de la o
generaţie la alta de la primul păcat comis de Adam şi Eva. Însă David nu este preocupat aici
de formularea unei afirmaţii teologice despre originea păcatului. Mai degrabă, avem de-a face
cu o recunoaştere cinstită a adevăratei lui probleme, aşa că am face bine să luăm aminte la
mărturisirea lui.
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Un stil de viaţă caracterizat de pocăinţă reprezintă o parte importantă a trăirii noastre
creştine, deoarece problema păcatului este una extrem de reală şi profundă. Chiar şi după ce
apostolul Pavel a devenit creştin şi Îl cunoscuse pe Domnul de mai bine de douăzeci de ani,
a recunoscut că se luptă cu păcatul în Romani 7:15, unde a afirmat: „Căci nu ştiu ce fac: nu
fac ce vreau, ci fac ce urăsc“. Păcatul nu este doar tipare izolate de comportament
caracterizate de facerea a ceea ce este greşit. Mai degrabă, reprezintă o parte a naturii
noastre decăzute şi parte integrantă a atitudinilor noastre naturale, a credinţelor şi
comportamentului adânc înrădăcinate în alienarea noastră de Dumnezeu.
Lucrul acesta pune degetul pe problema reală pe care o avem cu păcatul şi, de aceea, este
necesară o pocăinţă permanentă, adâncă, care să zdrobească inima. Dacă dorim să trăim
această înnoire permanentă a vieţii spirituale, trebuie totodată să recunoaştem cu seriozitate
problema reală a păcatului nostru. Păcatul nu este un accident izolat, este mai degrabă o
reţea organică ce pătrunde adânc în fiinţa noastră. Păcatele sunt atitudinile, convingerile şi
comportamentul asociate naturii noastre decăzute. De aceea, dintre toţi membrii adunării
noastre, noi, cei care suntem plantatori de biserici şi lideri, trebuie să fim „cei dintâi“ care se
pocăiesc. Plantatorul de biserici trebuie să fie cel dintâi gata să recunoască lupta pe care o
duce cu natura sa păcătoasă. Pocăinţa, în cazul lui, trebuie să fie un mod de viaţă.
B.

Dumnezeu promite că va lucra în viaţa noastră
Doar atunci când înţelegem problema reală pe care o reprezintă păcatul nostru vom fi
încurajaţi de versetul următor din Psalmul 51: „Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii:
fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!“ (v. 6).
Dumnezeu a creat în David o inimă care ştia din nou adevărul, întrucât inima lui fusese
zdrobită din pricina păcatului comis. El spune în Psalmul 32:2: „Ferice de omul ...în duhul
căruia nu este viclenie!“. Dumnezeu luase amăgirea păcatului din inima lui David, iar pocăinţa
sa era roada lucrării lui Dumnezeu.
Găseşte încurajare în faptul că, în ciuda problemei reale pe care o prezintă păcatul nostru,
Dumnezeu se află la lucru în viaţa noastră, pentru a produce adevăr şi înţelepciune în noi.
Perioadele noastre de pocăinţă profundă sunt, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu de a da
naştere adevărului în adâncul fiinţei noastre şi înţelepciunii în Duhul nostru. De aceea, trebuie
să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu pentru ca El să poată lucra liber în noi. Avem
nevoie de ajutorul Său. Dacă suntem sinceri în ceea ce priveşte umblarea în adevăr, atunci
ne putem ruga asemenea lui David: „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). Nu este uşor să ne dorim cu adevărat să ne fie zdrobite inimile,
însă prin această zdrobire vom umbla în adevăr şi înţelepciune.

III.

BINECUVÂNTĂRILE ADEVĂRATEI POCĂINŢE
Psalmistul ne învaţă totodată care sunt binecuvântările ce decurg dintr-o inimă care se pocăieşte.
David Îi cere lui Dumnezeu să se poarte cu el potrivit cu bunătatea Sa, readucându-l în poziţia în
care fusese înainte de a păcătui: David anticipează că va avea din nou parte de harul lui
Dumnezeu (v. 1), va fi curăţit de păcatul său (v.2), va avea parte de bucurie (v. 8, 12), păcatul său
va fi şters aşa încât Dumnezeu nu-l va mai vedea (v.9), va primi un duh nou (v. 10, 12) şi va avea
Duhul Sfânt (v. 11).
Putem avea certitudinea că Dumnezeu va face lucrul acesta pentru noi, că acestea sunt
binecuvântările pocăinţei care ne sunt promise, deoarece în 2 Corinteni 1:20 ni se spune: „În
adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu oricâte ar fi ele, toate în El sunt ‘Da’“. Toate promisiunile făcute
de Dumnezeu sunt „da“ pentru noi cei care suntem în Hristos. În toate rugăciunile în care David Îi
cere lui Dumnezeu să-i răspundă ca urmare a pocăinţei sale găsim promisiuni sau principii care
ne asigură că, într-adevăr, acesta este modul în care Dumnezeu răspunde la pocăinţa noastră.
La sfârşit, în versetul 17, David exprimă ultima şi cea mai mare dintre aceste binecuvântări atunci
când face următoarea afirmaţie: Dumnezeu „nu dispreţuieşte o inimă zdrobită şi mâhnită“. Poate
ne îndoim uneori de plăcerea pe care Dumnezeu o găseşte în noi, însă El nu va întoarce niciodată
spatele unei inimi zdrobite din pricina păcatului comis. Întotdeauna acesta este drumul înapoi spre
Dumnezeu şi vom fi întotdeauna bine primiţi atunci când inima ne este zdrobită din pricina
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păcatului nostru. Lui îi face plăcere o asemenea inimă, şi pe o asemenea inimă o va atrage
aproape de El.
Apropierea de Dumnezeu este marea răsplată a unei vieţi de pocăinţă. Isus le-a spus creştinilor
din biserica din Laodicea că, dacă cineva se pocăieşte, „Voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine“
(Apoc. 3:14-20). Este vorba aici despre intimitatea pe care o vom cunoaşte atunci când inimile
noastre vor fi în permanenţă frânte din pricina păcatului nostru şi vom creşte în profunzimea
părtăşiei noastre cu Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă atunci când pocăinţa devine un mod de
viaţă.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Ce este adevărata pocăinţă?

♦

Care sunt pericolele care ne pot ataca inima după ce ne vedem păcatul?

♦

Care este deosebirea dintre pocăinţă şi penitenţă? Definiţi-le pe amândouă.

♦

De unde pot şti că pocăinţa mea s-a transformat în penitenţă?

♦

Enumeraţi binecuvântările pocăinţei, cerute de David în Psalmul 51:1-2, 7-17. Scrieţi acele
texte din Scriptură care afirmă promisiunea sau principiul datorită căruia aceste binecuvântări
sunt certe pentru noi, cei care suntem în Hristos.

♦

Simţi cumva că Dumnezeu te-a respins atunci când te-ai pocăit de păcatul tău? De ce simţi
această respingere?

♦

Crezi că ar trebui să fii „cel dintâi“ care se pocăieşte în biserica ta? De ce da sau de ce nu?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Citeşte „Locul păcătosului“ de Stanley Voke (Vezi Anexa 11A).
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11A

Locul păcătosului
DE STANLEY VOKE
„Cu mâna goală astăzi vin,
Şi doar de Cruce eu mă ţin“.

Cel mai greu lucru pe care-l avem de făcut, oricare dintre noi, este să ocupăm locul păcătosului. Ne
vine atât de greu, încât mulţi nu ocupă niciodată acest loc, în timp ce alţii, o dată conduşi la el, nu mai
vor să revină niciodată, deoarece nici unuia dintre noi, prin firea noastră, nu ne place acest loc al
păcătosului.
Şi totuşi, dacă nu venim la acest punct, nu-L putem cunoaşte cu adevărat pe Hristos, nici nu vom putea
gusta dulceaţa harului iertător al lui Dumnezeu. Dacă îl evităm, va fi acelaşi lucru cu a spune că nu
avem păcat şi ne vom amăgi în felul acesta.
LOCUL PĂCĂTOSULUI
A ocupa locul păcătosului înseamnă a accepta fără nici un fel de scuze că suntem păcătoşi. Poate vom
recunoaşte un singur păcat, de pildă gelozia sau mândria, vom fi convinşi poate de ceva ce părea mic,
dar, făcând astfel, am ajuns din nou în locul păcătosului, chiar dacă suntem creştini de mulţi ani.
Dumnezeu ne poate descoperi că în spatele acelui singur păcat, se ascund lucruri mult mai serioase,
aşa încât până la urmă nu e un singur lucru, ci multe altele sunt recunoscute şi suntem gata să
recunoaştem răul radical din natura noastră. La un moment dat un om a recunoscut că furase o
frânghie. A dus-o înapoi, însă în ziua următoare a venit din nou, de data aceasta aducând cu el o vacă
ce se aflase la capătul frânghiei, lucru care până atunci nu fusese dispus să-l recunoască! Atunci când
ocupăm locul păcătosului recunoaştem adevărul despre noi înşine — întregul adevăr. Locul
păcătosului este locul unde ne asumăm vinovăţia. Încetăm să ne mai scuzăm şi să zicem: De fapt,
n-am fost chiar eu când am făcut asta! Atitudinea corectă este să ne plecăm capul şi să zicem: „Da,
Doamne, eu am fost, aşa sunt eu, de fapt“. Nu mai dăm vina pe nervii noştri, pe circumstanţe sau pe
alţi oameni. Dacă cineva va încerca să ne arate vreo greşeală pe care am făcut-o sau să ne critice,
chiar într-un mod lipsit de amabilitate, nu ne vom mai argumenta poziţia, nu ne vom mai justifica, nici
nu vom mai încerca să explicăm cum s-au întâmplat lucrurile. Vom recunoaşte chiar în faţa acestuia că
dacă ar şti cum suntem de fapt, ar găsi multe alte motive să ne critice. Economisim mult timp şi suntem
cruţaţi de multe eforturi atunci când acceptăm să ocupăm repede locul păcătosului. Într-adevăr,
lucrurile ar sta diferit în multe biserici dacă membrii lor s-ar întâlni regulat în acest loc.
Este locul pe care l-a ocupat David atunci când Natan l-a confruntat cu păcatul său, când a plecat
capul şi a spus: „Am păcătuit“. În acest punct, Iov s-a ridicat în picioare şi a strigat: „Mi-e scârbă de
mine“, iar Isaia a exclamat: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate“. În acest loc
vameşul s-a rugat: „Doamne, ai milă de mine păcătosul“; aici Petru a căzut la picioarele lui Isus
spunând: „Pleacă de la mine: căci sunt un om păcătos“. În acest loc fiul risipitor a mărturisit: „Tată, am
păcătuit, şi nu sunt vrednic“. Pavel a îngenunchiat frecvent în locul păcătosului şi mulţi sfinţi l-au udat
cu lacrimile lor. Dacă nu am ajuns la acest punct, nu am început umblarea noastră cu Dumnezeu (2
Sam. 12:13; Ps. 51:4; Iov 40:4; Isaia 6:5; Luca 18:13; Luca 5.8; Luca 15:18).
Nu ne place locul păcătosului deoarece este extrem de umilitor pentru mândria noastră. Odată am avut
un vis ciudat. Mândria mea fusese rănită dintr-o chestiune minoră, acasă, şi m-am culcat amărât. În
visul meu se făcea că mă aflam la o mare înălţime deasupra familiei mele şi toţi membrii acesteia mă
rugau să cobor. Nu ştiam cum pot coborî până când nu am văzut un copac mare ce-şi întindea ramurile
în sus de parcă m-ar fi invitat să calc pe ele şi astfel să ajung pe pământ. Mi-era teamă, însă, că mă voi
răni, aşa că am rămas la înălţime, singur, mândru, şi rece. Când m-am trezit, mi-am dat seama că acel
copac era, de fapt, Crucea lui Hristos şi, pocăindu-mă, am găsit din nou pacea şi părtăşia. Mi-era
teamă că mă voi răni! Nu vrem să venim în locul păcătosului pentru că ne e teamă că ne va fi rănită
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mândria aşa că ne luptăm, argumentăm, dăm vina pe alţii, ne scuzăm, de fapt, facem orice, numai să
nu ocupăm locul păcătosului, acel loc unde Dumnezeu ne aşteaptă pentru a ne ierta şi a ne elibera.
FUGA DE LOCUL PĂCĂTOSULUI
De multe ori evităm acest loc deoarece nu-i spunem păcatului păcat. Vorbim despre lipsuri, despre
eşecuri, neputinţe, defecte, incapacităţi, înclinaţii despre orice, numai despre păcat nu. Un trandafir,
orice nume i-am da, miroase la fel de frumos, iar păcatul, orice nume i-am da, rămâne la fel de rău —
în ochii lui Dumnezeu. Problema e că venim cu propriile noastre definiţii în loc să le acceptăm pe cele
ale lui Dumnezeu. În Scriptură, păcatul înseamnă orice nu se ridică la înălţimea slavei lui Dumnezeu,
orice nu este la înălţimea standardului desăvârşirii morale sau încalcă voia lui Dumnezeu, orice mişcă
firul cu plumb al neprihănirii divine, indiferent că este vorba de domeniul motivelor, dorinţelor, intenţiilor,
instinctelor, gândurilor, obiceiurilor, privirilor, vorbelor, faptelor, reacţiilor sau relaţiilor. Chiar dacă a fost
făcut din neatenţie sau din ignoranţă, rămâne păcat şi a-i spune altcumva pentru a nu fi necesară
pocăinţa sau iertarea înseamnă a fugi de locul păcătosului.
Putem refuza să numim păcatul drept păcat. Poate suntem oameni ocupaţi, care nu avem timp de
asemenea nimicuri. Avem anumite poziţii pe care trebuie să ni le păstrăm, anumite programe în care
trebuie să ne încadrăm. Asemenea lui Naaman suntem ocupaţi să ne câştigăm laurii, în timp ce ne
acoperă lepra. Ţinem cuvântări la întruniri, conducem diverse comitete, ne asumăm diverse
responsabilităţi, dăm banii pentru una sau pentru alta, de fapt, facem orice, numai nu acceptăm să
mărturisim că suntem leproşi spiritual şi avem nevoie, asemenea altora, să fim spălaţi şi curăţaţi.
Suntem asemenea oamenilor din vremea lui Ieremia care fugeau ca şi caii în luptă, însă nu se opreau
nici măcar o clipă să se pocăiască sau să zică: „Ce am făcut?“. Suntem atât de ocupaţi — prea ocupaţi
pentru a ne opri în locul păcătosului (Ier. 8:6).
Fugim de acest loc, poate, adoptând rolul celor ce îi corectează pe alţii. Având toate doctrinele bine
puse la punct, suntem experţi evanghelici cu un acut simţ al mirosului doctrinar. Ne place să-i corectăm
pe alţii, nu să fim corectaţi. Asemenea fariseilor din vechime ne ferim de locul păcătosului, aşezându-i
pe alţii pe el. Suntem atât de plini de cunoştinţă, încât nu mai există loc pentru o inimă zdrobită şi
mâhnită. Dar până şi Henry Martyn, oricât de sfânt a fost el, a consemnat în jurnalul său: „Am luat
hotărârea să nu mustru niciodată pe cineva decât dacă, în acelaşi timp, eu însumi am o inimă deosebit
de mâhnită!“. Acest om simţea nevoia să trăiască pe locul păcătosului.
Poate fugim poate de acest loc făcând din siguranţa noastră în Hristos pretextul nepocăinţei. Suntem
siguri de mântuirea noastră, dar cumva am pierdut convingerea că suntem păcătoşi. Ne asemănăm cu
băieţelul care, atunci când a fost trimis de la masă să se spele pe mâini, s-a întors cu un zâmbet mare
pe faţă şi cu uluitoarea remarcă: „Ei bine, m-am spălat aşa de mult de data asta, încât niciodată n-o să
trebuiască să mă mai spăl“.
Siguranţa veşnică în Hristos este un adevăr măreţ. Prin credinţă suntem copiii lui Dumnezeu şi
cetăţenii cerului, dar suntem în continuare păcătoşi şi aşa vom rămâne. Avem în continuare nevoie să
ne spălăm la în „izvorul pentru păcat şi necurăţie“. (Zah. 13:1). Harul nu ne va conduce niciodată înspre
păcat, dar ne va convinge întotdeauna de existenţa lui, iar păcatul astfel descoperit ne va conduce
întotdeauna înapoi la har.
Mai putem fugi de locul păcătosului înţelegând în mod greşit valoarea sângelui lui Hristos, vorbind
despre ea ca despre ceva care „ne acoperă“ sau „ne protejează“, în genul sângelui mielului pascal. Dar
jertfa lui Hristos pe Calvar a fost o jertfă pentru păcat. A fost o ispăşire, nu doar un agent protector. De
aceea, dacă avem nevoie de ea, avem nevoie în calitate de păcătoşi care vin să fie curăţaţi, nu în
calitate de oameni fără păcat a căror singură nevoie este să fie păziţi de răul din afara lor. Atunci când
vorbim doar despre sângele care ne apără, fugim de locul păcătosului.
Unul dintre studenţii lui Spurgeon a predicat în prezenţa acestuia despre „întreaga armură a lui
Dumnezeu“. Foarte încrezut, tânărul şi-a ilustrat cu forţă mesajul, îmbrăcând o armură piesă cu piesă,
până când la sfârşit, după ce a luat-o toată, învârtind sabia Duhului a strigat triumfător: „Şi unde este
diavolul acum?“ Spurgeon s-a plecat în faţă şi i-a şoptit: „Tinere, este înăuntrul acestei armuri!“ Trebuie
să veghem să nu-l lăsam pe Satana înăuntru fugind de locul păcătosului. Inimile noastre sunt mai
înşelătoare decât orice alt lucru şi, asemenea lui Prometeu din mitologie, vor fi gata să se deghizeze în
orice formă pentru a-şi ascunde adevărata natură. În spatele frazeologiei spirituale şi a reputaţiei de
care ne bucurăm în biserică, nu suntem decât nişte bieţi păcătoşi care au nevoie să fie curăţaţi în
fiecare zi de sângele lui Isus.
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HARUL CARE SE GĂSEŞTE LA LOCUL PĂCĂTOSULUI
Nu e ciudat faptul că locul pe care noi, păcătoşii, îl evităm este tocmai locul pe care Mântuitorul fără
păcat l-a ocupat? Sigur, dacă ar fi fost Fiul lui Dumnezeu ar fi coborât de pe Cruce! Miracolele,
predicile pline de putere, chiar şi învierea sunt lucruri la care ne-am putea aştepta de la o asemenea
Fiinţă, însă nu botezul în Iordan, alături de vameşi şi femei păcătoase sau execuţia în calitate de
condamnat alături de criminali şi hoţi! Dar acesta este locul pe care El l-a ocupat, întrucât faţa Lui era
îndreptată spre acest loc din veşnicie.
Acolo, la acelaşi nivel, în acea zi, L-a întâlnit un păcătos. Spre deosebire de tovarăşul său care a murit
dând vina pe alţii şi blestemând pe Dumnezeu, acest hoţ muribund şi-a recunoscut vinovăţia şi a găsit
iertarea. A primit pacea şi intrarea în Rai acceptând să ocupe locul păcătosului, loc unde L-a întâlnit pe
Isus. Acesta este paradoxul harului. Cel care insistă asupra faptului că este neprihănit va fi declarat
vinovat, în timp ce omul care recunoaşte că a greşit va fi declarat neprihănit. Neprihănirea lui
Dumnezeu este dată doar celor care stau pe locul păcătosului.
Aici şi numai aici este locul adevăratei păci, deoarece aici încetează luptele noastre şi aici Îl găsim pe
Dumnezeul nostru. Aici inima îşi găseşte odihna şi aici se află poarta cerului. Aici renunţăm la măştile
noastre şi recunoaştem adevărul despre noi înşine. Acesta este locul unde venim la Isus pentru a fi
curăţaţi de sângele Său preţios. Aici suntem umpluţi de Duhul Sfânt şi găsim sfinţenia. Aici sunt
izvoarele trezirii spirituale. Acesta este locul unde întreaga biserică trebuie să vină mereu şi mereu.
Este locul adevărului, harului şi libertăţii — locul păcătosului. Când ai fost ultima dată în acest loc? De
fapt, te afli acum aici?

RĂZBOIUL SPIRITUAL
LECŢIA 1: ÎNŢELEGEREA FILOSOFIEI DE VIAŢĂ
I.

Definiţia filosofiei de viaţă

II.

Câteva filosofii de viaţă des întâlnite

III.

O filosofie de viaţă biblică

IV. Analizarea filosofiilor de viaţă
LECŢIA 2: ÎNŢELEGEREA RELAŢIILOR ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL
I.

Domeniul lui Dumnezeu

II.

Domeniul omului

III.

Domeniul fiinţelor spirituale

LECŢIA 3: BĂTĂLIILE SPIRITUALE
I.

Domeniile atacului satanic

II.

Cum putem şti dacă o problemă are cauze naturale sau reprezintă un atac satanic

III.

Cum să ne apărăm de atacuri satanice

VI. Idei călăuzitoare în raportarea la oamenii demonizaţi
ANEXE
3A Studiu biblic inductiv — Efeseni 4:17-5:21
3B Studiu biblic — Cum S-a raportat Isus la oamenii demonizaţi?
3C Studii de caz din diverse locuri din lume
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RĂZBOIUL
SPIRITUAL

LECŢIA

1

Înţelegerea filosofiei de
viaţă

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Fazele: Punerea temeliilor/Câştigarea sufletelor/ Consolidare/ Pregătire/ Multiplicare

Scopul lecţiei
Să ajute pe plantatorul de biserici să înţeleagă conceptul filosofiei de viaţă şi să îi arate cât de
profund filosofia de viaţă a unui om afectează viaţa lui creştină şi modul în care îşi desfăşoară
lucrarea.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să fie conştient de importanţa unei filosofii corecte de viaţă;

♦

să cunoască elementele de bază pe care ni le prezintă Scriptura despre domeniul lui
Dumnezeu, al îngerilor, al omului şi al naturii;

♦

să îşi poată examina propriile acţiuni la microscopul filosofiei biblice de viaţă.

Schiţa lecţiei
I.

Definiţia filosofiei de viaţă

II.

Câteva filosofii de viaţă mai des întâlnite

III.

O filosofie de viaţă biblică

IV. Analiza filosofiilor de viaţă

Lista figurilor
1.1 Întrebări pentru înţelegerea filosofiilor de viaţă

Sugestii pentru coordonatori
♦

Dacă această lecţie va fi parcursă în toate detaliile, va necesita mult timp. Vă sugerăm să
parcurgeţi lecţia şi să accentuaţi punctele relevante şi importante fără a depăşi timpul alocat
lecţiei. Exemplele pe care le puteţi oferi din experienţa proprie în legătură cu diverse filosofii
de viaţă vor ajuta la însuşirea conţinutului acestei lecţii.
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Înţelegerea filosofiei de
viaţă

LECŢIA

I.

DEFINIŢIA FILOSOFIEI DE VIAŢĂ
Atunci când vorbim despre o filosofie de viaţă, vorbim despre convingerile şi ideile fundamentale
pe care un om le are în legătură cu lumea din jurul său. Fiecare om, indiferent dacă este conştient
de lucrul acesta sau nu, are anumite convingeri care îi determină acţiunile şi comportamentul.
Filosofia de viaţă se formează în om încă din copilărie. Atunci când copiii cresc, ei urmăresc ce se
întâmplă în jurul lor, absorb informaţii şi îşi formează valori, idei şi convingeri despre viaţă. Acest
proces are loc automat.
Când vorbim despre o filosofie de viaţă biblică, vorbim despre ceea ce Scriptura spune despre
univers, despre ceva ce este real, adevărat, despre ceva ce „ESTE“. Logic vorbind, poate exista o
SINGURĂ realitate, un singur adevăr sau o singură explicaţie a ceea ce ESTE. Noi credem că
Scriptura prezintă această explicaţie a lumii. În raport cu acest adevăr încercăm să ne măsurăm
sau să ne verificăm, concepţia despre lume.
Timothy Warner, o personalitate recunoscută pentru competenţa sa în domeniul filosofiilor de viaţă
şi a războiului spiritual, îşi aminteşte că prof. univ. Stanley Mooneyham a afirmat: „Se poate ca
oamenii să nu trăiască ceea ce afirmă, dar ei vor trăi întotdeauna ceea ce cred“. Warner continuă:
„Filosofia de viaţă este ceea ce credem cu adevărat. Nivelul «profesional» al convingerilor noastre
este, de obicei, o afirmaţie teoretică sau teologică despre dogmele acceptate ale religiei cuiva.
Acesta este nivelul la care îi învăţăm pe cei ce ne urmează. Cei care ne urmează, însă, practică,
de obicei, religia la un nivel cu totul diferit, la un nivel extrem de legat de viaţă. Acesta este
adeseori denumit nivelul «popular» al religiei. Filosofia de viaţă îşi găseşte expresia ei cea mai
clară la nivelul popular al credinţelor noastre, nu la nivelul intelectual. Aşa că dacă dorim să
descoperim ce anume crede cu adevărat un individ — care este de fapt filosofia lui de viaţă — nu
trebuie să-i punem întrebări, ci să-l urmărim ce face, cum se comportă în situaţii de criză sau când
se exercită presiuni asupra lui; ceea ce face în asemenea momente ne prezintă adevăratele lui
convingeri despre Dumnezeu şi puterile lui spirituale“ (din Spiritual Warfare de Timothy Warner,
p.25).
Filosofia noastră de viaţă este compusă din ideile pe care le avem despre religie, guvern, familie,
educaţie, muncă etc. Ceea ce credem despre aceste lucruri determină comportamentul şi acţiunile
noastre în situaţiile reale ale vieţii.

II.

CÂTEVA FILOSOFII DE VIAŢĂ MAI DES ÎNTÂLNITE
A.

Filosofia de viaţă occidentală
Filosofia de viaţă a creştinului tipic din Occident cuprinde două domenii funcţionale distincte.
Unul dintre ele este cel supranatural. În acesta este localizat Dumnezeu şi orice altă fiinţă
spirituală. Celălalt este domeniul natural, este cel al lumii create, care funcţionează potrivit
„legilor naturii“ — legi pe care Dumnezeu le-a înfiinţat la creaţie, dar care astăzi operează
fără vreo implicare a unei fiinţe spirituale. Această lume ne face să punem întrebări de genul:
este supranatural sau este natural? Este religios sau este ştiinţific? Este spiritual sau este
psihologic? Este sacru sau secular? Este de natură demonică sau ţine doar de carne?
Creştinul occidental presupune adeseori că cele două domenii sunt clar separate unul de
celălalt şi că dacă există vreo legătură între ele, aceasta nu este semnificativă. Se acceptă
premisa că pentru orice fenomen din domeniul natural există o cauză în domeniul natural.
Dacă se strică ceva, de pildă o maşină, lucrul acesta se întâmplă pentru că este veche sau
n-a fost construită bine. Dacă cineva se îmbolnăveşte, atunci ceva germeni sau un ţânţar sau
altceva a produs infecţia organismului. Totul poate fi explicat ştiinţific. Ocazional se pot
produce miracole, atunci când domeniul spiritual interferează cu cel natural. Dumnezeu este
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Creatorul, însă El este sus, aşezat pe tronul Său, şi a lăsat lumea să funcţioneze conform
legilor ştiinţifice, care în esenţă nu au componente spirituale.
B.

Filosofia de viaţă animistă
Filosofia de viaţă animistă este aproape opusă filosofiei de viaţă occidentale. În această
filosofie de viaţă domeniul spiritual este inseparabil legat de cel natural. Există fiinţe spirituale
care pot trăi în obiecte (în copaci, în pietre, în măşti, chiar şi în oameni) şi acestea au puterea
de a controla lucrurile din domeniul natural. Dacă un om este plăcut acestor spirite, el va
avea avantaje şi va putea cere spiritului să-l protejeze sau să-i vindece pe membrii familiei
sale. Dacă un spirit este înfuriat, poate produce mult rău. Dacă se întâmplă ceva rău, dacă se
strică ceva, dacă cineva face o pană la maşină sau se îmbolnăveşte, cel direct implicat se
întreabă ce duh a putut provoca lucrul respectiv. Miracolele, conform acestei filosofii de viaţă,
sunt un lucru obişnuit. Oamenii pot fi în mod frecvent blestemaţi şi toată lumea acceptă
aceasta ca ceva normal.
Un alt element constitutiv al acestei filozofii de viaţă îl reprezintă faptul că în luptă victoria
aparţine celui al cărui dumnezeu este mai puternic. În lupta dintre două triburi, va învinge
tribul al cărui dumnezeu este mai puternic. Propriul tău dumnezeu nu te va trăda niciodată.
Înfrângerea este întotdeauna rezultatul înfrângerii suferite de dumnezeul tău în faţa altui
dumnezeu.

C.

Filosofia de viaţă orientală
Deşi pot fi spuse multe lucruri despre diversele credinţe din Est, o temă-cheie pare să iasă în
evidenţă. Această temă este cea a sorţii. O forţă direcţionează cursul istoriei, iar noi trebuie
să trăim cât putem mai bine în cadrul acestei vieţi predestinate. Un autor şintoist a surprins
foarte bine această idee în următoarele cuvinte: Viaţa este asemenea unei frunze ce pluteşte
pe un râu. Frunza respectivă se poate opri într-un mic vârtej sau poate curge la vale în tihnă,
dusă de un curent liniştit, sau poate fi purtată de curenţi iuţi. Frunza nu poate controla locul
înspre care se îndreaptă. La fel oamenii sunt prizonierii sorţii lor.

D.

Filosofia de viaţă musulmană
Filosofia de viaţă musulmană amestecă fatalismul filosofiei de viaţă orientale cu un teism
puternic. Musulmanii cred că Alah controlează toate lucrurile, atât cele naturale, cât şi cele
supranaturale. Nu există dualism. Supranaturalul şi naturalul sunt una sub Alah. Spre
deosebire de animism, nu există alţi dumnezei sau alte forţe care să lupte pentru supremaţie,
întrucât musulmanii mărturisesc că nu există alt dumnezeu în afară de Alah. Dar, deoarece
are controlul desăvârşit, destinul unui om este predeterminat. Lucrul acesta îi lasă prea
puţină libertate de alegere factorului uman, în ce priveşte destinul său.

III.

O FILOSOFIE DE VIAŢĂ BIBLICĂ
A.

Domeniul lui Dumnezeu
Cartea Genesei începe cu cuvintele: „La început Dumnezeu...“ Aceasta este temelia naturală
pentru construirea unei filosofii de viaţă. Dumnezeul Atotputernic, existând în afara timpului,
veşnic şi suficient Lui Însuşi, Creatorul cerului şi al pământului, fără egal sau rival,
controlează în suveranitatea Sa ceea ce se întâmplă în istorie. Spre deosebire de filosofia de
viaţă occidentală, Scriptura ne învaţă că Dumnezeu este implicat în istorie. De pildă:
♦

El a condus istoria lui Israel pentru a pregăti venirea lui Mesia;

♦

Hristos a venit în lume şi a trăit printre oameni într-un anumit moment din istorie;

♦

Hristos S-a înălţat la ceruri pentru a-Şi trimite Duhul Sfânt peste Biserica Sa.

Până în ziua de astăzi noi credem în lucrarea activă a Duhului Sfânt în vieţile credincioşilor şi
prin aceştia. Duhul Sfânt este la lucru astăzi, El convinge lumea de păcat, neprihănire şi
judecată (Ioan 16:8-11). Îi dă credinciosului o viaţă nouă (Rom. 8:11). Mărturiseşte că suntem
copiii lui Dumnezeu (Rom. 8:16). Duhul Sfânt ne ajută să ne rugăm (Rom. 8:26) şi ne învaţă
toate lucrurile (Ioan 14:26; 1 Ioan 2:20, 27).
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Spre deosebire de filosofia occidentală de viaţă, Scriptura nu susţine dualismul. Dacă, potrivit
filosofiei de viaţă occidentale, Dumnezeu şi Satana sunt opuşi, cum se întâmplă şi cu îngerii
şi cu demonii, Scriptura ne învaţă că Dumnezeu Îşi este suficient Lui Însuşi, iar Satana este o
fiinţă creată. Satana nu are o putere egală cu a lui Dumnezeu. Dumnezeu îl controlează pe
Satana, după cum vedem în Iov capitolul 1. Înainte ca Satana să-i poată face ceva lui Iov, a
trebuit să primească permisiunea lui Dumnezeu. Da, există o luptă între Dumnezeu şi
Satana, însă Dumnezeu a câştigat deja biruinţa. Acest element este important pentru filosofia
biblică de viaţă. Trăim noi cu încrederea că Dumnezeu a câştigat deja victoria?
B.

Domeniul fiinţelor spirituale create (Satana şi îngerii)
Relatarea creaţiei continuă cu cuvintele: „a făcut [a creat]“. Deşi relatarea Genesei nu include
relatarea creării îngerilor, citim în Coloseni 1:16 că Dumnezeu (în Hristos) a creat toate
lucrurile, din ceruri şi de pe pământ, vizibile şi invizibile. Deşi Noul Testament vorbeşte foarte
puţin despre îngeri, reiese clar că ei sunt activi în lumea noastră (Evrei 13:2). Scriptura ne
mai învaţă şi că Satana, atunci când a căzut, a dus cu el o treime din îngeri (Apoc. 12:4).
Ştim totodată că demonii sunt activi în lumea noastră astăzi (Iacov 3:15; 1 Tim. 4:1). Din nou,
este un element deosebit faţă de filosofia de viaţă occidentală, însă mult mai apropiat de
filosofia de viaţă animistă.
Gândeşte-te cum înţelegi tu lumea îngerilor şi demonilor. În ce măsură interferează ei cu
activităţile tale zilnice? Este acţiunea lor limitată la domeniului intelectului şi al minţii? Se pot
implica ei în activităţi fizice? În lecţia viitoare despre războiul spiritual vom discuta acest
subiect în detaliu.
Filosofia de viaţă animistă nu este de acord cu filosofia biblică de viaţă în toate punctele. În
ceea ce priveşte suferinţele şi pierderile de care avem parte, Scriptura ne spune că ele sunt
rezultatul păcatului omului. Omul este responsabil pentru suferinţele sale. Atunci când
israeliţii au fost înfrânţi în luptă, nu DUMNEZEU fusese înfrânt de către un alt dumnezeu sau
un alt duh, ci Dumnezeu îi lăsase să fie înfrânţi din pricina păcatului lor (vezi istoria lui Acan şi
a bătăliei de la Ai, din cartea lui Iosua). De fapt, acest principiu trebuie dus un pas mai
departe, afirmând că Dumnezeu nu l-a părăsit pe Israel; Israel a fost cel care L-a părăsit pe
Dumnezeu. Dumnezeu îi avertizase, astfel că alegerea fusese a Israelului.

C.

Domeniul naturii
Relatarea creaţiei ne spune, în continuare, cum a creat Dumnezeu lumea materială. Există
aici, de asemenea, multe puncte de vedere sau percepţii diferite ale lumii materiale. Unii spun
că nu este reală — este doar o aparenţă (hinduismul), alţii se identifică cu pământul ca
„natura mamă“ şi au un respect deosebit pentru el (animiştii şi indienii); alţii cred că este ceva
ce omul trebuie să cucerească şi să stăpânească (occidentalii). Scriptura afirmă că
Dumnezeu a conceput creaţia pentru a arăta slava Sa (Ps. 19). Este interesant să remarcăm
faptul că sarcina dată de Dumnezeu lui Adam a fost să cultive şi să aibă grijă de grădină
(Gen. 2:15). Filosofia noastră de viaţă ar trebui să reflecte intenţia lui Dumnezeu pentru
creaţia Sa — şi anume de a-L slăvi pe El. Activităţile noastre din lumea materială Îl slăvesc
pe Dumnezeu? Trebuie să recunosc că, indiferent unde am călătorit (şi am văzut multe dintre
„marile“ realizări ale omului), nimic nu este mai impunător, mai impresionant sau mai frumos
decât lumea însăşi — munţii înalţi, peşterile, cascadele, câmpurile înverzite, copacii acoperiţi
de gheaţă, câmpurile cu flori, răsăritul şi apusul soarelui; creaţia lui Dumnezeu vesteşte slava
Sa! Obiectivul lui Satana este să distrugă creaţia lui Dumnezeu. De la Babel încoace, omul a
încercat să-şi facă un nume construind oraşe mari. Gândeşte-te la modul în care luminile
colorate şi construcţiile pe care le-am înălţat ne sustrag atenţia de la creaţia lui Dumnezeu.
De multe ori în oraşele mari există prea puţini pomi sau iarbă. Îl vedem pe Dumnezeu în
creaţia Sa şi-l vedem pe om în „creaţiile“ sale.

D.

Domeniul omului
În fine, ajungem cu relatarea creaţiei la crearea omului. Omul a fost creat din materia găsită
în natură, adică din ţărână, Dumnezeu a suflat peste el suflare de viaţă şi l-a creat astfel,
după chipul Său. De aceea omul este o fiinţă complexă; este o fiinţă atât materială, cât şi
spirituală. Aceasta este învăţătura Scripturii. Omul nu este doar o fiinţă fizică — un amestec
de substanţe chimice şi celule, cum cred unii (materialiştii). Omul nu este doar o fiinţă
spirituală cum susţin unele religii orientale. Omul are un duh şi un trup fizic. O parte a tainei
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pe care o reprezintă omul este că acesta are voinţă liberă. Dumnezeu nu îl obligă pe om, nici
nu-l programează ca pe un robot. Spre deosebire de filosofia de viaţă orientală, omul nu este
târât de un „râu“ al vieţii denumit soartă. Are o voinţă şi ia decizii. Poate alege să-L iubească
pe Dumnezeu sau poate alege să-L respingă pe Dumnezeu.
E.

Concluzii la filosofia biblică de viaţă
Scriptura ne arată că Dumnezeu nu se luptă împotriva lui Satana. Satana a fost deja înfrânt
(1 Ioan 3:8; Col. 2:15; Evrei 2:14-15). Dumnezeu încearcă să-l împace pe om cu Sine, în timp
ce Satana încearcă să-l amăgească pe om (Apoc. 12:9), să-l sfâşie (1 Petru 5:8), să-l
ispitească (1 Tes. 3:5) şi să-l acuze (Apoc. 12:10).
Locul în care se desfăşoară acest război este domeniul omului. Aşa cum afirmă apostolul
Pavel în 2 Corinteni 10:3-5, această bătălie se duce pentru minţile noastre — filosofia noastră
de viaţă: „Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea
pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice
înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob
ascultării de Hristos“. Remarcaţi legătura pe care o face Pavel între distrugerea întăriturilor şi
argumentelor şi facerea oricărui gând rob ascultării de Hristos. În final, meditaţi la textul din
Ioan 8:32: „Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi“. Cu cât cunoaştem mai mult
adevărul şi acţionăm pe baza lui, cu atât vom avea mai mult parte de biruinţă.
Este extrem de important ca plantatorii de biserici să înţeleagă lumea aşa cum este — adică
aşa cum o explică Scriptura. Trebuie nu numai s-o înţelegem, ci să avem o asemenea
convingere. O vom putea denumi filosofia NOASTRĂ doar atunci când acţiunile noastre o vor
reflecta! Până atunci vor rămâne doar vorbe. Nu e de mirare că Iacov vorbeşte aşa de mult
despre credinţa fără fapte care este moartă — deoarece credinţa noastră (convingerile
noastre fundamentale) nu este cu adevărat credinţă dacă acţiunile noastre nu o reflectă
(Iacov 2:14-25). Acest proces al formării unei filosofii biblice de viaţă va fi un proces de o
viaţă. Aceasta este frumuseţea vieţii creştine — nu este niciodată plictisitoare, deoarece
creştem în permanenţă, ne corectăm înţelegerea vieţii şi căutăm să fim mai aproape de Cel
care ne iubeşte atât de mult.

IV. ANALIZAREA FILOSOFIILOR DE VIAŢĂ
Deoarece comportamentul unui om reflectă filosofia lui de viaţă, observând atent propriul nostru
comportament, cât şi pe al altora, putem afla destul de multe despre filosofia de viaţă a unei
persoane. Desigur, unii oameni sunt actori pricepuţi şi comportamentul lor nu reflectă ceea ce
cred. Dar chiar şi aparentele contradicţii ne pot oferi ocazia să înţelegem câte ceva despre
filosofia de viaţă a persoanei respective. De exemplu, de ce un om simte nevoia să joace teatru
într-o anumită situaţie, iar în alta nu?
Figura 1.1 conţine o listă de întrebări care ne pot ajuta să observăm şi să înţelegem filosofia de
viaţă. Răspunsurile la aceste întrebări ne dau indicii în legătură cu modul în care un om înţelege
lumea spirituală. Atunci când vom încerca să-i comunicăm cuiva dragostea lui Dumnezeu, va fi
important să ţinem cont de modul în care înţelegerea pe care o are un om despre Dumnezeu
poate interfera cu înţelegerea a ceea ce încercăm să-i comunicăm. Atunci când cineva îşi pune
credinţa în Hristos şi creşte în viaţa de creştin, filosofia lui de viaţă va fi înlocuită de una biblică,
care îi va influenţa comportamentul.
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Figura 1.1 Întrebări pentru înţelegerea filosofiei de viaţă
Lista următoare de întrebări te poate ajuta să remarci comportamentul unei persoane în raport cu
supranaturalul şi să-i înţelegi filosofia de viaţă. Această listă nu este exhaustivă.
1)

Se roagă persoana respectivă? Cât de des? În ce situaţie? Cui?

2)

Merge la biserică acea persoană? Cât de des? De ce?

3)

Ce tradiţii practică la căsătorie?

4)

Ce tradiţie practică la înmormântări?

5)

Ce crede persoana respectivă despre „noroc“?

6)

Ce obiecte au o putere specială? (Exemple: şaluri, agrafe pentru păr, ceapa, usturoiul,
tablourile?)

7)

Ce superstiţii obişnuite îmbrăţişează acea persoană? (Exemple: refuză strângerea
mâinilor la uşă; nu fluieră; femeile însărcinate nu merg pe stradă de teamă să nu fie
deocheată.)

8)

Ce fetişuri poartă la ea persoana respectivă? (Exemplu: cruci, inele, labă de iepure.)

9)

Unde merge persoana respectivă când se îmbolnăveşte? (Exemplu: la spital, la vrăjitor,
la vraci.)

10) Poate persoana respectivă să-şi controleze viitorul sau destinul ori poate face mai
bună viaţa copiilor săi?
11) Ce tipuri de dărnicii sau jertfe face? Când? De ce? Cui? (Exemplu: bani la biserică,
aprinderea unei lumânări.)
12) Are persoana respectivă obligaţia de a face prozeliţi, face lucrul acesta? De ce da sau
de ce nu?

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Parcurgând adevărurile prezentate în această lecţie, ai identificat în viaţa ta vreo practică
incompatibilă cu filosofia biblică de viaţă? Ai identificat asemenea practici la cei cu care vii în
contact?

♦

În ce mod aceste incompatibilităţi din viaţa ta îţi afectează relaţia cu Dumnezeu, cu partenerul
tău de căsătorie, cu copiii, cu cei pierduţi, comportamentul în războiul spiritual?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Întâlneşte-te cu un alt credincios şi explică-i ideile principale ale acestei lecţii. Împărtăşeşte-i
ce anume doreşti să se schimbe în comportamentul tău ca urmare a adevărurilor pe care
le-ai învăţat.

♦

Deschide o discuţie cu diverşi necredincioşi folosindu-te de întrebările din Figura 1.1 şi,
într-un mod în care să nu se simtă ameninţaţi, explorează filosofiile de viaţă ale acestor
oameni. Prin ce diferă sau se aseamănă ele? Pe baza a ceea ce-ai învăţat despre filosofiile
lor de viaţă, cum ai începe o discuţie de evanghelizare cu fiecare în parte? Fii pregătit să îţi
împărtăşeşti concluziile cu mentorul tău sau cu ceilalţi participanţi la curs.

BIBLIOGRAFIE
♦

Warner, Dr. Timothy, Spiritual Warfare.

♦

Montgomery, John W, ed., Demon Possession, Minneapolis, MI, Bethany House, 1976.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Instruire

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-l ajuta pe plantatorul de biserici să înţeleagă relaţiile care există
între Dumnezeu, om şi fiinţele spirituale, în cadrul războiului spiritual.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să ştie că plantarea de biserici este un război spiritual;

♦

să fie tare în Domnul şi în puterea tăriei Lui, cunoscând-şi identitatea pe care o are în Hristos;

♦

să se poată apăra de atacurile demonice

Schiţa lecţiei
I.

Domeniul lui Dumnezeu

II.

Domeniul omului

III.

Domeniul fiinţelor spirituale

Lista figurilor
2.1 Relaţii în cadrul războiului spiritual; domeniul lui Dumnezeu, al fiinţelor spirituale, al omului.
2.2 Identitatea unui credincios în Hristos

Sugestii pentru coordonatori
♦

Această lecţie conţine doctrine dificile şi în ea se găsesc citate multe versete. Vă rugăm s-o
studiaţi cu atenţie înainte să coordonaţi lecţia. Selectaţi principalele idei şi versete pe care le
veţi analiza în timpul studiului. Cursanţilor, ca parte a planului lor de acţiune, li se va cere să
parcurgă lecţia în detaliu.

♦

Remarcaţi, de asemenea, că această schiţă are punctele II şi III inversate, deoarece omul a
fost creat cu puţin mai prejos decât îngerii. A fost aleasă această ordine deoarece Omul Nou
este aşezat împreună cu Hristos în locurile cereşti şi astfel se află mai presus decât îngerii.

♦

În lecţie este inclusă o diagramă (Figura 2.1) care arată aceste relaţii. Aţi putea să o copiaţi
pe o folie de retroproiector, pentru a o folosi în timpul întâlnirii.
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INTRODUCERE
Dacă dorim să învingem forţele rele din lumea spirituală în lucrarea noastră de plantare de biserici,
este esenţial să înţelegem domeniul lui Dumnezeu, al spiritelor, al omului şi modul în care aceste trei
domenii se leagă unul de celălalt. Figura 2.1 de la sfârşitul acestei lecţii constituie un ajutor arătând
inter-relaţiile dintre aceste trei domenii.
I.

DOMENIUL LUI DUMNEZEU
Dumnezeu este Marele EU SÎNT, Creatorul etern, suficient Lui Însuşi, necreat, care a făcut toate
lucrurile şi este Domnitorul suprem al Universului. El este atotputernic, atotştiutor, atotprezent şi
întotdeauna sfânt, neprihănit, milostiv, plin de dragoste, de adevăr şi credincios. EL NU ARE
EGAL.
Dumnezeu este un Dumnezeu triunitar, o unitate în diversitate. Cei trei membri ai Trinităţii —
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt — sunt toţi caracterizaţi de atributele morale ale Dumnezeirii. Diferă unul
de celălalt doar în ce priveşte rolul lor, dar până şi acesta uneori este greu de distins. De exemplu,
se spune că Tatăl este Creatorul tuturor lucrurilor (Deut. 32:6). Însă în Ioan 1:3 ni se spune că
toate lucrurile au fost create prin Cuvânt (Fiul).
A.

Dumnezeu-Tatăl
Pentru studiul de faţă, cel mai important rol al lui Dumnezeu-Tatăl este cel de
Răscumpărător. El a iubit lumea şi L-a trimis pe Fiul Său să fie Mântuitorul ei (Ioan 3:16; 1
Ioan 4:10); L-a înviat pe Isus din morţi (Col. 2:12). El „ne-a izbăvit de sub puterea
întunericului, şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui“ (Col. 1:13) şi îi apără pe copiii
Săi prin puterea Numelui Său (Ioan 17:11).

B.

Dumnezeu-Fiul
Rolul lui Dumnezeu-Fiul, Isus Hristos, este semnificativ în primul rând prin întruparea Sa în
timp si spaţiu. El a fost una cu Tatăl (Ioan 10:30), caracterizat de aceleaşi atribute din
veşnicie (Ioan 1:1-2). ÎN El „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9). El a
venit în lume pentru a fi „Dumnezeu este cu noi“ (Matei 1:23). Dar când a venit în lume, a luat
chipul unui slujitor (Filip. 2:6,7) şi a înfăptuit întotdeauna voia Tatălui Său (Ioan 6:38). A murit
pe cruce ca jertfă pentru păcat adusă pentru noi (Rom. 8:3) şi a fost înviat a treia zi (1 Cor.
15:4).
Isus Hristos S-a înălţat la ceruri şi este aşezat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, unde mijloceşte
pentru noi (Rom. 8:34). El este dătătorul vieţii veşnice (Ioan 17:3).
Acum, în slava Sa (Ioan 17:24), El are toată puterea (autoritatea) în ceruri şi pe pământ
(Matei 28:18-20). El este „căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii“ (Efes. 1:22).
În ce priveşte lumea spirituală, El este mai mare decât îngerii (Evrei 1:5-2:9). Isus Hristos
este capul oricărei puteri şi stăpâniri (Col. 2:10). Într-o zi orice genunchi din ceruri, de pe
pământ şi de sub pământ se va pleca înaintea Lui (Filip. 2:10).

C.

Dumnezeu-Duhul Sfânt
Rolul lui Dumnezeu-Duhul Sfânt este menţionat în primul rând în raport cu credinciosul. Cel
mai frecvent este denumit Duhul Sfânt, dar şi Duhul Adevărului (Ioan 16:13), Duhul Vieţii
(Rom. 8:2) şi Duhul Dumnezeului celui viu (2 Cor. 3:3).
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El este Cel care îi dă credinciosului o viaţă nouă (Rom. 8:11), care-l călăuzeşte pe credincios
(Rom. 8:9), care mărturiseşte că suntem copiii lui Dumnezeu (Rom. 8:16), care ne ajută să
ne rugăm (Rom. 8:26,27) şi ne convinge că am păcătuit (Ioan 16:8-11). El este
Sfătuitorul/Ajutorul nostru (Ioan 14:16) şi Învăţătorul nostru (Ioan 14:26).
Duhul trăieşte în copiii lui Dumnezeu (Rom. 8:9). El mărturiseşte despre Isus (Ioan 15:27) şi Îi
aduce slavă. Duhul Sfânt este mai mare decât „lumea“ (1 Ioan 4:4).
II.

DOMENIUL OMULUI
Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, după chipul Său:
doi indivizi care să fie una, reflectând astfel unitatea în diversitate din Dumnezeire (Gen. 1:26,27).
În ce priveşte fiinţele spirituale, el a fost făcut „cu puţin mai pe jos decât fiinţele cereşti“, dar a fost
„încununat cu slavă şi cu cinste“ (Ps. 8:5). A fost aşezat să stăpânească peste lucrarea mâinilor lui
Dumnezeu şi totul a fost pus sub picioarele lui (Ps. 8:6).
Omul a ales, însă, să asculte minciunile diavolului, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi a căzut în
păcat. În felul acesta, toţi oamenii au devenit păcătoşi (Rom. 3:23), morţi în păcatele şi
fărădelegile lor (Efes. 2:1), fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume (Efes. 2:12) şi condamnaţi la
moarte (Ioan 3:17; Rom. 6:23). Dreptul omului de a stăpâni a fost uzurpat de diavol, aşa încât el
trăieşte acum într-o lume condusă de Satana (Ioan 15:19).
Atunci când un om devine credincios, el continuă să trăiască în lume, însă nu mai aparţine
acesteia (Ioan 15:19). Este izbăvit prin Hristos de sub puterea întunericului şi strămutat în
împărăţia Fiului Său preaiubit (Col. 1:13). Este urât şi persecutat de lume (Ioan 16:18-21), cât şi
de Satana şi de demonii Săi (Efes. 6:11). Credinciosul este angajat într-un război spiritual între
Dumnezeu, împreună cu forţele Lui, şi Satana, împreună cu forţele lui, „Măcar că trăim în firea
pământească [în lume], totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească [cum se luptă lumea].
Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti [nu sunt armele lumii], ci sunt
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile“ (2Cor. 10:3,4).
Singura armă pe care credinciosul o are împotriva forţelor celui rău este adevărul Cuvântului lui
Dumnezeu (Efes. 6:17). Cunoscându-ne adevărata noastră identitate, biruitoare, de credincioşi în
Hristos, putem rezista atacurilor lui Satana şi ale demonilor Săi. În Figura 2.2 găsiţi un exerciţiu
conţinând versete din Scriptură despre identitatea credinciosului În Hristos. Când Satana te
ispiteşte sau eşti încercat de îndoieli şi teamă, roagă-te, parcurgând această listă, care te va ajuta
să te apropii de Dumnezeu şi să nu cazi în păcat.

III.

DOMENIUL FIINŢELOR SPIRITUALE
A.

Îngerii/duhurile slujitoare
Deşi Biblia vorbeşte frecvent despre îngeri, nu există o descriere sistematică a acestora. Ştim
că sunt fiinţe create (Ps. 148:2,5; Col. 1:16) care Îi sunt inferioare lui Dumnezeu (Evrei 1:4),
dar superioare omului (Ps. 8:5). Posedă cunoştinţe imense, însă nu sunt atotştiutoare
(1 Petru 1:12). Au mare putere, dar nu sunt atotputernice (Fapte 12:7-11). Deşi, de regulă ,nu
sunt văzuţi, atunci când au fost văzuţi au fost descrişi ca nişte fiinţe care „strălucesc“ şi sunt
„albe ca zăpada“ (Ezec. 1:13, 14; 28:3). Sunt mesagerii lui Dumnezeu (Fapte 7:38) care
îndeplinesc întotdeauna voia desăvârşită a Tatălui (Matei 6:10). În raportul cu omul, sunt
„duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea“
(Evrei 1:14).

B.

Demonii/îngerii căzuţi
Deşi nu se afirmă niciunde explicit lucrul acesta, evanghelicii cred că demonii sunt îngeri
căzuţi (2 Petru 2:4). Apocalipsa 12:7-9 vorbeşte despre Satana şi îngerii lui şi despre
alungarea lor din ceruri pe pământ. Iuda 1:6 vorbeşte despre îngeri care nu şi-au păstrat
poziţiile de autoritate pe care le deţineau.
În Evanghelii vedem că una dintre armele lor este să-i chinuie pe oameni cu diverse boli,
precum orbirea, surzenia, muţenia, epilepsia.
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Satana este domnitorul lor (Matei 12:24). Sunt atât de uniţi în scopurile lor rele, încât atunci
când ucenicii au povestit că alungaseră demoni, Isus a spus: „Am văzut pe Satana căzând ca
un fulger din cer“ (Luca 10:17, 18). (Vezi Anexa 3B pentru o discuţie a modurilor în care Isus
S-a raportat la oamenii demonizaţi.)
C.

Satana
Cine este Satana? Este o fiinţă creată, probabil un înger căzut. Este un păcătos a cărui
lucrare a venit Isus să o nimicească (1 Ioan 3:8). Este numit prinţul lumii acesteia (Ioan
16:11) şi „Dumnezeul lumii acesteia“ (2 Cor. 4:4). Alte denumiri date lui sunt: ucigaş şi
mincinos (Ioan 8:44); un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită (1 Petru 5:8, 2 Tim.
4:17); cel care înşeală popoarele (Apoc. 12:9, 20:3, 10); pârâşul fraţilor (Zah. 3:1; Apoc.
12:10); înger de lumină (2 Cor. 11:14); şarpele din vechime, diavolul, balaurul (Apoc. 12:7, 9;
20:2); prinţul demonilor, Beelzebul (Matei 12:24; Luca 11:15).
Ce face Satana? Duce întreaga lume în rătăcire (Apoc 12:9). Satana are lumea întreagă sub
stăpânirea sa (1 Ioan 5:19). Face semne şi minuni mincinoase (1 Tes. 2:9). Răcneşte în
întreaga lume, căutând o pradă pe care să o înghită (Iov 1:7; 1 Petru 5:8). Duce război
împotriva oamenilor lui Dumnezeu (Apoc 12:17). Deţine puterea morţii (Evrei 2:14).
Care sunt limitele lui Satana? Nu poate face mai mult decât îi permite Dumnezeu (Iov 1:12).
Este un inamic înfrânt! (Apoc 12:7-9).
Care este destinul final al lui Satana? Va fi zdrobit de Dumnezeu (Rom. 16:20). Dumnezeu îl
va nimici pe Satana (Evrei 32:14) şi-l va arunca în iazul cu foc şi pucioasă (Apoc. 20:10).

CONCLUZII
Am văzut în această lecţie că Dumnezeu este Domnitorul şi Creatorul tuturor lucrurilor, inclusiv al
oamenilor şi al fiinţelor spirituale (îngeri, Satana şi demoni). El este superior întregii Sale creaţii. Când
Dumnezeu L-a înviat pe Hristos din morţi „L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus
de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se
poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii... El [Dumnezeu ] ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem
împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus“ (Efes. 1:20-22; 2:6).
Ca unii care ne-am pus credinţa în Hristos, ştim că biruinţa este a noastră. În calitate de plantatori de
biserici trebuie să nu uităm că Isus a spus: EU ÎMI VOI ZIDI BISERICA ŞI PORŢILE LOCUINŢEI
MORŢILOR NU O VOR BIRUI!

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Fă-ţi timp să recapitulezi această lecţie şi caută toate versetele citate în ea. Notează-ţi în
jurnalul tău spiritual adevăruri noi pe care le-ai învăţat sau ideile pe care le-ai înţeles mai
bine.

♦

Figura 2.2 (ultima pagină a acestei lecţii) conţine o listă de versete din Scriptură ce rezumă
identitatea credinciosului în Hristos. Citeşte cu voce tare această listă şi mulţumeşte lui
Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru tine. Memorează versete din Scriptură legate de
identitatea ta în Hristos, pentru aspectele care încă îţi mai produc îndoieli sau temeri.
Memorând aceste versete din Scriptură, Duhul Sfânt va face adevărurile respective reale
pentru viaţa ta.

BIBLIOGRAFIE
♦

Andersen, Neil T. Victory over the Darkness, California, Regal Books, 1990 (apărută în limba
română sub titlul Biruinţă asupra întunericului la Editura Aquaforte, Cluj).

♦

Moreau, A. Scott, Essentials of Spiritual Warfare, Wheaton, IL., Harold Shaw Publishers,
1997.
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Figura 2.1: Relaţii în războiul spiritual —
Domeniul lui Dumnezeu, al fiinţelor spirituale şi al omului

Dumnezeu

Fiul

Tatăl

Hristos:

Domeniul lui
Dumnezeu
Îngerii / duhuri
slujitoare

Duhul Sfânt

“ pus să şadă... mai pe
sus de orice domnie,
de orice stăpânire...”

Credincioşii:
"aşezaţi împreună în
locurile cereşti în
Hristos isus...”

Satana /
Demonii

Autoritate
Luca 10:19
Guidance

Domeniul
fiinţelor
spirituale

Călăuzire

Trimise
să
slujească

Atac Amăgire
1 Pet 5:8 Apoc. 12:9
Amăgire
Stăpânire
Ispită
1 Ioan 5:19
Mat. 4:1

Adevăr

Evrei 1:14

Domeniul
omului

Credincioşi

Necredincioşi

Adaptare după o diagramă de Dr. Timothy Warner
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Figura 2.2: Identitatea unui credincios în Hristos

Ca unul care cred în Hristos, eu sunt...
1.

nu osândit, ci am trecut de la moarte la viaţă (Ioan 3:18; Rom. 8:1);

2.

eliberat de legea păcatului şi a morţii (Rom. 8:2);

3.

ales de Dumnezeu (Efes. 1:4);

4.

înfiat de Dumnezeu. El este Tatăl meu (Efes. 1:5);

5.

acceptat de Dumnezeu (Efes. 1:6);

6.

răscumpărat şi preţios în ochii lui Dumnezeu (Efes. 1:7);

7.

moştenitor împreună cu Hristos (Efes. 1:11; Rom. 8:17);

8.

pecetluit cu Duhul Sfânt (Efes. 1:13);

9.

viu din punct de vedere spiritual (Ef. 2:1-7);

10. unul care a primit harul lui Dumnezeu (Efes. 2:8);
11. lucrarea mâinilor Lui (Efes. 2:10);
12. eliberat prin Hristos de sub puterea întunericului şi strămutat în Împărăţia Fiului Său
(Col. 1:13);
13. templul Dumnezeului celui viu (2 Cor. 6:16);
14. unul care are totul deplin în El (Col. 2:10);
15. sarea şi lumina lumii (Matei 5:13, 14);
16. transformat asemenea lui Hristos când va reveni El (1 Ioan 3:1,2).
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RĂZBOIUL
SPIRITUAL

LECŢIA

Bătăliile spirituale

3

PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Toate fazele ciclului plantării de biserici

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-l ajuta pe plantatorul de biserici să discearnă atacurile satanice şi
să se apere de ele, precum şi de a-l echipa să-i poată ajuta pe oamenii demonizaţi.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

să ştie cum să discearnă când este atacat de Satana;

♦

să fie tare în Domnul şi în puterea tăriei Lui;

♦

să înceapă să înveţe cum să se apere de atacurile satanice;

♦

să înceapă să facă paşi în direcţia războiului ofensiv.

Schiţa lecţiei
I.

Domeniile atacului satanic

II.

Cum putem şti dacă o problemă are cauze naturale sau reprezintă un atac satanic

III.

Cum să ne apărăm de atacuri satanice

IV. Idei călăuzitoare în raportarea la oamenii demonizaţi

Anexe
3A Studiu biblic inductiv — Efeseni 4:17-5:21
3B Studiu biblic — Cum S-a raportat Isus la oamenii demonizaţi?
3C Studii de caz din diverse locuri din lume
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Bătăliile spirituale
PLANTATORII DE BISERICI
SUB ATAC

INTRODUCERE
Războiul spiritual este o realitate pentru fiecare om care crede în Hristos. Când cineva îşi pune credinţa
în Hristos, relaţiile sale cu orice lucru din domeniul emoţional, mintal, spiritual sau fizic se schimbă
dramatic. Credinciosul este o creaţie nouă în Hristos (2 Cor. 5:17), un cetăţean al cerului (Filip. 3:20) şi
copilul lui Dumnezeu (Ioan 1:12). Datorită acestei noi relaţii cu Dumnezeu, credincioşii devin ţinta
atacurilor vrăjmaşilor lui Dumnezeu — a lui Satana şi a forţelor lui care se împotrivesc lui Dumnezeu,
planurilor şi ţelurilor Lui.
I.

DOMENIILE ATACULUI SATANIC
Satana şi hoarda lui de demoni se află în lume, luptând împotriva planurilor şi ţelurilor lui
Dumnezeu. Oamenii pot trăi atacuri satanice în domeniul fizic, material, mintal/emoţional sau
spiritual, ori prin persecuţie.
A.

Atacuri în domeniul fizic
1.

Sănătatea fizică
Nu orice boală este rezultatul unui atac satanic. Vedem însă în Evanghelii cazuri în care
lucrul acesta a fost adevărat (Matei 9:32-33; Luca 13:16; Marcu 5:1-13). Vezi Anexa 3B.

2.

Dorinţe fizice (de ex. de mâncare, sex)
Dumnezeu i-a creat pe oameni cu nevoi şi dorinţe fizice. Când acestea sunt satisfăcute
în mod corect, sunt bune. Lui Satana îi place, însă, să ia ceea ce este bun şi să-l
ispitească pe om să-l folosească într-un mod rău. În ispitirea lui Adam şi Eva, Satana s-a
folosit de ceva care era plăcut de privit (mâncare) pentru a-l face pe om să păcătuiască.
Păcatul nu s-a produs deoarece ei doreau mâncarea sau aveau nevoie de ea, ci pentru
că au folosit-o greşit — în acest caz, a fost o mâncare interzisă de Dumnezeu
(Gen.3:1-6).
După ce Isus a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, Satana L-a ispitit să
transforme pietrele în pâine şi să mănânce. Îi era foame, într-adevăr, şi pâinea I-ar fi
potolit această foame, însă ispita consta în încercarea de a-L face pe Fiul lui Dumnezeu
să Îşi folosească puterea supranaturală independent de Tatăl (Matei 4:2-4).
Ioan prezintă ca fiind parte a lumii (stăpânită de Satana) pofta ochilor (1 Ioan 2:15-16).
Satana îi ispiteşte pe oameni să folosească greşit ceea ce Dumnezeu a creat ca lucruri
bune.
Notă:

B.

Există multe relatări recente despre lideri creştini care au căzut în păcate
sexuale. Plantatorii de biserici trebuie să se păzească de aceste ispite.

Atacuri în domeniul material
Un alt domeniu în care Satana atacă este cel al stârnirii unor dorinţe nesănătoase după
lucrurile materiale bune pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dacă ne uităm încă o dată la ispitirea
lui Isus, vedem că Satana i-a oferit toate împărăţiile lumii, în toată splendoarea lor, cu condiţia
să i se închine (Matei 4:8).
Strâns legată de acesta este dorinţa după putere. În Genesa 1:28-29, Dumnezeu le-a spus
lui Adam şi Evei că ei trebuie să stăpânească peste toate fiinţele vii. Dar una din urmările
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păcatului lor a fost faptul că bărbatul urma să stăpânească peste femeie (Gen. 3:15). Aşa a
început dorinţa după putere asupra altor oameni.
Plantatorii de biserici trebuie să fie conştienţi că o dorinţă nesănătoasă după bunuri materiale
şi după putere îi poate face să îşi ia ochii de la Isus.
C.

Atacuri în domeniul mintal/emoţional
Ispita de a fi descurajat sau a cădea în disperare poate reprezenta un atac direct al
vrăjmaşului (vezi Marcu 5:1-10; Luca 9:37-42).

D.

Atacuri în domeniul spiritual
Există astăzi un interes crescut pentru domeniul ocultismului. Mulţi oameni merg la cei ce
cheamă duhurile, la cititori în palmă, la ghizi sau consilieri spirituali, citesc horoscoape etc.
Prin aceste practici oculte Satana poate pune stăpânire pe vieţile oamenilor.
Plantatorii de biserici trebuie să aibă grijă să evite asemenea practici oculte.

E.

Atacuri prin persecuţie
Persecuţiile nu trebuie să fie o surpriză pentru credincioşi. În prima sa epistolă Petru vorbeşte
despre suferinţa din pricina binelui (1Petru 2:20-23; 3:13, 17; 4:4, 12-15). Isus le-a spus că
lumea îi va urî pe cei ce-L urmează (Ioan 15:18-19). Plantatorul de biserici nu trebuie să fie
surprins dacă Satana îl va ataca prin persecuţie.

II.

CUM PUTEM ŞTI DACĂ O PROBLEMĂ ARE CAUZE NATURALE SAU REPREZINTĂ UN
ATAC SATANIC
Nu este întotdeauna uşor să distingem sursa unei probleme. De exemplu, nu este un lucru
neobişnuit să-i auzi pe lucrătorii creştini povestind ceva de genul:
Eram singur în cameră, dormind adânc. Brusc m-am trezit, fără vreun motiv aparent.
Întunericul din cameră părea apăsător, iar inima îmi bătea cu putere, suflam greu şi tot corpul
îmi era acoperit de sudoare. Realizând că am de-a face cu un atac satanic, m-am ridicat, am
aprins lumina şi cu voce tare am început să-L recunosc pe Isus Hristos ca DOMN şi să cer
protecţia Lui împotriva oricăror atacuri ale unor spirite rele care ar încerca să-mi facă rău. În
timp ce mă rugam, sentimentul de apăsare a dispărut, m-am culcat din nou şi am dormit liniştit.
Persoana care a relatat întâmplarea de mai sus a crezut că are de-a face cu un atac satanic şi a
trecut imediat la contra-atac. Dacă crezi că te afli sub un atac satanic, vei găsi în continuare
câteva principii biblice la care să meditezi. Ordinea în care sunt enumerate nu are o importanţă
deosebită:

III.

1.

Încearcă duhurile să vezi dacă sunt de la Dumnezeu (1 Ioan 4:1).

2.

Cere ajutorul cuiva din Trupul lui Hristos care are darul deosebirii duhurilor (1 Cor. 12:10).

3.

Încercarea poate veni de la Dumnezeu, pentru maturizarea şi desăvârşirea noastră (Iacov
1:2-4).

4.

Ispitele vin de la diavolul; dacă vom lăsa ca dorinţele rele să ne facă să cedăm în faţa lor,
vom păcătui (Iacov 1:13-14).

5.

Satana ne atacă pentru a ne face să păcătuim, însă Dumnezeu îngăduie să se întâmple aşa
ceva pentru a lucra ceva bun în viaţa noastră (Gen 50:19-20).

6.

Satana trimite în viaţa noastră lucruri pe care Dumnezeu le foloseşte pentru a-Şi arăta
puterea în slăbiciunea noastră (2 Cor. 12:7-9)

CUM SĂ NE APĂRĂM DE ATACURI SATANICE
A. Fă orice gând rob ascultării de Hristos (2 Cor. 10:3-5)
Memorarea unor versete din Scriptură şi meditarea la acestea ne dă posibilitatea să ne
evaluăm gândurile şi ideile care ne trec prin minte şi să le respingem pe cele care contravin
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adevărurilor Scripturii. Memorarea Scripturii ne ajută întotdeauna să ne educăm tiparele de
gândire, pentru a ne disciplina să gândim şi să ne comportăm mai mult asemenea lui Hristos.
B.

Înnoieşte-ţi mintea (Rom. 12:1-2)
Cere-I lui Dumnezeu să-ţi cerceteze gândurile şi să-ţi arate ceea ce este rău sau necurat.
Mărturiseşte lucrurile respective Domnului şi îndepărtează-te de ele (Ps. 139:23-24).
Gândeşte-te la ceea ce este adevărat, nobil, neprihănit, curat, vrednic de iubit, vrednic de
cinste, vrednic de laudă (Filip. 4:8).
Fii conştient de pericolul minciunilor sexuale şi al ispitelor de această natură care-ţi pot umple
mintea cu gânduri neevlavioase. „Satana nu are nici o putere asupra ta, decât cea pe care i-o
dai nefăcând orice gând rob ascultării de Hristos şi lăsându-te astfel amăgit de minciunile lui“
(N. Andersen, Biruinţă asupra întunericului, p. 169 şi 170).

C.

Îmbracă întreaga armătură a lui Dumnezeu (Efes. 6:10-18)
Recunoaşte mântuirea de care ai parte prin credinţa în Hristos, neprihănirea înaintea lui
Dumnezeu prin sângele lui Hristos şi pacea de care te bucuri cu Dumnezeu deoarece eşti
copilul Lui. Fă-ţi timp să-L lauzi pe Tatăl tău pentru biruinţa câştigată asupra celui rău şi
pentru faptul că prin Hristos şi tu ai biruinţa asupra celui rău.
Singura armă ofensivă pe care o are credinciosul este Cuvântul lui Dumnezeu — „sabia
Duhului“ (Efes. 6:17). Creştinii sunt îndemnaţi prin Scriptură să stea tari în adevărul
Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 8:32; 1 Petru 5:9).

D.

Recunoaşte că eşti acoperit de sângele Mielului (Apoc. 12:11)
Singura bază pentru victoria asupra cărnii, lumii şi a lui Satana stă în sângele lui Isus Hristos
vărsat pe cruce. Jertfa Lui a frânt puterea lui Satana şi i-a permis omului să intre în părtăşie
cu Dumnezeu. Este important pentru credincioşi să realizeze că ei nu-l pot învinge pe Satana
prin propria lor putere, ci doar prin sângele lui Isus Hristos.

E.

Nu lăsa ca păcatul să stăpânească asupra ta (Rom. 6:12)
Credincioşii sunt îndemnaţi să se îndepărteze fizic de orice situaţie care poate conduce la
cedarea în faţa păcatului (2 Tim. 2:22). De asemenea, credincioşii trebuie să evite „orice li se
pare rău“ (1 Tes. 5:22; Efes. 5:3).

IV. IDEI CĂLĂUZITOARE ÎN RAPORTAREA LA OAMENII DEMONIZAŢI
Pe parcursul Noului Testament şi în diverse cazuri din lume (vezi Anexa 3C), vedem că există
oameni posedaţi de demoni. Raportarea la posesiunea demonică cere multă înţelepciune
spirituală şi dependenţă de Duhul Sfânt. Satana este un vrăjmaş puternic, iar confruntarea cu el şi
forţele lui nu trebuie tratată superficial. Când avem de-a face cu posesiuni demonice, trebuie ţinut
cont de următoarele idei călăuzitoare.
A.

Asigură-te că viaţa ta este curată înaintea lui Dumnezeu

B.

Cooperează cu alţi creştini
Alătură-te unor creştini maturi, care vor posti şi se vor ruga împreună cu tine, atunci când
aveţi de-a face cu un om demonizat. Toate poruncile de a ne împotrivi lui Satana sunt date la
persoana a doua plural — adică unei comunităţi, în strânsă părtăşie cu Domnul. Nu încerca
să rezolvi singur lucrurile.

C.

Fii conştient de poziţia pe care o ai în Hristos
Isus are toată puterea în ceruri şi pe pământ. Are întreaga autoritate. A promis că va fi
întotdeauna cu tine. Tu Îl reprezinţi pe El (Matei 28:18-20; Fapte 1:8).
Adoptă această poziţie în El. Dumnezeu L-a înviat, L-a aşezat la dreapta Sa şi a pus toate
lucrurile sub picioarele Sale (Efes. 1:22). Tu eşti aşezat împreună cu El în locurile cereşti, mai
presus de domnii şi stăpâniri (Efes. 2:6). Fă-ţi timp să-L lauzi pe Dumnezeu pentru mântuirea
Lui şi pentru biruinţa câştigată asupra celui rău, cât şi pentru biruinţa ta în Hristos.
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Îmbracă întreaga armătură a lui Dumnezeu pentru ca să te poţi împotrivi planurilor diavolului
(Efes. 6:11). Fă-ţi timp să te rogi parcurgând pasaje din Efeseni 6:10-17 şi, în timp ce te rogi,
îmbracă fiecare piesă a armurii menţionată acolo.
D.

După ce te-ai pregătit din punct de vedere spiritual, în Numele lui Isus şi prin puterea
sângelui Lui, porunceşte demonilor să plece

E.

Dacă persoana în cauză nu este un credincios, caută să-l conduci la Hristos
(Matei 12:43)

PLAN DE ACŢIUNE
♦

În viaţa sau în lucrarea ta de plantator de biserici ai avut de-a face cu ceva care ar putea fi
caracterizat drept un atac direct al celui rău? Dacă da, enumeră modurile precizate în acest
studiu care îţi arată ce ai de făcut pentru a te împotrivi unor asemenea atacuri. Împărtăşeşte
lucrurile respective cu un creştin matur care să se roage împreună cu tine.

♦

Fă un studiu biblic inductiv al pasajului din Efeseni 4:17-5:21 (vezi Anexa 3A).

♦

Completează studiul biblic inductiv din Anexa 3B.

♦

Citeşte studiile de caz din Anexa 3C.
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Studiu biblic inductiv —
EFESENI 4:17-5:21

Acest studiu biblic inductiv din Efeseni are prima parte deja completată, pentru a-ţi veni în ajutor.
Studiază cu atenţie ce s-a făcut deja, după care completează restul studiului răspunzând la toate
întrebările, scriind rezumatele acolo unde ţi se cere şi completând spaţiile goale. Nu uita să scrii la
sfârşit aplicaţia.
I.

OBSERVAŢIE
Studiază Efeseni 4:17-24. Notează-ţi următoarele observaţii:
A.

Descrie modul în care trăiau neamurile (17-19)
v. 17 deşertăciunea gândurilor lor
v. 18 mintea întunecată
v. 18 străini de viaţa lui Dumnezeu
v. 18 în neştiinţă din pricina împietririi inimii
v. 19 şi-au pierdut orice pic de simţire
v. 19 s-au dedat la desfrânare
v. 19 săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie
v. 19 continuă să poftească tot mai mult (necurăţie)
Rezumă într-un paragraf scurt, în propriile tale cuvinte, modul în care trăiau neamurile potrivit
acestor versete.

B.

Descrie modul în care tu (efesean) ai ajuns să-L cunoşti pe Hristos (20-23)
v. 21 ai fost învăţat potrivit adevărului care este în Hristos Isus
v. 22 te-ai dezbrăcat de omul cel vechi
v. 23 trebuie să te înnoieşti în duhul minţii tale
v. 23 trebuie să te îmbraci în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire
şi o sfinţenie pe care le dă adevărul
Rezumă cu cuvintele tale, într-un scurt paragraf, modul în care efesenii au ajuns să-L
cunoască pe Hristos.

II.

INTERPRETARE
Răspunde la următoarele întrebări interpretative:
1)

În ce mod sunt determinate acţiunile cuiva de gândurile lui (mintea lui)? (v. 17, 22, 23)

2)

Ce rol a jucat adevărul în schimbarea acţiunilor efesenilor (v.21)?

3)

Descrie „omul nou“ (v. 22). În ce mod seamănă această creaţie nouă cu creaţia iniţială?
(Compară cu Gen. 1:27.)
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APLICAŢIE
Efeseni 4:25-5:21 constituie aplicaţia lui Pavel. Enumeră lucrurile pe care le include el în aplicaţia
sa, apoi scrie o propoziţie în care să precizezi modul în care vei aplica tu aceste lucruri în viaţa ta
şi în lucrarea ta.
Versetul
4:25

Aplicaţia
Lăsaţi-vă de minciună

4:25
4:26
4:26
4:27

În ce fel îi dă mânia prilej diavolului?

4:28
4:28
4:29
4:30

Nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (Cum Îl întristăm?)

4:31
4:32
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12

Nu uita să scrii o aplicaţie pentru viaţa ta!
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Studiu biblic
CUM S-A RAPORTAT ISUS LA
OAMENII DEMONIZAŢI ?

SECŢIUNEA A
Tabelul care urmează enumeră locurile din Evanghelii în care Îl vedem pe Isus raportându-Se la
oamenii demonizaţi. O parte a exerciţiului a fost deja completată. Completează restul tabelului. Scrie-ţi
propria aplicaţie.

Textul

Contextul şi
persoana
demonizată

Cum a
reacţionat Isus?

Care au fost
rezultatele?

Matei
4:24-25

Din „...toată Siria
aduceau la El... pe
cei îndrăciţi“.

I-a vindecat

Mulţimi mari L-au
urmat

Marcu
1:21-28

În Capernaum, de
Sabat. Un om din
sinagogă: „Ce avem
noi a face cu tine,
Isuse din Nazaret?
Ai venit să ne
pierzi? Te ştiu cine
eşti: Eşti Sfântul lui
Dumnezeu!“

I-a poruncit
demonului: „Taci,
şi ieşi afară din
omul acesta!“

Duhul rău l-a
scuturat pe om cu
putere şi a plecat.

Marcu
1:32-39
(Luca
4:40-41)

Aceeaşi zi ca mai
sus.

A scos mulţi
draci, dar nu îi
lăsa să
vorbească
deoarece ei ştiau
cine este El.

Marcu
3:15;
6:7
(Matei
10:2-4)

Seara, acasă la
Simon şi Andrei.
Oamenii au adus un
demonizat la Isus.

Isus a ales 12
ucenici; le-a dat
putere să...
scoată demoni.

(Luca
6:14-16)
Matei
8:16-17

A scos duhurile
prin Cuvântul Lui

Interpretarea:

Isus porunceşte
duhurilor rele şi acestea
Îl ascultă. Demonii ştiu
că Isus este Dumnezeu
şi că are puterea de a-i
nimici. Când a vorbit,
demonii l-au ascultat.
Când copiii Săi vorbesc
sub autoritatea Lui,
demonii îi ascultă.
Isus nu dorea ca
oamenii să-L urmeze pe
El, ca Mesia, fără să-L
accepte mai întâi ca
Mântuitor.
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(Compară)

(Matei)

Matei
8:28-34

Doi oameni posedaţi
de demoni au ieşit
din morminte.

Marcu
5:1-17
Luca
8:26-37

Modulul 3

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

Isus le-a
răspuns:
„Duceţi-vă“.

Dracii au intrat în
porci; întreaga
cetate a ieşit în
întâmpinarea lui
Isus; L-au rugat
să plece din
regiunea lor.

„Duh, necurat,
ieşi afară din
omul acesta!“

Porcii s-au
aruncat în lac şi
s-au înecat.

Erau violenţi.
Au strigat: „Ce
legătură este între
noi şi tine, Isuse,
Fiul lui Dumnezeu?
Ai venit aici să ne
chinuieşti înainte de
vreme?“
L-au rugat pe Isus:
„Dacă ne scoţi afară
din ei, dă-ne voie să
ne ducem în turma
aceea de porci“.
(Marcu)
Un om posedat de
demoni a rupt
lanţurile şi obezile
de la picioare
Nu era nimeni
suficient de puternic
să-l poată controla
Zi şi noapte striga
şi-şi făcea tăieturi în
carne
Demonii L-au rugat
pe Isus să nu-i
chinuie.
„Legiune, pentru că
suntem mulţi“.
L-au rugat să le dea
voie să intre în
porci.
Oamenii L-au rugat
pe Isus să plece.

„Care-ţi este
numele?“
Le-a dat voie să
intre în porci.
„Du-te acasă la
ai tăi, şi
povesteşte-le tot
ce ţi-a făcut
Domnul, şi cum
a avut grijă de
tine“.

Isus va judeca demonii.
Aceştia vor fi aruncaţi în
iad.
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După ce au fost
scoşi demonii,
omul s-a
îmbrăcat şi era în
toate minţile.

(Luca)
De multă vreme nu
purta haine, nici nu
locuia în casă.
L-au rugat în
repetate rânduri să
nu le poruncească
să meargă în adânc.
Matei
12:22-28

Mut şi orb

Isus l-a vindecat,
aşa încât putea
vedea şi vorbi.

Oamenii erau
uimiţi.
„Nu cumva este
acesta Fiul lui
David?“
Fariseii: „Omul
acesta nu scoate
dracii decât cu
Beelzebul“.
Urmează
învăţături date de
Isus:
Matei 12:25-29
Marcu 3:23-30
Luca 11:14-26.

Matei
15:21-28
Marcu
7:24-30

Isus S-a retras în
ţinutul Tirului şi
Sidonului.
Femeia canaanită:
„Ai milă de mine,
Doamne, Fiul lui
David! Fiica mea
este muncită rău de
un drac“.
„Doamne,
ajută-mă!“

Aplicaţie:

„Eu nu sunt
trimes decât la
oile pierdute ale
casei lui Israel“.
„Nu este bine să
iei pâinea
copiilor, şi s-o
arunci la căţei“.
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Demonii au înţeles că
Isus are puterea de a-i
trimite în adânc.
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3C

Studii de caz din diverse
locuri din lume

STUDII DE CAZ
În continuare găsiţi câteva studii de caz care arată modul în care s-au raportat misionarii la situaţiile în
care au fost confruntaţi cu oameni demonizaţi, în lucrarea lor. Cu excepţia misionarului prezentat în
studiul de caz numărul unu, toate celelalte nume au fost schimbate. Relatările care urmează te vor
ajuta să faci faţă unor situaţii similare cu care ai putea fi confruntat în lucrarea de înaintare a Bisericii.
I.

STUDIUL DE CAZ 1:
Dick Hillis relatează următoarea întâmplare petrecută în China
Un tânăr soldat a venit cu soţia lui la mine să scot un drac din ea, spunând: „Soţia mea se află în
curte şi este posedată de demoni. Până acum demonul i-a poruncit să se omoare de două ori, o
dată prin spânzurare, iar altă dată sărind în canalul cu apă. În ambele cazuri l-a ascultat, dar am
reuşit s-o salvez“.
Ne-am rugat şi am intrat apoi în clădire să ne rugăm împreună pentru ca femeia să fie izbăvită.
Mărturisesc că m-am rugat cu îndoială, întrebându-mă dacă nu cumva am nevoie de un dar
special de vindecare. În timp ce ne rugam, femeia îndrăcită lua cuvinte din rugăciunile noastre şi
făcea cu ele poezii ridicole; desigur, în limba chineză. Ţipa şi urla şi îşi bătea joc de ce făceam noi.
Se părea că rugăciunile noastre nu folosesc la nimic.
Lucrul a continuat în felul acesta timp de trei zile. I-am spus soldatului să distrugă orice idoli ar
avea acasă, ceea ce a şi făcut. Totuşi, demonul nu ieşea. Atunci Dumnezeu i-a arătat soţiei mele
că trebuie să ne recunoaştem poziţia pe care o avem în Hristos şi să-i poruncim demonului să
plece. Când am făcut lucrul acesta, „a fost izbăvită pe loc“.
Concluzia lui a fost: „Am învăţat că nu ajunge să te rogi sau să cânţi, deşi eu cred că
Satana urăşte atât rugăciunile, cât şi cântatul. Trebuie să ne împotrivim diavolului şi să-i
poruncim să plece“ (din Demon Experiences in Many Lands, p. 37-39).

II.

STUDIUL DE CAZ 2:
Un cuplu misionar relatează următoarea întâmplare petrecută într-o ţară din Europa
Centrală/ de Est.
Fatima, mamă a patru copii, provenea dintr-o familie cu multe probleme; majoritatea acestor
probleme păreau să-şi aibă originea în activitatea demonică. Mama ei era soţia mai tânără a unui
om care avea două neveste, ambele cu probleme serioase de sănătate mintală. Unul din fraţii ei
se sinucise; altul avea periodic crize misterioase de paralizie a picioarelor, iar nepoatele şi nepoţii
ei trebuiau frecvent internaţi în spital.
La vârsta de 15 ani s-a căsătorit cu Hysen, un bărbat al cărui tată suferea de boli mintale. După
câţiva ani de căsătorie s-a îmbolnăvit psihic şi el. Nu putea să-şi păstreze calmul fără
medicamente. La un moment dat s-a „sufocat“ şi era aproape de moarte. Deşi era musulman, a
cerut să se facă rugăciuni pentru el în Numele lui Isus ca să capete o minte sănătoasă şi să fie
izbăvit de blestemele pe care familia lui le adusese asupra sa.
Cu opt luni înainte de această întâmplare, Fatima şi Hysen se căsătoriseră acasă la ei, conform
ritualului Moonie. Pe perete aveau o fotografie de la nuntă împreună cu jurămintele făcute. Când
misionarii le-au explicat implicaţiile acestei ceremonii, cuplul a rupt fotografia şi certificatul de
căsătorie, iar Fatima I-a cerut iertare lui Dumnezeu.
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Soacra Fatimei o blestemase să „moară înainte de vreme“. Avea 39 de ani, suferea de cancer şi
era în faza terminală. Misionarul a povestit: „Când am mers s-o vizitez, mi-a spus că avea dureri
insuportabile, toată ziua. Când durerile erau foarte, foarte mari, o vedea pe soacra ei, care murise
între timp, îmbrăcată ca o vrăjitoare, cu o nuia în mână. Deşi devenise între timp creştină, era
îngrozită. Misionarul s-a hotărât să se folosească de autoritatea pe care o avea în Numele lui Isus.
A învăţat-o şi pe Fatima să se roage în mod asemănător. Din punct de vedere spiritual, condiţia ei
s-a îmbunătăţit, însă durerile fizice au continuat.
În ciuda rugăciunilor, Fatima a murit. La înmormântarea ei, fratele lui Hysen a preluat conducerea.
Acest frate era implicat în practici oculte (prevestirea viitorului, farmece, vrăji etc.). A chemat la
înmormântare un preot musulman care era un fel de vrăjitor, pentru a îndeplini ritualurile cuvenite.
La o săptămână după înmormântare, soţia misionarului respectiv s-a dus împreună cu alte femei
la mormânt. Mai târziu a fost invitată în casa familiei respective, la cină. Fiica mai mare a Fatimei,
creştină şi ea, le-a cerut să se roage deoarece văzuse câteva dintre rude punând pământ de pe
mormânt în mâncarea familiei. Potrivit tradiţiei, lucrul acesta făcea ca blestemul ce căzuse peste
Fatima să vină şi peste familia ei.
Dacă tu ai fi fost misionarul din acest caz, cum ai fi ajutat familia respectivă să treacă prin
această criză?
III.

STUDIUL DE CAZ 3:
Un cuplu de misionari relatează următoarea întâmplare petrecută în România
Un cuplu, amândoi în vârstă de treizeci şi ceva de ani, le-a povestit misionarilor că fusese
blestemat. Când s-au căsătorit, sora soţului (practicantă a magiei albe) cususe bucăţele mici de
hârtie cu blesteme pe ele de hainele lor. Blestemul era ca să nu aibă niciodată copii. Deşi
distruseseră toate bucăţile respective de hârtie, totuşi nu puteau avea copii. Se apropiau acum de
sfârşitul vârstei la care ar fi putut face copii şi doreau să fie ajutaţi. Povesteau că nu puteau
întreţine relaţii normale, deoarece ori de câte ori încercau lucrul acesta auzeau voci batjocoritoare
care le spuneau că nu vor fi în stare.
Unul dintre misionari le-a citit versete ce arătau că puteau fi eliberaţi de acest blestem prin puterea
lui Hristos. Revendicând autoritatea lui Hristos, a denunţat puterea şi lucrarea lui Satana asupra
vieţilor lor şi a cerut izbăvirea lui Dumnezeu. La următoarea întâlnire soţii au povestit că, folosind
autoritatea Numelui lui Isus, au încetat să mai audă vocile respective. Căsătoria lor devenise mult
mai puternică. La un moment dat au crezut că femeia rămăsese însărcinată, dar s-au înşelat.
Dacă ai fi fost tu unul din misionarii din această întâmplare, ce anume ai fi făcut? Ce le-ai fi
spus atunci când ţi-au povestit că, totuşi, nu pot avea copii?

IV. STUDIUL DE CAZ 4:
Un misionar tânăr din Africa a povestit următoarea experienţă trăită în timpul războiului
spiritual
În 1986 am plecat într-o misiune scurtă în Senegal, în Africa de Vest. Cea de-a doua noapte
petrecută în ţara respectivă a fost suficientă să mă înveţe că sunt, cu adevărat, angajat într-o luptă
împotriva puterilor întunericului.
Ceea ce am învăţat în noaptea respectivă mi-a rămas pentru totdeauna întipărit în minte. M-a
învăţat că Satana urmăreşte nimicirea oamenilor lui Dumnezeu şi a lucrării lor pentru El. M-a mai
învăţat şi că mă pot împotrivi diavolului şi pot avea parte de biruinţă atunci când folosesc armele
pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziţie.
Iată ce s-a întâmplat: Am ajuns duminică seara târziu şi am dormit în acea primă noapte fără vreo
problemă. Stăteam la un misionar mai învârstă care trăia în Ouakam, un sat cunoscut pentru
întunericul lui spiritual. După serviciul de dimineaţă ţinut în oraş, ne-am hotărât să ţinem în seara
respectivă primul serviciu de închinare care urma să aibă loc în Ouakam. A fost o seară
binecuvântată. Am rămas să povestim până târziu, în noapte. Restul familiei a urcat în dormitor să
se culce, iar eu m-am pregătit de culcare jos, la parter.
M-am tot învârtit în pat până la trei dimineaţa, când, în cele din urmă, am căzut într-un somn
adânc. Atmosfera era înăbuşitoare, era foarte cald, umiditatea era mare; lângă pat mergea un
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ventilator. La puţină vreme mi s-a făcut foarte frig. M-am hotărât să opresc ventilatorul, dar,
încercând să mă ridic, am descoperit că nu mă pot mişca. Mintea îmi era trează, dar trupul meu nu
mai răspundea la comenzi. Am vrut să strig după ajutor, dar limba îmi era legată, aşa încât nu se
putea înţelege ce spun. Un membru al familiei, care era treaz, a auzit un strigăt ciudat, însă a
crezut că zgomotul vine de afară.
Deoarece toate acestea se întâmplau în timpul postului musulman al Ramadanului, afară era
destul de multă gălăgie. În acea perioadă, în Ouakam avea loc o activitate spirituală intensă. Vracii
aruncau blesteme, iar şamanii se rugau duhurilor rele. Se ştia că în casa în care locuiam noi
venise un vraci să o blesteme pentru a-i face pe misionari să plece din sat. Am auzit paşii cuiva
care cobora pe scări, însă după colţ nu a apărut nimeni, iar paşii au continuat să se audă. Stând
acolo paralizat, am văzut o umbră venind spre mine, din colţul îndepărtat al camerei. Părea silueta
unui om îmbrăcat cu o manta întunecată. Se mişca încet pe podea spre mine, după care am auzit
zgomotul unui animal ce sfâşie carnea cu dinţii.
În timp ce frica mă cuprindea, mi-a venit un gând: „Ceea ce mi se întâmplă este lucrarea celui rău,
dar Isus este apărarea mea“. Aşa că am încercat să chem Numele lui Isus. Am spus o dată, de
două ori, iar a treia oară gura mi s-a deschis, umbra a dispărut, zgomotele au încetat şi m-am
putut ridica în capul oaselor eliberat de puterea invizibilă ce mă ţintuise în pat. Am urcat pe scări la
etaj să trezesc pe cineva ca să mă ajute să înţeleg ce mi se întâmplase. Deşi mi se păruse că
trecuse multă vreme, am descoperit că adormisem doar de câteva minute.
L-am trezit pe misionarul mai învârstă şi i-am explicat ce mi s-a întâmplat. M-a întrebat dacă am
visat. I-am spus că sigur n-a fost un vis. Ne-am rugat vreo treizeci de minute înainte să mă
liniştesc.
Am înţeles atunci că mă aflu în mijlocul unui război şi că, dacă nu lupt, renunţ la victorie. Aşa că,
noapte de noapte, înainte de-a merge la culcare, îmi spuneam că pornesc spre „câmpul de luptă“.
Diferite lucruri s-au întâmplat în diferite nopţi. Uneori aveam sentimentul prezenţei a ceva rău în
cameră. Când mustram duhurile în Numele lui Isus simţeam că pleacă. Simţeam prezenţa răului în
cameră de multe ori, dar când îmbrăcam armătura lui Dumnezeu şi le spuneam duhurilor să plece
în Numele lui Isus, cu autoritatea Sa, puteam dormi în pace.
Înţeleg acum puterea lui Dumnezeu în mijlocul întunericului. Cred că duhurile au vrut să mă sperie
atât de tare încât să nu mă mai întorc niciodată. Rezultatul a fost, însă, contrariul. Ştiu acum că
sunt angajat într-o bătălie spirituală pentru sufletele oamenilor şi sunt sigur că Cel care este în noi
este mai mare decât orice duh. Isus în noi este nădejdea slavei. Am devenit mai puternic, ştiind că
biruinţa este a mea în Isus.
Dacă ai fi trăit o asemenea experienţă, ai fi ştiut că ai autoritatea de a mustra duhurile? Ce
anume înveţi din această întâmplare despre puterea rugăciunii?
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PRIVIRE DE ANSAMBLU
Încadrarea în pregătirea pentru plantarea de biserici
Faza de multiplicare

Scopul lecţiei
Scopul acestei lecţii este de a-i echipa pe plantatorii de biserici pentru a înţelege şi a aplica
principiile biblice şi practice care duc la naşterea unei mişcări de plantare de biserici şi la creşterea
bisericilor. Plantatorii de biserici trebuie să se vadă pe ei înşişi parte a unei mişcări de plantare de
biserici care este mai mare decât conceptul formării unei singure biserici la un moment dat,
urmând exemplul din Asia Mică din vremea Noului Testament.

Rezultate dorite
După însuşirea conţinutului acestei lecţii, fiecare participant ar trebui...
♦

Să fie în stare să construiască o strategie de evanghelizare a unei regiuni prin plantarea de
biserici;

♦

Să cunoască principiile din marea răspândire a Evangheliei în Asia Mică ce pregătesc
echipele de plantare de biserici pentru o mişcare de plantare de biserici;

♦

Să participe la o mişcare de plantare de biserici a unor biserici care cresc şi care se multiplică
plantând alte biserici care vor creşte şi se vor reproduce.

Schiţa lecţiei
I.

Contextul istoric şi biblic

II.

Perspectivă asupra orarului lui Dumnezeu

III.

Rolul rugăciunii

IV. Cooperarea cu trupul existent al lui Hristos, după exemplul lui Pavel
V.

Principii pentru pregătirea, alegerea şi creşterea numărului liderilor

VI. Plantarea de biserici ca rezultat firesc al răspândirii Evangheliei
VII. Credincioşia faţă de Scripturi şi învăţătura sănătoasă — o prioritate
VIII. Disciplinele dărniciei financiare — un element esenţial
IX. Calitatea relaţiilor — o caracteristică
X.

Idei călăuzitoare în rezolvarea problemelor sociale care vor apărea

XI. Necesitatea lucrării în diverse culturi

Anexe
8A Asia Mică la o generaţie după puternica răspândire a Evangheliei

Sugestii pentru coordonatori
♦

Vă rugăm să remarcaţi că această lecţie durează două ore. Dacă e cazul, momentul cel mai
potrivit pentru pauză este între punctul V „Principii pentru pregătirea, alegerea şi creşterea
numărului liderilor“ şi punctul VI. „Plantarea bisericilor ca rezultat firesc al răspândirii
Evangheliei“.
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♦

Aveţi pregătită o hartă a Asiei Mici pentru a indica pe ea regiunea acoperită de lucrarea lui
Pavel din Asia Mică.

♦

Caracteristicile discutate în această lecţie conţin principiile aplicate de apostolul Pavel
înainte, în timpul şi la puţină vreme după marea răspândire a Evangheliei în Asia Mică.
Aplicarea atentă a acestor principii nu garantează acelaşi gen de rezultate, de acoperire
integrală a unei ţări cu Evanghelia, în numai doi ani. Dar, dacă echipele de plantare de
biserici vor acorda atenţie aplicării acestor principii, vor putea planta mai uşor biserici care să
se multiplice, care să producă lideri noi şi să rămână sănătoase şi credincioase în raport cu
caracteristicile biblice pe care le descoperim în Noul Testament.
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de plantare de biserici
RĂSPÂNDIREA EVANGHELIEI ÎN
ASIA MICĂ

INTRODUCERE
Scopul plantării de biserici până la saturaţie este ca fiecare bărbat, femeie sau copil dintr-o anumită
zonă să aibă şansa de a auzi şi înţelege Evanghelia şi de a-L accepta pe Isus ca Mântuitor personal,
prin mărturia unei biserici vii.
Când unui misiolog renumit i s-au pus următoarele întrebări: „Ce ar trebui să facă misionarii şi creştinii
din Europa de Est şi Asia Centrală pentru a se ajunge la plantarea de biserici până la saturaţie?“ şi
„Care este strategia corectă”, răspunsul său a fost simplu. „Scrie în Carte. Este suficient să ştim ce
scrie în Scriptură. Căutaţi mai întâi acolo.“
Căutând „în Carte“ în mod specific modul în care a avut loc marea răspândire a Evangheliei în Asia
Mică, ne punem următoarele două întrebări: „Este plantarea de biserici până la saturaţie un termen
biblic?“ şi „E necesar să fie plantate biserici pentru a răspândi Evanghelia?“
I.

CONTEXTUL ISTORIC ŞI BIBLIC
Biblia nu foloseşte niciodată termenul de „plantare de biserici“, însă cartea Faptelor Apostolilor ne
arată că, după ce predicau Evanghelia, apostolii şi evangheliştii Bisericii Primare înfiinţau biserici
noi. În Fapte 19:9-10 găsim câteva versete extraordinare în care ni se spune că Pavel a pregătit
un grup de oameni pornind de la doisprezece bărbaţi: „Dar fiindcă unii rămâneau împietriţi şi
necredincioşi, şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a
despărţit pe ucenici de ei, şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul
acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au auzit Cuvântul
Domnului“.
Asia Mică a cunoscut o mare înaintare a Evangheliei care a transformat-o până acolo încât toţi au
auzit „Cuvântul Domnului“. Această mare răspândire a Evangheliei a saturat Asia Mică cu
Cuvântul lui Dumnezeu! S-au născut biserici pretutindeni, în toată zona, biserici care au crescut.
Este cu adevărat o binecuvântare că Dumnezeu ne-a dat mai multe informaţii în Faptele
Apostolilor şi în epistolele Noului Testament despre bisericile din Asia Mică decât despre orice altă
regiune.
Orice lider creştin ştie că orice biserică are probleme. Din epistolele Noului Testament pe care
Pavel şi Ioan le-au scris bisericilor din Asia Mică şi conducătorilor acestora, putem descoperi cum
se aplică principiile biblice pentru problemele cu care se confruntă noile biserici atunci când fac
parte dintr-o mişcare spirituală mare. Oriunde sunt plantate biserici în lume, aceste mişcări se
confruntă cu aceleaşi probleme ca şi bisericile din Asia Mică din primul secol.
Putem găsi foarte multe informaţii despre această mişcare de înfiinţare de noi biserici din primul
secol, fiind parte a marii răspândiri a Evangheliei în Asia Mică. Fapte 19, 20:13-38, Efeseni,
Coloseni, 1 şi 2 Timotei, Filimon, 1, 2 şi 3 Ioan şi Apocalipsa — toate aceste scrieri se ocupă de
biserici din Asia Mică sau de conducătorii acestora, biserici născute din marea răspândire a
Evangheliei în zona respectivă.
Cartea Faptelor Apostolilor descrie răspândirea Evangheliei în întreaga Asie Mică. Capitolele
16-18 descriu răspândirea Evangheliei plecând de la încercarea iniţială a lui Pavel de a intra în
Asia Mică în capitolul 16, până la lucrarea sa efectivă în Asia Mică descrisă în Fapte 18 şi 19 şi la
întâlnirea cu bătrânii din Efes în Fapte 20.
Formându-ne o privire de ansamblu asupra Faptelor Apostolilor, observăm că din capitolul 13
până la capitolul 20 Biblia urmăreşte lucrarea de plantare de biserici a apostolului Pavel. Acesta a
început cu Barnaba pe insula Cipru, dar punctul culminant al lucrării sale de plantare de biserici l-a
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constituit marea răspândire a Evangheliei în Asia Mică. Această mişcare mare a Evangheliei a
transformat Efesul în centrul major al creştinătăţii lumii romane a primului secol.
Studiind aceste pasaje din Scriptură, plantatorii de biserici pot aplica principiile care duc la
naşterea unei mişcări de plantare de biserici care se multiplică, în loc să li se adauge doar câte o
biserică o dată. În special studiind textele din Faptele Apostolilor, putem extrage principiile de
lucrare care duc la răspândirea Evangheliei într-o regiune, până la saturare, principii care au fost
aplicate în Asia Mică.
II.

O PERSPECTIVĂ ASUPRA ORARULUI LUI DUMNEZEU
A.

Întocmirea planurilor
Pavel dorise să ajungă în Asia Mică cu Evanghelia, iar în Fapte 16:6 îl vedem planificând pe
unde să meargă. Duhul Sfânt a intervenit şi nu i-a dat voie să intre în regiunea respectivă. În
Faptele Apostolilor vedem că, de obicei, Pavel urma planurile pe care şi le făcea. În acest
caz, în timp ce mergea înainte, Dumnezeu i-a dat o direcţie nouă.
Dacă vom face tot ce ne stă în puteri pentru a-L sluji pe Dumnezeu prin planurile noastre, El
nu va ezita să intervină dacă doreşte să ni le schimbe. Se pare că principiul pe care trebuie
să-l respectăm este cel de a ne face planuri în prezenţa lui Dumnezeu şi de a merge înainte.
Dumnezeu ne va călăuzi şi redirecţiona dacă vom avea nevoie de o direcţie nouă (vezi Prov.
16:9). Se pare că aşa ceva i s-a întâmplat şi lui Pavel. Cum ţi-a schimbat Dumnezeu planurile
în trecut?
În Fapte 18:19-28, întrucât Domnul îl oprise prima dată când a încercat să lucreze în Asia
Mică, Pavel răspunde unei invitaţii făcute de iudei cu cuvintele „dacă va voi Domnul“. Nu era
sigur că asta dorea Dumnezeu de la el în acel moment. Este interesant să remarcăm modul
în care Dumnezeu i-a pregătit drumul pentru sosirea în Efes, trimiţându-i acolo, înaintea lui,
pe Acuila şi Priscila şi pe Apolo.

B.

Căile unice ale lui Dumnezeu
În Fapte 19:11-12 Dumnezeu Şi-a demonstrat puterea în moduri unice şi uluitoare.
Dumnezeu a ales să lucreze prin câteva exemple unice în această mişcare. Câteva din
lucrurile care s-au întâmplat aici (de pildă vindecarea prin batiste) nu le mai găsim relatate în
nici o altă parte a Scripturii. De asemenea, Pavel nu a inventat o anumită formulă. Era
evident pentru locuitorii Asiei Mici că Dumnezeu lucra printre ei într-un mod neobişnuit. Ideea
pe care încercăm să o subliniem este că în Efes Dumnezeul suveran a ales să lucreze într-un
mod unic, nemaivăzut altundeva în Scriptură.
Nimeni nu Îl poate obliga pe Dumnezeu să lucreze într-un anumit mod. Tot aşa, nimeni nu-L
poate opri pe Dumnezeu dacă în suveranitatea Sa El alege să lucreze într-un mod
neobişnuit. Să ne analizăm pe noi înşine şi teologiile noastre. Încercăm uneori să-L obligăm
pe Dumnezeu să facă anumite lucruri? Dacă da, ar fi mai bine să descoperim ce anume
doreşte Dumnezeu să facă şi să ne alăturăm Lui. Atunci ne vom putea bucura, indiferent de
modalitatea aleasă de El pentru a se descoperi oamenilor la care ne-a trimis. El Îşi va
demonstra puterea aşa cum El singur va decide când va lucra la trezirea naţiunii respective.
Trebuie să lucrăm conform orarului lui Dumnezeu, la ceea ce face El. Ce lucruri unice L-ai
văzut pe Dumnezeu făcând? Unde lucrează el, cum şi ce anume face?

C.

Unde lucrează Dumnezeu?
Mişcările spirituale mari depind de orarul lui Dumnezeu. Nimeni nu-L poate obliga pe
Dumnezeu să acţioneze. Pentru a se ajunge la plantarea de biserici până la saturaţie, cel mai
bun lucru pe care-l putem face este să ne întrebăm: „Unde, ce şi cum lucrează Dumnezeu?“.
În afară de noi, „pe cine mai foloseşte El?“ Du-te în locul respectiv şi implică-te în ceea ce
Dumnezeu va face. Dacă nu vezi rezultate concrete în lucrarea în care eşti angajat, du-te
acolo unde te călăuzeşte Dumnezeu. Întrucât Isus trăieşte în tine şi în colegii tăi de echipă,
locul unde vei lucra tu va fi locul în care Dumnezeu se va afla la lucru.
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Oamenii lui Dumnezeu trebuie, de asemenea, să fie gata să ducă Evanghelia în satele,
oraşele, zonele şi popoarele din care fac parte. Pentru a face lucrul acesta este necesară
plantarea de biserici la care toţi să aibă acces aşa încât nu doar să audă o prezentare
verbală a Evangheliei, să citească o carte sau să vadă ceva la televizor, ci să poată deveni
parte a Bisericii, a Trupului lui Hristos. Însă lucrul acesta se poate realiza doar atunci când
Duhul lui Dumnezeu pregăteşte inimile celor de pe câmpul de recolte pentru auzirea
mesajului Evangheliei şi le dă liderilor bisericii viziunea de a le duce Evanghelia.
III.

ROLUL RUGĂCIUNII
Într-o mişcare mare de plantare de biserici, rugăciunea, atât cea spontană cât şi cea organizată,
joacă un rol important. Vedem lucrul acesta atât din Faptele Apostolilor, cât şi din epistolele
adresate bisericilor din Asia Mică. Rugăciunea este necesară ca parte a efortului de plantare de
biserici şi ca parte a efortului de păstrare a direcţiei corecte pentru mişcarea respectivă. Dacă ne
gândim la Cincizecime ca la prima plantare a unei biserici, este important să remarcăm faptul că,
înainte de a exista o biserică, în Ierusalim a existat o întrunire pentru rugăciune.
În corespondenţa lui Pavel cu bisericile din Asia Mică vedem că s-a rugat regulat pentru
credincioşi, ca aceştia să fie tari în credinţă, dragoste şi chemarea la lucrare (Efes. 1:16-19;
3:14-19; Col. 1:9-12; 2:1-5). Nu numai că s-a rugat pentru aceste biserici, dar le-a încurajat şi pe
ele să se roage pentru el (Col. 4:3; Efes. 6:18-20).
A.

Rugăciunea de mijlocire
Rugăciunea de mijlocire este un aspect important al închinării în public (1 Tim. 2:1-3). În
acest pasaj Pavel accentuează importanţa rugăciunilor pentru anumiţi oameni, în mod special
pentru liderii politici şi religioşi, ca o prioritate în rugăciune a credincioşilor. Aceste rugăciuni
pentru oamenii aflaţi în funcţii autoritare trebuie aduse pentru ca să existe condiţiile necesare
răspândirii Evangheliei.

B.

Relaţii bune
Pavel îi încurajează pe credincioşi să se roage într-un duh de unitate unul cu celălalt (2 Tim.
2:8). Adeseori rugăciunea este folosită de Dumnezeu pentru a-i uni pe credincioşi atunci
când apar neînţelegeri.

C.

Rugăciunea ca război spiritual
Războiul spiritual intens dus împotriva stăpânitorilor demonici ai puterilor lumii întunecate şi ai
forţelor spirituale ale răului din locurile cereşti necesită o trăire creştină autentică însoţită de
rugăciune (Efes. 6:10-20).

IV. COOPERAREA CU TRUPUL EXISTENT AL LUI HRISTOS, DUPĂ EXEMPLUL LUI PAVEL
Cum pot descoperi unde se află Isus într-o naţiune? El întotdeauna va fi găsit locuind în oamenii
Săi. Primul loc în care trebuie să-L cauţi pentru a vedea cum lucrează Dumnezeu este cel în care
locuieşte! Când Pavel a sosit în Efes, s-a dus mai întâi la ucenicii care existau deja acolo, înainte
de a face el evanghelizare şi de a planta o biserică (Fapte 19:1-10).
Primul său principiu de lucru în Asia Mică a fost să mobilizeze pe ucenicii existenţi, chiar dacă
învăţătura primită de aceştia nu era corectă şi nu îşi înţelegeau darurile duhovniceşti. Pavel a
lucrat la început cu doisprezece bărbaţi (aşa cum Isus a lucrat cu cei doisprezece ucenici ai Săi),
pentru a porni o mişcare ce avea să cuprindă întreaga Asie Mică (adică o suprafaţă de
dimensiunile României de astăzi), ducându-le tuturor Cuvântul lui Dumnezeu.
V.

PRINCIPII PENTRU PREGĂTIREA, ALEGEREA ŞI CREŞTEREA NUMĂRULUI LIDERILOR
A.

Baza strategică
Pavel şi-a păstrat centrul de lucru în Efes (Fapte 19:9-10). A ales o bază strategică pentru
pregătirea unor lideri care să ducă Evanghelia la întreaga zonă (vezi de asemenea Fapte
20:18 şi urm.). În urma învăţăturilor primite de la Pavel, aceşti lideri şi au dus Cuvântul lui
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Dumnezeu în întreaga Asie Mică. Pavel menţionează chiar biserici „care nu mi-au văzut faţa
în trup“ (Col. 2:1). Ai descoperit o bază strategică pentru pregătirea de plantatori de biserici
care să te ajute să răspândeşti mişcarea într-un mod cât mai eficient în zona în care eşti
implicat?
B.

Pregătire
Pregătirea pe care o vor primi aceşti lideri îi va ajuta să-i pregătească pe alţii pentru o
mişcare care să ducă la multiplicarea bisericii şi la răspândirea Evangheliei în toată zona.
Remarcă în Fapte 20:15-38 că Pavel le aminteşte liderilor din Efes modul în care a lucrat
printre ei, pregătindu-i pentru conducerea bisericii. În Efes, Pavel a echipat credincioşi în
stare să conducă o mişcare spirituală care să acopere întreaga regiune.

C.

♦

Fapte 20:20, 31 şi 35 ne arată că el „a lucrat din greu“, „zi şi noapte“ şi „înaintea
norodului şi în casă“. Plantarea de biserici şi pregătirea de plantatori de biserici este o
lucrare ce necesită un efort susţinut.

♦

Fapte 20:20 şi 27 ne arată că i-a învăţat în mod constant pe alţii. I-a învăţat ceea ce le
era „de folos“ pentru sarcina pe care o aveau, şi anume de a conduce această mişcare.
De asemenea, i-a învăţat „întreaga voie a lui Dumnezeu“. Învăţătura constantă este un
element de temelie a unei mişcări de plantare de biserici.

♦

Fapte 20:33-34 ne arată că a trăit o viaţă integră. Motivaţiile sale nu erau puse sub
semnul întrebării. Nimeni nu putea arunca o umbră de îndoială asupra lui în probleme
financiare.

♦

Fapte 20:35 ne arată că Pavel i-a învăţat pe alţii dăruirea şi slujirea şi a trăit el însuşi
astfel. Nu doar că i-a învăţat pe alţii, ci a constituit el însuşi un model de generozitate şi
preocupare pentru alţii. Pentru ca o mişcare de plantare de biserici să ia amploare,
această problemă a dărniciei trebuie explicată altora şi demonstrată prin exemplu
propriu. Bisericile trebuie să susţină financiar înaintarea Evangheliei şi să-i ajute pe cei
ce au mai puţin.

♦

Fapte 20:31 şi 36 ne arată că Pavel şi-a făcut cunoscute sentimentele pe care le avea
faţă de aceşti lideri, au plâns împreună. Lucrarea se naşte din relaţii. În Ioan 13:35,
Domnul Însuşi a spus că se va şti că suntem ucenicii Săi după dragostea pe care o
avem unul pentru celălalt. Prin relaţii calde şi apropiate lucrarea de plantare de biserici
devine o mişcare în care oamenii lucrează împreună din dragoste, şi nu doar din
sentimentul datoriei.

Creşterea numărului liderilor
Faptele Apostolilor ne arată cum a descris Pavel pregătirea liderilor şi îl vedem spunându-i lui
Timotei cum să îi aleagă. 1 Timotei 3:1 ne arată că prima condiţie necesară pentru ca cineva
să devină un lider (remarcaţi cuvintele „râvneşte“ şi „doreşte“) o reprezintă dorinţa de a
conduce. Condiţiile legate de caracter sunt şi ele esenţiale, însă trebuie să luăm în serios
dorinţa cuiva de a deveni lider. Învăţându-i pe alţii să conducă trecem adeseori prea uşor
peste importanţa dorinţei de a-i conduce pe alţii.
Există câteva elemente-cheie în epistolele adresate bisericilor din Asia Mică, care
completează lucrurile necesare unei conduceri a mişcării de plantare de biserici.
♦

Caracterul are prioritate, în raportul cu abilităţile (1 Tim. 3:2-10). Căutând lideri, este
important să urmărim dorinţa omului respectiv de a conduce, un caracter bun, cât şi
darurile şi capacitatea de a conduce.

♦

În 2 Timotei, Pavel descrie modul în care se multiplică liderii. Relaţia de ucenicie dintre
Pavel şi Timotei a fost cea dintre un tată şi fiul său (2 Tim. 2:1). În contextul plantării de
biserici trebuie să cultivăm o atmosferă de familie în rândul celor de care ne ocupăm
pentru a-i învăţa şi a-i face ucenici.

♦

O atmosferă caldă, de familie, creează un mediu propice transmiterii învăţăturilor biblice
şi înţelepciunii evlavioase. Această învăţătură a fost transmisă timp de patru generaţii. A
început cu Pavel, învăţându-l pe Timotei din inimă (2 Tim. 2:2). Timotei, la rândul său, i-a

VIZIUNEA PBS
pagina 200

Lecţiile 8,9: Caracteristicile unei mişcări de plantare de biserici

Modulul 3

Alianţa pentru plantare de biserici până la saturaţie

învăţat pe oamenii de încredere care erau „în stare să înveţe pe alţii“. Învăţătura pe care
o dăm altora pentru a-i ajuta să crească în Hristos şi pentru a pregăti noi lideri trebuie
dată într-un asemenea mod încât să poată fi transmisă mai departe.
♦

Acest model de patru generaţii este o modalitate strategică pentru planificarea
materialului de pregătire. Acesta trebuie să fie suficient de simplu pentru a putea fi
transmis mai departe fără o educaţie scumpă, sau un cadru formal. Şi mai dificil e faptul
că, pe lângă necesitatea de a fi simplu, trebuie să fie totodată suficient de profund şi de
o calitate atât de bună, încât să conducă la formarea de biserici puternice, sănătoase,
care să influenţeze vieţile oamenilor şi comunităţile în care se află. Pregătirea trebuie să
constea atât în vorbe, cât şi în exemplul propriu. Când îi învăţăm pe alţii şi îi pregătim,
ceea ce le transmitem noi se poate reproduce pe parcursul a patru niveluri, într-o
atmosferă de familie? Este suficient de simplu? Este suficient de profund? Poate fi
transmis atât prin exemplul propriu, cât şi prin vorbe?

VI. PLANTAREA DE BISERICI CA REZULTAT FIRESC AL RĂSPÂNDIRII EVANGHELIEI
Când Evanghelia s-a răspândit din Efes, urmarea a fost plantarea de biserici în Asia Mică.
Scrisorile trimise de Pavel efesenilor, colosenilor, lui Timotei şi lui Filimon sunt scrise datorită
mişcării de plantare de biserici care a luat fiinţă, conţinând instrucţiuni pentru rezolvarea
problemelor apărute în noile biserici.
A.

Instrucţiuni pentru biserica din Efes
Epistola adresată efesenilor este adresată bisericii centrale din zona în care Pavel a stat şi a
lucrat. Afirmaţiile referitoare la scopul bisericii arată clar că Dumnezeu doreşte ca neamurile
să înţeleagă Evanghelia prin prezenţa bisericii. Evident, pentru ca această biserică să fie
prezentă, cineva trebuie s-o planteze! Există suficiente biserici care să arate plinătatea şi
prezenţa lui Dumnezeu în regiunea ta? Există o mişcare de plantare de asemenea biserici?

B.

Instrucţiuni pentru biserica din Colose
Epistola adresată bisericii din Colose a fost scrisă de Pavel unei biserici dintr-o cetate din
Asia Mică pe care nu el o plantase şi pe care n-o vizitase niciodată. Biserica din Colose era
parte a mişcării ce s-a născut ca urmare a predicării Evangheliei în întreaga Asie Mică, fiind
plantată de Epafra (Col. 1:7), un om pregătit de Pavel, şi pe care biserica l-a trimis apoi să-l
însoţească pe apostol în lucrarea misionară din alte locuri (Col. 4:11-13; Filim. v. 23). Include
viziunea ta pentru o mişcare de plantare de biserici trimiterea de misionari în afara zonei sau
ţării în care lucrezi?

C.

Instrucţiuni pentru Timotei
După marea răspândire a Evangheliei din Efes în întreaga Asie Mică, descrisă în Fapte 19,
Timotei a devenit emisarul lui Pavel şi liderul bisericii din Efes. Pavel a scris 1 şi 2 Timotei
„copilului meu în credinţă“, care se afla în Efes şi avea grijă de bisericile din Asia, întrucât
Pavel îi spusese să „rămână în Efes“ (1 Tim. 1:3).
În cele două epistole adresate lui Timotei, Pavel l-a învăţat ce anume trebuie să facă şi ce fel
de măsuri să ia pentru a păstra sănătoasă mişcarea de plantare de biserici: practicarea
învăţării, închinării şi rugăciunii în public, numirea unor bărbaţi în funcţii de conducere,
existenţa unui lider al liderilor într-o mişcare de plantare de biserici, avertizarea în legătură cu
câştigurile financiare, păstrarea integrităţii spirituale şi sfaturi practice de raportare la oameni
şi de rezolvare a unor probleme sociale.

D.

Instrucţiuni pentru Filimon
Pavel i-a scris o scrisoare plină de sensibilitate lui Filimon, un membru al bisericii din Colose.
Trebuia să rezolve o chestiune socială sensibilă, cea a sclaviei, întrucât un rob fugit devenise
credincios prin lucrarea sa. Fostul stăpân al robului, Filimon, îl ştia bine pe Pavel, deşi acesta
nu fusese niciodată în Colose. Poate că Pavel se ocupase de Filimon în Efes, în şcoala lui
Tiran.
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VII. CREDINCIOŞIA FAŢĂ DE ÎNVĂŢĂTURA SCRIPTURII ŞI ÎNVĂŢĂTURA SĂNĂTOASĂ — O
PRIORITATE
Problemele doctrinare sunt o parte a problemelor cu care se va confrunta, de regulă, o mişcare de
plantare de biserici (1 Tim. 1:3-5). Se pot planta multe biserici, dar dacă nu sunt puternice în
învăţătura biblică, vor apărea probleme serioase. Se poate cădea în extreme, de la legalism, până
la învăţătură bazată pe vedenii, prorocii şi experienţe emoţionale puternice. Orice asemenea
formă de învăţătură trebuie controlată prin Scriptură.
A.

Un portret al lui Hristos
Un portret este un tablou fidel al cuiva. O caricatură, ca cele pe care le vedem în ziare sau în
reviste, deformează imaginea corectă pentru a accentua unul sau două aspecte ale imaginii
persoanei respective. Pregătirea liderilor pentru a ţine de învăţătura bună, sănătoasă, a
Bibliei, va ajuta biserica să fie un portret fidel al lui Hristos. De multe ori, datorită legalismului,
portretul fidel al imaginii depline a Domnului este deformat şi transformat într-o caricatură.
Lucrul acesta se întâmplă atunci când o confesiune sau un grup de biserici îi îndeamnă pe
membrii ei să urmeze doar anumite pasaje din Scriptură sau să urmărească anumite tipuri de
experienţe.

B.

Trei elemente esenţiale ale unei mişcări de plantare de biserici
1.

Experienţa trebuie interpretată în lumina Scripturii, şi nu invers.

2.

Evită extrema legalismului sau misticismului (Col. 2:18-23). Fă din Isus Hristos centrul
a toate lucrurile (Col. 1:27-29; 2:2-3, 6-9; 3:4, 15-16).

3.

Evită ereziile care pot nimici biserica.

Întreaga Scriptură (atât Vechiul cât şi Noul Testament) reprezintă baza oricărei învăţături şi a
pregătirii altora (2 Tim. 3:16-17). Există deja problema extremelor misticismului sau
legalismului în mişcarea ta? Contribui tu la rezolvarea problemei sau la perpetuarea
acesteia?
C.

Adevăratul creştinism presupune atât existenţa dragostei între creştini, cât şi o
învăţătură sănătoasă
Potrivit tradiţiei Bisericii, apostolul Ioan a scris 1, 2 şi 3 Ioan în timp ce se afla în Efes. Ioan
vorbeşte cu putere împotriva celor care deformează învăţătura lui Hristos (1 Ioan 2:22) şi ale
căror relaţii nu sunt caracterizate de dragoste creştină (1 Ioan 2:9).
Oamenii care au amestecat creştinismul cu filosofiile populare ale vremii au distorsionat
învăţătura sănătoasă (1 Ioan 4:1-3). Oameni ca Diotref (3 Ioan 9) lider în biserică, au
provocat disensiuni şi diviziuni, dorind să ocupe locuri în conducerea bisericii, fără a practica
dragostea creştină în relaţiile lor.
Bătrânul apostol a întărit importanţa credinţei care-L are pe Hristos în centru şi a relaţiilor
între creştini bazate pe dragoste (1 Ioan 5:1-2).

VIII. DISCIPLINELE DĂRNICIEI FINANCIARE — UN ELEMENT ESENŢIAL
Dărnicia financiară este o disciplină de bază a vieţii creştine şi ea face posibilă continuarea lucrării
de plantare de noi biserici. Vedem învăţătura Scripturii despre dărnicie ca fiind o parte a mişcării
de plantare de biserici din primul secol... atunci noi de ce nu o practicăm astăzi?
A.

A da este o binecuvântare
Fapte 20:35 ne arată că cei care dăruiesc sunt binecuvântaţi. Le oferi bisericilor nou formate
şansa de a fi binecuvântate, oferindu-le învăţătura despre dărnicia cu mână largă? Cum stai
tu cu disciplina personală a dărniciei? Mulţi lideri ai bisericii se tem să-i înveţe pe oameni
despre aceste lucruri deoarece nu vor să-i audă pe membrii bisericii plângându-se că biserica
le cere tot timpul bani. Atunci, însă, când conducătorii unei biserici nu îi învaţă pe oameni
despre acest lucru, le fură o binecuvântare.
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Trebuie să avem grijă de alţii, dar în mod responsabil
Trebuie să le purtăm de grijă, cu responsabilitate, celor aflaţi în nevoi (1 Tim. 5:3-15).

C.

Prezbiterii / bătrânii trebuie susţinuţi de bisericile pe care le slujesc
Pavel afirmă în 1 Timotei 5:17: „Prezbiterii [bătrânii] care cârmuiesc bine, să fie învredniciţi de
îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura, pe care o dau
altora“. Acest pasaj (cât şi altele, de pildă 1 Cor. 9:3-12) ar trebui să le arate bisericilor că au
obligaţia de a-i susţine pe conducătorii lor. Dacă nu-i învăţăm pe alţii lucrul acesta vom face
greşeala de-a ne aştepta ca liderii bisericii să predice şi să-i înveţe pe alţii fără să aibă nevoie
de susţinere financiară din partea noastră.

D.

Trebuie evitată lăcomia
Atunci când lăcomia se amestecă cu creştinismul produce certuri şi fricţiuni permanente
(1 Tim 6:3-10). Dorinţa de a se îmbogăţi îi face pe oameni să cadă în ispită. Oamenii bogaţi
au un rol important în mişcarea de plantare de biserici. Ei trebuie să înţeleagă că 1 Tim.
6:17-19 include şase instrucţiuni pentru oamenii bogaţi care vin la Hristos: să nu fie mândri,
să nu-şi pună nădejdea în bogăţii, să nădăjduiască numai în Dumnezeu, să fie buni, să fie
bogaţi în fapte bune şi să fie generoşi şi gata să împartă cu alţii ceea ce au. Ai stat de vorbă
cu oamenii mai bogaţi din biserica ta despre cele şase porunci adresate lor?

IX. CALITATEA RELAŢIILOR — O CARACTERISTICĂ
A.

Modelul îl reprezintă familia
Din închisoarea sa, trăindu-şi ultimele zile pe pământ, Pavel a scris cea de-a doua epistolă
către Timotei. Majoritatea îndemnurilor sunt cu caracter personal, asemenea celor date de un
tată fiului său pe care-l iubeşte mult (2 Tim. 1:2; 2:1). Din nou, vedem că modelul pentru
relaţiile dintre lideri în contextul plantării de biserici până la saturaţie îl constituie familia.
Pavel i-a spus lui Timotei să devină un exemplu în ceea ce priveşte modul de comportare faţă
de alţi credincioşi care fac parte din biserică (1 Tim. 5:1-2). De fapt, a spus să-i trateze ca pe
nişte membri ai familiei! Femeile sunt surorile sau mamele, iar bărbaţii sunt taţii sau fraţii. O
atmosferă de familie garantează acceptarea şi iubirea tuturor. Toţi simt că fac parte din
colectivitatea respectivă.

B.

Obiectivul îl constituie dragostea
Pavel, când a scris prima epistolă către Timotei, şi-a afirmat obiectivul (1 Tim. 1:5). Acesta nu
era de a da instrucţiuni în privinţa unor lucruri, ci în privinţa relaţiilor. Învăţătura pe care a
dat-o el urmărea să dea naştere la o dragoste dintr-o inimă curată. Văd oamenii din afara
bisericii dragoste în viaţa bisericii pe care o plantăm?

X.

IDEI CĂLĂUZITOARE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR SOCIALE CARE VOR APĂREA
Filimon era un membru al bisericii din Colose, iar Pavel i-a scris despre sclavul său fugit, Onisim.
Pavel l-a încurajat pe Filimon să-şi accepte sclavul ca pe un frate în Hristos, în dragoste creştină.
Când s-a ocupat de această problemă, Pavel a menţionat că avea autoritatea de a-i spune lui
Filimon ce să facă, dar, în loc să încerce să-l oblige, Pavel a dorit să-l convingă să adopte această
atitudine nouă faţă de robul său. Când Pavel preda în şcoala lui Tiran, Scriptura spune că „A vorbit
cu ei [a argumentat]“ sau „căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau“ (Fapte 19:8). Deşi va fi,
probabil, mai dificil, este mai eficace să încercăm să-i ajutăm pe oameni să-şi schimbe
convingerile prin intermediul relaţiilor, în loc să ne mărginim la a le spune ce să facă. O mişcare
întotdeauna va ajunge mai departe atunci când oamenii duc Evanghelia datorită convingerilor pe
care le au, şi nu ascultării oarbe de anumite porunci.
Pe baza relaţiei de prieteni şi fraţi în Hristos pe care o aveau, şi nu de pe o poziţie autoritară,
Pavel l-a putut încuraja pe Filimon să-şi schimbe convingerile şi să-l elibereze pe Onisim.
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Aceleaşi principii pot fi folosite pentru rezolvarea problemelor sociale sensibile în biserică astăzi.
Care sunt câteva probleme cu care se confruntă biserica ta şi ce linii călăuzitoare poţi desprinde
din acest exemplu pentru a le aplica în cazul tău şi a rezolva lucrurile?
XI. NECESITATEA LUCRĂRII ÎN DIVERSE CULTURI
Trezirea spirituală din Asia Mică a depăşit barierele culturale dintre „iudei şi greci“ (Fapte 19:10).
Efeseni 3:6 afirmă că această depăşire a graniţelor culturale de către Evanghelie reprezintă taina
împlinită în biserică. Oamenii lui Dumnezeu nu mai provin toţi dintr-un singur grup etnic, ci din
diversele naţiuni ale pământului (Apoc. 7:9-10). Plantarea de biserici în diverse culturi este una din
activităţile care împlineşte această taină.
CONCLUZIE
Robert Mackey în lucrarea sa Burdufuri noi pentru vin nou spune: „Am văzut că plantarea de
biserici este o misiune biblică, că ea reprezintă inima marii însărcinări şi că a constituit principala
preocupare a apostolilor. Vorbind practic, plantarea de biserici este în esenţă o lucrare de
evanghelizare. Fiind cea mai bună metodă pentru înaintarea permanentă a Evangheliei în cadrul
unui popor, ea repurtează victorii spirituale, duce mai departe Împărăţia lui Dumnezeu şi
revitalizează confesiunile confruntate cu probleme cum nici o altă metodă nu o poate face“.
Impresionantul film sovietic Pocăinţa realizat în 1984 se încheie cu imaginea unei femei bătrâne
oprindu-se pentru a o întreba pe eroina principală dacă un anumit drum duce la biserică. Eroina îi
răspunde: „Nu“. Filmul se încheie cu replica amară şi profundă a bătrânei: „La ce bun un drum
care nu duce la o biserică?“.

ÎNTREBĂRI PENTRU MEDITAŢIE, RECAPITULARE ŞI APLICARE
♦

Eşti pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca El să te folosească şi să Se manifeste prin
tine, oricum ar dori să o facă? Unii oameni insistă că Dumnezeu trebuie să facă anumite tipuri
de semne. Alţii au hotărât că Dumnezeu nu face aşa ceva. Suntem cumva blocaţi la vreuna
dintre extreme?

♦

Ce lucruri unice L-ai văzut pe Dumnezeu făcând?

♦

Cum cooperăm cu trupul existent al lui Hristos înainte de plantarea unei biserici?

♦

Cât de strânse sunt relaţiile noastre cu colegii de lucrare?... Cu oamenii la care încercăm să
ducem Evanghelia?

♦

Ai un plan regional de plantare de biserici în oraşele învecinate (cum a avut Epafra pentru
Hierapolis, Laodicea şi Colose)?

♦

Există o mişcare de rugăciune ca parte constitutivă a planului tău de plantare de biserici?

PLAN DE ACŢIUNE
♦

Urmăreşte înaintarea Evangheliei în Asia Mică şi enumeră lucrurile pe care trebuie să le faci
pentru a vedea Evanghelia înaintând în zona ta. Alege unul sau două din aceste lucruri şi
gândeşte-te ce poţi să faci pentru ca ele să aibă loc. Discută rezultatul eforturilor tale cu
coordonatorul sau mentorul tău.

♦

În Apocalipsa, capitolele 2 şi 3, apostolul Ioan le scrie celor şapte biserici din Asia Mică. Ele
sunt cea de-a doua generaţie din mişcarea de plantare de biserici până la saturaţie care a
făcut ca întreaga Asie Mică să audă cuvântul Domnului. Citeşte Anexa 8A, „Asia Mică la o
generaţie după puternica răspândire a Evangheliei“ şi meditează la situaţia acestor biserici.
Există vreun avertisment sau vreo încurajare care se aplică şi situaţiei în care te afli tu în
lucrare?
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Lecţiile 8,9: Caracteristicile unei mişcări de plantare de biserici
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Asia Mică la o generaţie
după puternica răspândire a
Evangheliei

Ioan a primit Apocalipsa pentru bisericile din Asia în perioada în care era exilat în insula Patmos. Cele
şapte biserici din Asia Mică reprezintă cea de-a doua generaţie de după mişcarea în urma căreia
întreaga Asie Mică a auzit Cuvântul Domnului.
În cazul plantării de biserici până la saturaţie apar probleme chiar şi la cea de-a doua generaţie.
Domnul Isus Însuşi S-a adresat bisericilor pentru a le spune ce anume este cu adevărat important în
ochii Lui. Analizând cu atenţie evaluarea făcută de Isus acestei mişcări de plantare de biserici vom
putea să ne străduim să plantăm biserici care să-I fie plăcute Lui. Pentru o eclesiologie biblică,
capitolele 2 şi 3 din Apocalipsa sunt esenţiale. În aceste capitole vedem cum Domnul Bisericii, Isus
Hristos, Îşi vede Biserica şi ce anume cere de la ea. Calităţile pe care le laudă Isus sunt cele pe care
plantatorul de biserici trebuie să urmărească să le încurajeze într-o asemenea mişcare. Plantatorii de
biserici trebuie să înveţe adunările în mijlocul cărora lucrează să se ferească de lucrurile pe care Isus
le condamnă la aceste biserici.
1.

În Efes, eforturile lor şi învăţătura sănătoasă erau plăcute Domnului, însă pentru El era mai
importantă dragostea dintâi. Iubim noi lucrarea mai mult decât pe Domnul? Îi învăţăm pe
plantatorii de biserici şi pe liderii bisericilor să-L iubească pe Isus mai presus de orice altceva
(2:1-7)?

2.

Biserica din Smirna, era săracă şi persecutată, dar în 2:10 vedem că Isus dorea ceva de la ei.
Ce anume?

3.

Isus era bucuros că biserica din Pergam nu s-a lepădat de Numele Său, însă exista ceva ce
nu putea tolera. Ce anume (2:14)?

4.

Isus era mulţumit de dragostea, credinţa, slujirea, perseverenţa şi creşterea bisericii din
Tiatira, însă ura un anumit lucru. Ce anume (2:20-21)?

5.

Isus este nemulţumit de biserica din Sardes, cu excepţia celor câtorva credincioşi care nu
şi-au murdărit hainele. Ce anume vedem din 3:1-2 că era greşit la această biserică?

6.

Domnul nu reproşează nimic creştinilor din Filadelfia, întrucât aceştia păziseră porunca Lui
de a fi statornici şi de a răbda (3:10). Ce alte lucruri aprecia El (3:8)? Ce dorea ca ei să facă
în continuare (3:11)?

7.

În biserica din Laodicea, Isus Hristos nu găseşte nimic despre care să poată spune că este
bun. Ce anume Îl supăra mai tare din toate problemele cu care se confrunta biserica
(3:15-16)?

Analizând mişcarea de plantare de biserici din perspectiva Domnului, vedem câteva adevăruri
evidente:
1.

Isus este implicat în toate bisericile, chiar şi în cele mai slabe.

2.

El doreşte să umple pământul cu biserici în întregime devotate Lui.

3.

El răsplăteşte şi pedepseşte bisericile.
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