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Cuvânt înainte

Bine ați venit la Valea Drăganului, la prima conferință dintr-o serie de mai multe, organizată 
de ProLider! Fiecare dintre ele își propune să ajute liderii participanți să dezvolte, împreună 
cu echipa de conducere, una dintre următoarele practici: orientarea pe scop, nu pe programe; 
conducerea și lucrul în echipă; ucenicia ca mod de viață; slujirea sub împuternicirea Duhului 
Sfânt și misiune internă și externă.

Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați participat la nenumarate conferințe și deja aveți o 
anumită idee cu privire la impactul lor asupra dumneavoastră și asupra slujirii pe care o faceți; 
poate tocmai de aceea sunteți astăzi aici. Apreciem mult că ați ales să investiți în formarea 
dumneavoastră spirituală.

Nu de puține ori, impactul unei conferințe a ținut doar câteva zile, ca apoi să ne întoarcem 
la rutina noastră. Statisticile spun că, dacă în primele trei zile după o conferință nu începi să 
implementezi conținutul, sunt șanse de 95% să nu te mai întorci asupra lui.

Conferința aceasta, și cele care cu ajutorul Domnului vor urma, își propune o altfel de 
abordare; ceea ce se întâmplă în zilele acestea este doar un început. Aici lansăm mai degrabă 
un curs care începe cu o conferință și va continua cu cel puțin cinci întâlniri în cadrul echipei 
de slujire unde se vor aprofunda lucrurile învățate. Fiecare lecție are o parte de seminarizare 
ce va avea loc în cadrul conferinței și un proiect care se va lucra acasă. Odată cu finalizarea 
proiectelor, bisericile participante va trebui să aibă elaborat un plan de lucrare (o filosofie de 
lucrare) pentru biserică.

Învățarea transformatoare presupune crearea unui context inductiv, interactiv și practic. 
Dorim ca prin șirul de conferințe, pe care îl lansăm acum, să ajutăm liderii bisericilor în formarea 
lor continuă, susținerea și echiparea în vederea îndeplinirii Mandatului încredințat de Isus 
Bisericii Sale.

Privim cu mare anticipare la ceea ce va face Dumnezeu zilele acestea cu noi și apoi prin noi 
în slujirea la care suntem chemați. Ne dorim ca Numele lui să fie glorificat și granițele Împărăției 
Lui să fie extinse din România și până la marginile pământului.

În numele grupului ProLider
Mihai Dumitrașcu

Pastor al Bisericii Creștine „Emanuel”, Galați
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Lectia 1

valori și scop

Scopul lecției: 
descoperirea și asumarea unui set biblic de valori 

și practici, precum și a scopului divin pentru planul de 
lucrare  al bisericii locale. 

Obiectivele lecției:
1. Definirea conceptului de „valoare”.
2. Identificarea valorilor din viața personală.
3. Prezentarea unor filtre de selectare a valorilor biblice.
4. Identificarea unor practici potrivite cu valorile biblice.
5. Asumarea valorilor biblice alese.
6. Identificarea și asumarea scopului divin pentru lucrare.

I. Definirea conceptului de „valoare”
Pornim călătoria noastră către un plan de lucrare pentru biserica locală și începem prin a 

oferi o definiție conceptului de „valoare”. Ce este valoros pentru mine? Ce prețuiesc, ce mă 
face să mă bucur? Ceea ce definesc eu drept „valoare” este cu adevărat o „valoare”? Care 
ar fi diferența între o pretinsă valoare și una autentică? Care ar fi diferența între o valoare 
proclamată și una însușită?

A. Dicționarul explicativ oferă următoarea definiție pentru „valoare”1:

„Proprietate a ceea ce este bun, dezirabil și important (adevărul, binele, 
frumosul); însemnătate, preț, merit. ◊ de valoare = prețios, scump, cu autoritate, 
vrednic de apreciere, de stimă, cu însușiri deosebite.”

B. Dicționarul Merriam-Webster oferă următoarea definiție2:

„Ceva de dorit, cu importanță intrinsecă (principiu, calitate). Prețul, suma 
de bani sau costul unui lucru; ceva ce poate fi însușit, pentru un anumit preț; 
importanță.”

1  http://dexonline.ro/definitie/valoare, accesat la 10 iunie 2015.
2  http://www.merriam-webster.com/dictionary/value, accesat în 10 iunie 2015.

Echipa:

Flaviu Coman
Lucian Rotaru 
Corneliu Constantineanu

1
,
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C. Termeni biblici

1. Limba ebraică
a. Termenul arak: a aprecia, în sensul unei ierarhizări  valorice – Levitic 27:8: „să-l 

aducă la preot, să-l prețuiască”

b. Termenul erek: evaluare – Levitic 27:12: „va rămâne la prețuirea preotului”

2. Limba greacă
a. Termenul time
- Ioan 4:44: „un prooroc nu este prețuit în patria sa”

- 1 Timotei 5:17: „Presbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoită 
cinste”

b. Termenul timao
- Matei 27:8-9: „Au luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit pe care l-au prețuit 

unii din fiii lui Israel”

D. Concluzia secțiunii – definiție propusă/de lucru

O valoare este o însușire specială a unui lucru, potrivită unui sistem de referință 
normativ. Când vorbim despre o valoare biblică, ea are ca sistem de referință 
caracterul și voia lui Dumnezeu, revelate în Sfânta Scriptură, singurul sistem de 
referință etern, perfect și normativ. 

II. IDENTIFICAREA VALORILOR DIN VIAȚA 
PERSONALĂ ȘI DIN LUCRARE

Secțiunea aceasta are un caracter mai practic și începe cu un test, în care vei identifica 
valorile personale sau ale lucrării tale în Biserica locală. 

A. Alege în ordinea importanței și notează cu 1, 2, 3, 4, 5 primele 5 valori pentru viața 
și lucrarea ta:

• Închinarea
• Rugăciunea
• Grupele de casă
• Smerenia
• Excelența administrativă
• Păstrarea vechilor „cărări”
• Ajutorarea văduvelor
• Părtășia
• Săptămâna de evanghelizare
• Dragostea 
• Păstrarea formei serviciilor divine
• Darea de socoteală
• Menținerea disciplinei în interiorul 

bisericii
• Libertatea 
• Corul, fanfara

• Orchestra mare/de copii
• Conducerea în echipă
• Blândețea
• Grupul/grupurile de laudă
• Vizitele pastorale
• Predicarea
• Dărnicia
• Serile de stăruință
• Intimitatea cu Dumnezeu
• Susținerea misionarilor
• Consilierea pastorală
• Sfințenia
• Misiunile în alte orașe sau sate 

(evanghelizarea).
• Altele: ________________________

_____________________________
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B. Există o distincție între valoare și practică (punerea în practică a acelor valori). O 
formulare simplă a distincției ar fi următoarea: 

Practica este punerea în aplicare în mod real, concret, intenționat și 
sistematic  a unei valori declarate.

C. Urmărește pe ecran cum vor fi scoase în evidență valorile și practicile din tabelul de 
la testul făcut la începutul acestei secțiuni.

D. Urmează să ilustrăm diferența dintre valoare și practică, folosind două exemple: 
închinarea și sfințenia, folosind tabelul de mai jos.

Tabel 1 – Valori, practici și activități exemplificate

VALORI PRACTICI ACTIVITĂȚI

ÎNCHINAREA

RUGĂCIUNE
Rugăciunea din odăiță

Rugăciunea în grup/Stăruință
Rugăciunea prin Cuvânt

MUZICĂ
Cântarea cu instrumente

Ascultarea muzicii ca fundal
Cântările tip rugăciune

DĂRNICIE Colecta, Promisiunea prin credință, Milostenia, 
Sponsorizarea unui proiect

POEZIE și 
PSALMI

Compunerea de psalmi, eseuri, poezii
Recitarea acestora în public

SFINȚENIA

EXPUNERE 
LA CUVÂNT

Citirea zilnică a Bibliei
Ascultarea de predici

Lecturarea cărților creștine

DARE DE 
SOCOTEALĂ

Dezvoltarea intenționată a unei relații cu o persoană 
matură, pentru evaluarea progresului sau a eșecului

Mărturisirea păcatelor în fața lui Dumnezeu și a 
oamenilor

Instalarea unor filtre pentru activitățile virtuale

MENTORARE

Alcătuirea unui plan de dezvoltare personală
Împărtășirea planului de dezvoltare cu un mentor
Întâlniri periodice intenționate pentru „un transfer 

de viață”
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III. FILTRE PENTRU SELECTAREA VALORILOR
Călătorind spre un set de valori biblice, care să stea la baza lucrării spirituale din biserica 

locală, ne oprim asupra unor precizări importante, pe care le vom folosi mai departe în lecția 
aceasta și în cele următoare:

A. Distincția între opinie, convingere și adevăr absolut.

Definirea termenilor:
1. Opinie – părere, punct de vedere, idee particulară
2. Convingere – Părere fermă asupra unui lucru, certitudine, încredinţare, siguranţă
3. Adevăr absolut – axiomatic, nu ipotetic; adevăr care nu poate fi dezminţit; 

necondiţionat, perfect, desăvârşit, adânc, complet, deplin, suprem, suveran; 
principiu veşnic, imuabil (etern), infinit.    

B. Caracteristicile unui adevăr absolut

Ilustrăm ce am scris mai sus, luând ca exemplu de valoare dragostea. Trecem valoarea 
aceasta prin filtrul celor cinci însușiri ale unui adevăr absolut. 

• Își are originea în natura lui Dumnezeu revelată în Sfânta Scriptură (1 Ioan 4:16).
• Există independent de voința mea (Romani 5:8, Ioan 3:16)
• Rămâne neschimbat (1 Corinteni 13:13)
• Se însușește prin revelația descoperită în Sfânta Scriptură (Romani 5:5, Matei 16:17)
• Este amintit în mod repetat în Sfânta Scriptură (1 Corinteni 13; Ioan 13:34-35).

C. Trei reflectoare esențiale în procesul descoperirii valorilor biblice3: 

1. Lumina revelației generale (Psalmul 19) 
Dumnezeu a scris o colecție de cărți fără cuvinte. Prin studiul atent al universului 
creat de Dumnezeu, putem acumula informații valide privind valorile pe care este 
acesta clădit. 

2. Lumina revelației speciale (2 Timotei 3:16-17)
Studiind Biblia, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, descoperim valori pe care nu le 
putem afla prin studiul universului în care trăim. 

3. Lumina înțelepciunii (Exodul 18)
Studiind interacțiunea omului cu Universul, cu lumea înconjurătoare și cu 
Dumnezeu, putem descoperi anumite mecanisme repetitive, derivate din revelația 
generală și cea specială, mecanisme esențiale în creionarea valorilor biblice pe 
baza cărora merită să ne clădim viața și lucrarea. 
Exemple: Principiul Ietro (Exod 18), înțelegerea vremurilor (1 Cronici 12:32).

D. Proveniența valorilor – contextul în care se formează valorile

1. Toți oamenii trăiesc pe baza unor valori (fie că sunt conștientizate și articulate, fie 
nu). De unde ai tu valorile? Care este contextul în care le-ai dobândit? Din  c e l e 
enumerate mai jos, alege trei opțiuni care te-au influențat în mod semnificativ:

3  Eugen Paul-Faina, Isaac Mircea Matei, Temelia Vieții de acum și a celei viitoare, material prezentat la 
Conferința pentru pastori și lideri de tineret, Miercurea Ciuc, 17-21 Aprilie 2001.
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• Biblia
• Biserica/Școala duminicală
• Orele de religie
• Școala publică
• Tradiția 
• Anturajul, prietenii
• Modelul altor biserici 
• Familia 
• Lecturile particulare

• Mass-media
• Experiențele de viață (școala 

vieții)
• Sfera politică
• Sport
• Managementul întreprinderilor
• Mentorii
• Conferințe / contexte de instruire
• Altă sursă: 

2. Ce importanță crezi că are sursa din care am dobândit/moștenit valorile din  
prezent? 

„Noi suntem copiii culturii noastre.”4 

Cultura ne influențează valorile. Uneori, trebuie să fie un proces de „dezvățare” și o 
continuă adaptare și asumare a valorilor biblice.

E. Schimbarea valorilor

La unele valori renunțăm în viață, dobândind altele mai prețioase. De ce crezi că 
s-a produs o schimbare de valori în viața apostolului Pavel? Studiază afirmațiile lui 
din Filipeni 3:7-11 și Efeseni 4:22-24, pentru o ilustrare referitoare la schimbarea 
valorilor.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Alte referințe biblice pentru a ilustra schimbarea de valori: Isaia 1:16-17; Romani 12:1-2; 2 
Corinteni 5:16-17.

IV. BENEFICII ȘI RISCURI 
A. Beneficii ale unei vieți/lucrări construite pe baza unui set de valori biblice

Toți cei care trăiesc și lucrează în spațiul valorilor biblice se bucură de: 
• Binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu;
• Înțelepciune, eficiență și rezultate bune în lucrare;
• Sunt fericiți în lucrarea lor, împlinindu-și menirea.

B. Riscuri/pericole ale unei vieți/lucrări construite fără un set de valori biblice. 

Toți cei care ies din spațiul de siguranță al valorilor biblice: 
• Eșuează în împlinirea scopului lui Dumnezeu pentru ei;
• Sunt neîmpliniți și nefericiți;
• Nu-L glorifică pe Dumnezeu.

4  Clifford Geertz. http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Idiom_Editorial.htm, accesat în 22.10.2015
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V. IDENTIFICAREA SCOPULUI DIVIN PENTRU 
LUCRARE

O ultimă etapă a acestei lecții este identificarea scopului divin pentru lucrarea creștină și 
asumarea acelui scop divin.

A. Definiție

Conform „Dicționarului Explicativ”5, scopul poate fi definit ca țintă, obiectiv către care tinde 
cineva; ceea ce își propune cineva să înfăptuiască; țel.

B. Observați următoarele afirmații referitoare la scopul divin pentru lucrare. Comentați 
alături de un alt participant la conferință.

Noi ca oameni nu creăm scopul, noi doar îl identificăm.

Creatorul este Unul singur, noi suntem descoperitori; cum descoperim și legile 
fizicii, dar nu avem pretenția că le-am inventat.

Scopul fiecărei slujiri face parte din scopul Bisericii, iar acesta face parte din 
scopul lui Dumnezeu, misiunea de răscumpărare a Creației. Scopul este un DAT, 
care trebuie căutat. 

Noi nu suntem chemați să ne zidim pe Pământ împărăția noastră, ci să zidim 
Împărăția lui Dumnezeu.

C. Analizează afirmațiile pe care le face apostolul Pavel în următoarele trei texte biblice, 
în legătură cu scopul măreț al lui Dumnezeu pentru omenire: 

• Romani 1:1-6. 
• Romani 11:36. 
• Romani 15:9-11.

D. Concluzie

Prin urmare, conform versetelor citate, afirmăm că scopul suprem al trăirii și lucrării creștine 
este extinderea Împărăției lui Dumnezeu și glorificarea Lui. 

Acestui scop trebuie să i se alinieze toate lucrările creștine. 

VI. SEMINAR: IDENTIFICAREA UNOR PRACTICI 
POTRIVITE CU VALORILE BIBLICE

Câteodată, pe hârtie sunt valori frumoase, dar rezultatele din viață întârzie să apară. Luăm 
puțin timp în cele ce urmează pentru un exercițiu referitor la investiția pe care o facem conștient 
și intenționat în a da timp valorilor din viața noastră să ne guverneze viața. 

A. Verifică modul în care ți-ai petrecut timpul săptămâna trecută. Folosindu-te de lista 
de valori de mai devreme, menționează-le pe primele 5 în care ai investit cel mai mult timp. 

Valoare                  Practică            Activitate
1. ______________      ______________________  _____________

2. ______________      ______________________  _____________
5  http://dexonline.ro/definitie/scop, accesat pe 10 iunie 2015.
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3. ______________      ______________________  _____________

4. ______________      ______________________  _____________

5. ______________      ______________________  _____________

B. Încearcă să identifici implicațiile imediate ale acestui fapt, pentru fiecare valoare

          Valoare                                                         Implicații       
1.  __________________________                   ____________________________ 

 
2. ___________________________                   ____________________________ 

 
3. ___________________________                   ____________________________ 

 
4. ___________________________                      _______________________________

5. ___________________________                  ____________________________ 
 

C. Este vremea să faci un exercițiu. Încearcă să găsești niște practici potrivite pentru 
două din cele cinci valori pe care le-ai notat mai devreme ca fiind „în top cinci” în viața ta.

Valoare 1 ________. Practici posibile ______________________________________ . 

Valoare 2 ________. Practici posibile ______________________________________ .

1. Împărtășește lista de valori cu unul dintre colegii de echipă sau cu un alt participant la 
conferință. Sunt anumite modificări pe care ai vrea să le faci acestei liste? 

2. Care crezi că sunt valorile care stau la baza unei lucrări de succes? Pe ce valori se 
întemeiază o biserică puternică, influentă, care își atinge scopul pe care L-a intenționat 
Dumnezeu pentru aceasta?

3. Discutați despre elementele unei lucrări orientate pe program/formă, pornind de la 
textul din Matei 12:8-14.

4. Discutați în grupul mic despre elementele unei lucrări orientate pe scop, pornind de la 
textul din Faptele Apostolilor 13:1-5. 

5. Discutați un exemplu de eșec al unei lucrări bazate pe programe și despre când anume 
se calculează reușita sau eșecul unei lucrări.

6. Discutați două exemple de succes ale bisericilor orientate pe scop.
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VII. Proiect: 
Vă rugăm să studiaţi individual următoarele pasaje, continuând să descoperiţi şi alte valori 

biblice, esenţiale pentru viaţă şi lucrare, apoi să discutaţi în cadrul echipei concluziile studiului:

1. Exod 18 ______________________________________________________________ 
2. Psalmul 1 _____________________________________________________________
3. Psalmul 19 ____________________________________________________________
4. Psalmul 145 __________________________________________________________
5. Proverbe 1:7 ___________________________________________________________
6. Matei 5:1-12 ___________________________________________________________
7. Matei 5:19 _____________________________________________________________   
8. Matei 6:24 _____________________________________________________________
9. Matei 6:25-32 __________________________________________________________
10. Matei 6:33 _____________________________________________________________
11. Matei 7:21-23 __________________________________________________________
12. Matei 7:24-27 __________________________________________________________
13. Matei 22:36-40 _________________________________________________________
14. Matei 28:18-20 _________________________________________________________
15. 1 Corinteni 3:5-9 ________________________________________________________
16. 1 Corinteni 12:13-27 _____________________________________________________

Discutați și apoi asumați-vă o listă de valori biblice pentru lucrarea lui Dumnezeu, în care 
sunteți implicați în cadrul bisericii locale.

Aliniați activitățile bisericii la valorile și practicile asumate.
Discutați cu echipa și căutați să aliniați scopul lucrării în care sunteți implicați, la scopul divin 

al lui Dumnezeu, acela de glorificare a Lui și extinderea marginilor Împărăției lui Dumnezeu.

Bibliografie:
• http://dexonline.ro/definitie/valoare, accesat la 10 iunie 2015.
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/value, accesat în 10 iunie 2015.
• Eugen Paul-Faina, Isaac M. Matei, Temelia Vieții de acum și a celei viitoare, material 

prezentat la Conferința pentru pastori și lideri de tineret, Miercurea Ciuc, 17-21.04.2001.
• Clifford Geertz http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Idiom_Editorial.htm, accesat în 

22.10.2015.
• http://dexonline.ro/definitie/scop, accesat pe 10 iunie 2015.
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Lectia 2

viziunea și Misiunea

Scop: 
dezvoltarea viziunii și a misunii pentru 

biserica locală sau  a organizației

Obiective: 
1. Înţelegerea importanţei unei viziuni și a unei misiuni pentru lucrare.
2. Captarea și creionarea viziunii și a misiunii pentru lucrare.
3. Scrierea viziunii și a misiunii.
4. Comunicarea prin cuvânt şi prin faptă.

I. INTRODUCERE  
A. Care este visul tău?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

B. Scrie, într-un paragraf,  viziunea actuală pentru lucrarea ta:

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

C. Este vreo legătură între visul tău şi visul lui Dumnezeu? Care este aceasta?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Echipa:

Mihai Dumitraşcu

Flaviu Coman

Laurentiu Funieru

Emil Meştereagã

2
,
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D. Te rog să faci o prezentare succintă a următoarelor persoane:

1. Şamua ____________________________________________________
2. Şafat ______________________________________________________
3. Igual ______________________________________________________
4. Palti ______________________________________________________
5. Gadiel _____________________________________________________
6. Caleb ______________________________________________________
7. Iosua ______________________________________________________

E. Care este diferenţa dintre primele cinci persoane şi ultimele două?

1. Caleb şi Iosua au viziune, văd ceea ce vede Dumnezeu.
2. Ceilalţi sunt lipsiţi de viziune.

F. Unește cele nouă puncte între ele prin patru linii drepte, în aşa fel încât fiecare 
punct să fie cuprins în cel puţin o linie, fără să ridici creionul de pe hârtie în timp ce unești 
punctele.

    •   •     •

    •   •     •

    •   •     •

II. DEFINIŢII
A. Definiţii de dicţionar

1. „Viziune, viziuni, s.f. 1. Percepţie vizuală; p. ext. imagine, reprezentare. 2. Mod 
de a vedea, de a concepe lucrurile; concepţie, opinie. 3. Percepţie imaginară 
a unor lucruri nereale. ♦ Ceea ce i se pare cuiva că vede ca urmare a acestei 
percepţii. [Pr.: -zi-u-] - Din fr. vision. Cf. lat. visio, -onis.”6

2. „Viziune: Substantivul: 1. o imagine mentală clară; «el a avut o viziune a morţii 
sale.»  2. abilitate de a vedea; aptitudinea de a avea viziune. 3. Experienţa 
perceptibilă de a vedea:«În clara lui viziune, el a văzut alergătorii care au ieşit 
dintre copaci»; «el a avut o senzaţie vizuală de lumină intensă». 4. Puterea 
imaginaţiei; «imaginaţia populară a creat o lume a demonilor» . 5. O experienţă 
religioasă sau mistică a unei apariţii supranaturale «El a avut o viziune a Fecioarei 
Maria.»”7

6  Academia Română. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 1998. Disponibil la www.dexonline.ro. Internet.
7  Vision, Websters online Dictionary. Disponibil la: www.websters-online-dictionary.org/definition/vision. Internet.
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3. „Viziune: Substantivul 1. aptitudinea sau starea de a vedea. 2. abilitatea de a 
gândi asupra viitorului, având imaginaţie sau înţelepciune. 3. o imagine mentală 
despre cum va fi sau cum ar trebui să fie viitorul. 4. o experienţă prin care vezi ceva 
într-un vis, într-o stare de transă sau într-o apariţie supranaturală. 5. imaginile 
văzute pe ecranul televizorului. 6. o persoană sau o imagine de o frumuseţe 
neobişnuită.”8

B. Citate despre viziune:

1. „Viziunile se nasc în sufletul unui om, mistuit de tensiunea dintre ceea ce este şi 
ceea ce ar putea fi. Oricine este implicat emoţional - frustrat, mâhnit, poate chiar 
mânios - şi priveşte lucrurile prin prisma felului în care crede el ca ar putea fi ele, 
devine un candidat la viziune.“9

2. O viziune este un vis despre viitor:
a.  „Viziunea este un vis ancorat în realitate.“10

b. „Viziunea este un vis dat de Dumnezeu despre viitor. Este un tablou în 
mintea dumneavoastră, despre ce vrea Dumnezeu să se întâmple în biserica 
dumneavoastră, sau în lucrarea dumneavoastră de slujire.“11

c. „Viziunea pentru slujire este o imagine mentală clară a unui viitor preferabil, 
impărtăşită de Dumnezeu slujitorilor Lui, aleşi de El, viziune care este bazată 
pe o înţelegere corectă a lui Dumnezeu, a sinelui şi a circumstanţelor.“12

În materialul acesta ne vom referi la viziune ca la „o imagine mentală clară a unui viitor 
preferabil, împărtăşită de Dumnezeu slujitorilor Lui aleşi de El, viziune care este bazată pe o 
înţelegere corectă a lui Dumnezeu, a sinelui şi a circumstanţelor.“

III. CARACTERISTICILE UNEI VIZIUNI: 
A. Viziunea este inspirată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

B. Viziunea este ancorată în realitate. Ea răspunde fiecărei nevoi cu care se confruntă 
oamenii și nu poate să ramână doar visul cuiva. Trebuie să fie ancorată în realitate, dar 
mai bună decât ea. 

C. Viziunea este mai mare decât potențialul tău. În acest fel, va fi implicată comunitatea 
și, mai ales, Dumnezeu. Într-un fel am putea spune că viziunea este imposibilă fără 
implicarea lui Dumnezeu. 

D. Întotdeauna viziunea țintește spre viitor, oferind acea perspectivă de dorit, ceea ce 
va face ca oamenii să fie inspirați și motivați pentru a se implica în împlinirea ei. 

Burt Nanus, în „Visionary Leadership”, descrie astfel puterea inspiratoare a unei 
viziuni: 

„O viziune nu are putere să inspire sau să insufle energie oamenilor şi nici 
abilitatea de a fixa un principiu nou sau să atragă angajamente, dacă nu oferă o 
perspectivă a  viitorului care este distinctă şi dacă nu demonstrează un mai bine 

8  Vision, Oxford online Dictionary. Disponibil la:  www.AskOxford.com.Internet.
9  Andy Stanley, Cultivă-ţi viziunea (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2003),  21.
10 Warren Bennis, On becoming Leader (New York: Perseus Books, 2003), 194.
11 Ibid.
12 George Barna, Without vision the People Perish (Barna Research, 1991), 29.
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pentru organizaţie, pentru oamenii din organizaţie şi pentru societatea în care 
funcţionează organizaţia.”13

E. Viziunea este transferabilă, molipsitoare. Ea nu poate să rămână proprietatea 
(preocuparea) unui individ, ci ea trebuie să fie transferată întregii biserici, sau grupului 
care este implicat în lucrare. Viziunea liderului trebuie să devină viziunea comunității. Dacă 
rămâne proprietatea unui individ, aceasta  nu se va realiza.

F. Viziunea este unică pentru fiecare biserică sau organizație în parte. Viziunea 
este pentru un anume lider și un anume grup, la un moment dat.14

G. Viziunea cuprinde trei niveluri:

1. Ceea ce se poate face - realitatea;
2. Ceea ce se poate concepe - ceea ce visezi sau previzionezi;
3. Ceea ce nu ai gândit încă - ceea ce încă nu visezi. 

„Viziunea se întinde pe domenii vaste, dincolo de tărâmul previziunilor, al 
confortului și al așteptărilor.”15

IV. BENEFICIILE UNEI VIZIUNI:  
A. Stabilește direcția pentru viața individuală sau colectivă, care descrie dorinţa lui 

Dumnezeu pentru o persoană, sau pentru o comunitate;

B. Creează entuziasmul necesar pentru mobilizarea bisericii;

C. Ajută persoana sau biserica la a se focaliza, astfel că nu se vor pierde în detalii 
irelevante și care nu slujesc acesteia;

D. Viziunea motivează în vederea împlinirii a ceea ce este valoros și important;

E. Ridică standardele și așteptările celor implicați;

F. O viziune ne ajută să fim proactivi, nu reactivi;

G. Concentrează atenția pe răspunsul lui Dumnezeu la nevoile personale ale 
oamenilor.

George Barna ne aminteşte unirea integrală între viziunea şi nevoile oamenilor:

„Dezvoltarea organizaţională este utilă. Clădirile slujesc unui scop. Programele 
sunt mijloace spre un final, dar finalizarea este întotdeauna legată de schimbarea 
vieţii oamenilor.”16

H. Creează unitate în cadrul conducerii și a bisericii (sinergie).

Proverbe 29:18 „Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără 
frâu” -  sensul aici este că atunci când poporul nu are viziune, este fără frâu, nu are 
nicio direcţie spre care se îndreaptă.

13 Burt Nanus, Visionary Leadership (San Francisco: Josey-Bass, The Leadership Challenge, 1992),  8.
14  John Maxwell, Equip, Cartea 1, pag.17
15  Charles R. Swindoll, Curs Conducerea exponențială, pag.8
16  George Barna, Without a Vision, the People Perish (Barna Research, 1991), 110-111.
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V. EXEMPLE DE VIZIUNI  
A. Viziunea Microsoft pentru educaţie „este aceea de a crea o comunitate globală 

interconectată a elevilor, studenţilor, profesorilor şi a celor care studiază continuu, care îşi 
valorifică propriul potenţial utilizând Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.”

B. Biserica Creștină „Emanuel”, Galati: „O comunitate de credincioşi maturi în Cristos, 
relevantă şi cu impact în societate.”

C. Departamentul de tineret al Cultului Creștin Penticostal: „În fiecare biserică locală să 
existe o lucrare de tineret sănătoasă, dinamică și cu impact în comunitate.” 

D. Viziunea ProLider: „O rețea informală de biserici dinamice, relevante și cu impact în 
societatea contemporană.”

E. Organizația de tineret „Vital”: „O mișcare a lui Dumnezeu, între tinerii din Romania, 
integrată în biserica locală, care transformă societatea.”

VI. DESCOPERIREA ȘI DEZVOLTAREA VIZIUNII 
PENTRU LUCRARE 

Acesta este un proces complex, care Îl implică în mod direct pe Dumnezeu, pe noi, 
circumstanţele în care ne găsim şi lucrarea la care suntem chemaţi.

A. Ne vom uita la modul în care Pavel primește viziunea de la Dumnezeu: 

Fapte 9:15-16: „Dar Domnul i-a zis: «Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca 
să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea 
fiilor lui Israel, şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.»” 

Galateni 1:15-16: „Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii 
mele şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul 
Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om”. 

Romani 15:18-20: „Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut 
Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul 
meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea 
Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am 
răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos. Şi am căutat să vestesc Evanghelia 
acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul”. 

Romani 1:1-5: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca 
să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin 
prorocii Săi în Sfintele Scripturi.  Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui 
David în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere 
că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul 
nostru, prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, 
la ascultarea credinţei pe toate neamurile.”

Galateni 2:7,9: „Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredinţată Evanghelia 
pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia 
pentru cei tăiaţi împrejur... şi când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, 
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Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă 
de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi 
împrejur.” 

B. Pași în descoperirea și dezvoltarea viziunii:

Pasul 1. Cunoaşte-L pe Dumnezeu 
a. Rugăciune. Petrece timp semnificativ în rugăciune de unul singur şi împreună 

cu alţii care simt povara lucrării. În procesul acesta, este nevoie de călăuzire 
specifică din partea lui Dumnezeu, pentru a înţelege ceea ce doreşte El în mod 
specific de la noi.

Fapte 9:11
b. Studierea Bibliei. Ancorarea în Cuvântul lui Dumnezeu este importantă pentru 

a înţelege ce vrea El ca Biserica Sa să facă pe pământ. Putem studia pasaje 
precum: Matei 28:19-20; Ioan 3:16; 2 Corinteni 5:18-21; Efeseni 1:3-12; 1 
Timotei 2:4 etc.

c. Reflectare. Fă-ţi timp să te retragi, pentru a medita în linişte la tot ceea ce 
Dumnezeu ţi-a spus prin Cuvântul Său. Este timpul pentru discernământ 
spiritual, pentru a înţelege ce spune Dumnezeu prin Duhul Său.

Galateni 1:17-18 - Pavel petrece un timp în Arabia pentru a reflecta, pentru a fi 
instruit direct de către Duhul Sfânt, primind viziunea de la Dumnezeu cu privire la 
taina Evangheliei Domnului Isus Cristos.
Găsim în Scriptură cel puţin patru modalităţi prin care Dumnezeu a revelat unor oameni 

scopurile vieţii lor. Chemarea le-a fost descoperită la fel ca oamenilor obişnuiţi ai zilelor noastre:
1. Ca un tunet / Prin revelaţie

Dumnezeu îţi descoperă scopul vieţii la un moment dat sau printr-un eveniment 
anume, iar acesta devine clar imediat.

• Exemplul apostolului Pavel (chemarea pe drumul Damascului, prima călătorie 
misionară prin profeţie).

2. Prin uşi deschise

Dumnezeu îţi descoperă scopul pe parcursul mai multor ani, pas cu pas, pe măsură 
ce foloseşti oportunităţile care ţi se ivesc.

• Exemplul Esterei
3. Chemarea de la naştere

Dumnezeu îţi descoperă scopul devreme în viaţă; ai ştiut dintotdeauna la ce eşti 
chemat.

• Exemplul lui Ieremia
4. Creşterea în cunoştinţă

Dumnezeu îţi descoperă scopul în linii generale. Pe măsură ce te îndrepţi spre El, 
îţi oferă tot mai multe detalii.

• Exemplul lui Iosif
În timp ce modalităţile unu şi trei sunt foarte rare, dar greu de ratat, modalităţile doi 

şi patru sunt cel mai des întâlnite dar şi mult mai uşor de ratat. Din această cauză 
este foarte important ca liderii să cunoască şi să evite barierele care se pot interpune 
între ei şi viziunea pe care Dumnezeu vrea să le-o transmită.
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Pasul 2. Cunoaşte-te pe tine însuţi 
Înţelege-ţi punctele tari, abilităţile, darurile spirituale, chemarea, pasiunea şi limitele. 
Este un proces întreg prin care Dumnezeu a modelat viaţa noastră, folosind 

evenimente, crize şi oameni, pentru a ne forma spiritual pentru ceea ce ne-a chemat 
să facem. 

Pasul 3. Cunoaste-ți biserica, organizația (Înţelege punctele tari unice, abilităţile 
şi limitele unice ale congregaţiei tale)

Orice biserică are propriile resurse care sunt folosite de Dumnezeu pentru îndeplinirea 
viziunii încredinţate. Aceste resurse cuprind oameni, daruri spirituale, bani, talente, 
informaţie, istorie, nivel de respect al comunităţii etc. Fiecare congregaţie este 
unică în felul ei, şi, ca atare, vizunea fiecărei biserici în parte este unică. În procesul 
dezvoltării viziunii, este important să observăm cu atenţie care sunt caracteristicile 
specifice ale bisericii, care îi sunt părţile tari şi cele slabe, ce entuziasmează oamenii 
din congregaţie, în ce fel istoria bisericii a influenţat modul în care oamenii gândesc 
şi se raportează la slujire.

Pasul 4. Cunoaște comunitatea căreia îi slujeste biserica ta (Dezvoltă o 
înţelegere a nevoilor oamenilor din afara bisericii.)

Fiecare biserică este aşezată în mijlocul unei comunităţi care are, la rândul ei, 
propriile caracteristici. În procesul dezvoltării viziunii, este important să facem o 
analiză a societăţii în care biserica este chemată să slujească. 
• Care sunt nevoile oamenilor din comunitate? Acestea reprezintă uşi de slujire deja 

deschise înaintea bisericii. 
• Ce forţe culturale influenţează comunitatea? Trebuie să înţelegem care sunt direcţiile 

în care se dezvoltă societatea, pentru ca apoi să putem avea impact asupra ei, slujind 
într-un mod relevant oamenilor din cadrul ei. 

• Înţelegerea contextului slujirii ne va ajuta să vedem care sunt valorile, credinţele şi 
atitudinile oamenilor.

Dumnezeu alege să pună pe inima oamenilor Săi anumite dureri ale societăţii, 
ca apoi să îi cheme să întâmpine acele nevoi. O biserică nu poate întâmpina toate 
nevoile societăţii, dar se poate focaliza pe acele nevoi pentru care biserica este 
echipată.

Pasul 5. Scrie viziunea pentru biserica ta
Procesul de dezvoltare al viziunii pentru lucrare presupune să se ajungă la 

articularea acesteia în contextul rugăciunii, studiului biblic, căutării voii Domnului, 
înţelegerii noastre şi a contextului în care slujim. Viziunea trebuie scrisă cât mai 
concis posibil, clar, devenind astfel irezistibilă pentru biserică. Ea nu ar trebui să aibă 
mai mult de 25 de cuvinte. Trebuie folosit orice prilej pentru a o comunica, devenind 
„omniprezentă”. 

În tot procesul acesta, rolul consilierilor înţelepţi este foarte important. Caută acei 
oameni maturi în Hristos, cu experienţă în lucrarea bisericii şi împărtăşeşte împreună 
cu ei ceea ce ţi-a spus Dumnezeu, dar, în același timp, ascultă-le povestea şi lasă ca 
înţelepciunea lor să te îmbogăţească şi să te ajute să-ţi clarifici gândurile cu privire 
la viziunea bisericii tale.

Pavel are câțiva oameni înțelepți care au avut un impact deosebit în viața sa și 
în clarificarea viziunii dată de Dumnezeu: Gamaliel (Fapte 22:3), Anania (Fapte 9), 
apostolii de la Ierusalim (Galateni 2).
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VII. Bariere în calea unei viziuni
În continuare vom trece în revistă, pe scurt, şase bariere tratate de George Barna în lucrarea 

sa, „The Power of Vision”.17

A. Tradiţia18

Una dintre cele mai des întâlnite bariere, este gândul conform căruia Dumnezeu  nu ne va 
provoca niciodată să schimbăm vechile modalităţi de lucru. De obicei exprimăm  acest gând 
spunând: „...dar nu am  procedat niciodată în felul acesta”.

„Tradiţia, în mod general este o reflecție asupra  trecutului, în timp ce viziunea 
este întotdeauna o reflecţie asupra viitorului.”19

Folosită corect, tradiţia poate deveni trambulină pentru viziune. Folosită incorect, ea va 
deveni ucigaşul viziunii.

B. Stereotipurile şi prejudecăţile

Acestea reprezintă probabil cea mai des întâlnită barieră, după tradiție. Stereotipurile sunt 
idei preconcepute20, clişee, în timp ce prejudecăţile sunt sentimente iraţionale21  de frică şi 
neplăcere. Pot fi înţelese ca nişte filtre de protecţie împotriva afluxului de informaţii care ne 
permit să judecăm oamenii fără a-i cunoaşte personal sau cunoscându-i numai superficial: ele 
ne limitează opinia despre realitate.22

C. Frica

Captarea şi implementarea viziunii date de Dumnezeu poate deschide o perspectivă care 
să ne sperie, deoarece aceasta  implică schimbare, ieșire din zona de confort și asumarea unor 
riscuri. Dr. Charles Stone scria:

„Minimizarea riscului şi maximizarea siguranţei poate deveni o trăsătură 
pentru liderii care au aversiune faţă de asumarea riscurilor. J. Oswald Chambers 
[…] a scris: «Frontierele împărăţiei lui Dumnezeu nu au fost niciodată extinse de 
către bărbaţi sau femei excesiv de prudenţi.»”23

D.  Automulţumirea

Bil Hybells  spunea, cu ocazia summitului de conducere GLS din 2008, că viziunea începe cu 
o „nemulţumire sfântă” experimentată de lider. Atunci când liderul intră în contact cu o nevoie ce 
trebuie împlinită sau observă o stare de lucruri ce trebuie îmbunătățită, acesta experimentează 
un gen de nemulțumire ce-l determină la acțiune.

Automulțumirea stinge motorul viziunii din inima liderului, inducându-i o stare de nepăsare.

E. Oboseala/Epuizarea

Viziunea necesită un grad ridicat de energie necesar implementării ei. Planificarea, 
organizarea și administrarea ei solicită la maximum liderul. Viziunea croiește cărări noi atât 
17  Sursa https://antonbirol.wordpress.com/2012/07/10/vision-killers-prov-2918/  ,  (An extract from “The Power of 
Vision” by George Barna) accesată la data de 9.02.2015.
18  TRADÍȚIE ~i f. 1) Ansamblu de datini, concepții, legende, obiceiuri, credințe, constituite în cadrul unei 
comunități sociale și transmise din generație în generație. 2) Obicei statornicit de mult timp; practică uzuală. 
Sursa http://dexonline.ro/definitie/tradi%C8%9Bie accesată la data de 12 iunie 2015
19  https://antonbirol.wordpress.com/2012/07/10/vision-killers-prov-2918/  ,  (An extract from „The Power of Vi-
sion” by George Barna) accesată la data de 9.02.2015.  
20  Sursa http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/stereotype accesată la data de 20.02.2015
21  Sursa http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/prejudice accesată la data de 20.02.2015
22  Sursa http://stereotipuri.blogspot.ro/2011/01/ce-este-un-stereotip.html accesat la data de 20.02.2015
23  Sursa http://www.churchleaders.com/pastors/pastor-articles/176524-charles-stone-5-vision-killers-you-must-
put-to-death.html accesată la data de 20.02.2015
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pentru acesta cât și pentru biserică, de aceea nivelul de energie solicitat este mult mai mare 
decât cel necesar întreținerii rutinei și automatismelor.

Din această cauză, atunci când liderul nu mai are surplusul de energie necesar, tendința 
este de a abandona viziunea în favoarea rutinei. 

F. Gândirea pe termen scurt

Viziunea dată de Dumnezeu pentru o biserică nu se poate realiza peste noapte. De cele mai 
multe ori, ea privește spre un viitor îndepărtat, putând chiar să depăşească viaţa vizionarului.

• Exemplul  lui Moise
Schimbările profunde și durabile necesită ani de muncă susținută, de aceea gândirea pe 

termen lung este absolut necesară.
Atunci când liderul dorește rezultate pe termen scurt, de obicei va produce mici schimbări 

de suprafață fără un impact real.

VIII. Etape în viaţa unei biserici şi rolul 
VIZIUNII în fiecare etapă a bisericii24

Conducătorii bisericii sunt cei chemați de Dumnezeu să inițieze și apoi să ofere călăuzirea 
necesară în procesul schimbării prin dezvoltarea şi comunicarea viziunii.

24  Andrew Seidel, Croind un traseu temerar, Multimedia Arad, 2008, pag. 165

Viziunea este partea 
dominantă a bisericii 

sau organizaţiei. 
Pasiune puternică în 

ceea ce priveşte scopul 
şi viziunea. 

Biserica începe să 
capete trăsături 

instituționale. Continuă 
să aibă un impact 
deosebit asupra 

societăţii. Începe să 
apară o distanţare faţă 
de viziunea originală. 

Când organizaţia se 
îndepărtează prea 

mult de viziunea sa, 
dacă viziunea nu 

este reînnoită, începe 
declinul.
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Viziunea este stimulată şi susţinută de procesul schimbării.
În momentele importante sau critice din viaţa unei biserici existente sau a unei organizaţii, 

viziunea trebuie să fie reînnoită.

A. Dacă viziunea nu este reînnoită, biserica intră în declin.

B. Adaptarea viziunii este importantă pentru continuarea creşterii bisericii sau a 
lucrării de slujire.

1. Împrejurările şi cultura se schimbă mereu. Viziunea care era eficientă la un moment dat  
în istoria bisericii poate să nu corespundă situaţiei actuale.

De exemplu, schimbări dramatice în arena politică în Europa de Est au necesitat schimbări 
majore în lucrarea de slujire a bisericii. O viziune nouă pentru lucrarea de slujire este 
esenţială.

2. Dacă viziunea nu este înnoită, biserica nu mai este la curent cu împrejurările noi şi 
nevoile  în continuă schimbare ale oamenilor.

3. Singura constantă posibilă este tocmai schimbarea continuă. Viaţa nu este niciodată 
statică.

IX. Misiunea
A. Introducere:

În timp ce viziunea este imaginea unui viitor de dorit, misiunea este sarcina sau 
responsabilitatea care trebuie îndeplinită pentru atingerea viziunii.

Dacă viziunea răspunde la întrebarea „unde?”, misiunea răspunde la întrebarea „ce facem?” 
sau, mai corect spus, „ce facem pentru a îndeplini viziunea?”

Din perspectiva lucrării bisericii orientate pe scop, misiunea se referă la calea prin care se 
va atinge scopul propus. Între componentele bisericii orientate pe scop, misiunea reprezintă 
definirea, conturarea și detalierea lucrării bisericii, prin care ajunge la împlinirea viziunii ei. 

Problema bisericilor orientate pe programe constă nu doar în faptul că nu au o viziune 
de la Dumnezeu spre care să se îndrepte, ci și în absența unei misiuni conturate, care să 
delimiteze, să selecteze și să prioritizeze ativitățiile sau lucrările acestora. Consecința absenței 
misiunii declarate a bisericii va fi risipirea resurselor și a eforturilor acesteia în lucruri marginale 
a căror finalitate nu are nici un rod, din perspectiva scopului lui Dumnezeu. 

B. Definiții de dicționar și citate:

1. Misiune (lat. missio; grec. apostelo):25

„Însărcinare, împuternicire dată cuiva, sarcină de a face un anumit lucru”.

„Sarcină acordată cuiva în vederea realizării unei acțiuni.”

„Grup de persoane (oficiale) trimis undeva cu un anumit scop; delegație”

 „Acțiunea de propagare a creștinismului în țările cu o altă religie dominantă.”

25  Dicţionarul explicativ al limbii române. Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Editura Univ-
ers Enciclopedic, 1998.
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2. Citate:

„În timp ce viziunea exprimă o stare ideală posibilă, misiunea exprimă o 
evoluție programatică spre această stare”. 26

„Misiunea trebuie să asigure armonizarea intereselor divergente ale slujitorilor 
și ale membrilor bisericii şi să determine implicarea lor efectivă şi eficientă în 
lucrarea ei.” 27

„Dacă scopul bisericii este mântuirea oamenilor și aducerea lor în Împărăția 
lui Dumnezeu, misiunea bisericii reprezintă calea pe care scopul acesta poate fi 
împlinit.” 28

3. Exemplul biblic: apostolul Pavel

a. Misiunea lui Pavel  înainte de convertire: Saul a urmărit apărarea iudaismului și a 
avut misiunea de a opri, pe orice cale, răspândirea ereziei că Isus este Mesia, cel 
profețit. 
• A condus execuția lui Stefan (Fapte 7.58); 
• A prigonit Biserica din Ierusalim (Fapte 8.1);
• A extins amenințarea și uciderea ucenicilor (Fapte 9.1-2; 22.3-5;)

b. Misiunea lui Pavel după convertire: Convertirea a schimbat radical scopul și 
viziunea lui Pavel. 

Viziunea apostolului este mântuirea iudeilor și a neamurilor, deopotrivă, și extinderea 
Împărăției lui Dumnezeu la cât mai mulți oameni.

Pentru împlinirea acestei viziuni, apostolul Pavel a implementat misiunea astfel:
• A predicat Evanghelia iudeilor (Fapte 9.20; 13.5; 18.5);
• A predicat Evanghelia neamurilor (Fapte 14.6-7; Rom. 1.15; 15.19-20);
• A înființat biserici (Fapte 16.15, 40;18.7);
• A învățat pe cei convertiți (Fapte 18.11; 28.31; 2 Tim. 3.14);
• A făcut ucenici (Fapte 14.21; 1Cor. 4.14-16; 2 Tim. 3.10);
• A echipat alți slujitori (2 Tim. 1.6-14);
• A pus în slujire alți slujitori (Fapte 19.22; 1 Cor. 4.17; 2 Tim 4.12; Tit 1.5).

Misiunea apostolului Pavel este vestirea Evangheliei, înființarea de biserici locale, în care 
cei convertiți să fie ucenicizați, echipați pentru slujire și învestiți în slujbă.

c. Caracteristicile misiunii:
• Exprimare a lucrurilor esențiale și specifice, care duc la împlinirea viziunii;
• Formulare cu claritate şi realism;
• Exprimare simplă și concisă;
• Exprimare atractivă și reprezentativă;

26  Christopher, Bart (July 1997). “Industrial Firms and the Power of Mission”. Industrial Marketing Management 
26 (4): 371-383.
27  George Bullard. The Life Cycle and Stages of Congregational Development.  http://sed-efca.org/wp-content/
uploads/2008/08/stages_of_church_life_bullard.pdf.
28  Emil Mestereagă, Misiologie și formare misionară, Curs ITP, 2013, p. 14.
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d. Beneficiile unei misiuni
• Facilitează concentrarea și acordarea atenției asupra lucrurilor esențiale;
• Ajută la ordonarea în timp a lucrurilor, după prioritatea lor;
• Oferă criterii obiective de evaluare a calității oamenilor implicați;
• Ajută la formarea unei echipe complementare;
• Limitează interesele divergente și conflictuale;
• Oferă continuitate și cursivitate desfășurării lucrării;
• Oferă posibilitatea unei evaluări obiective a lucrării;
• Dă satisfacția împlinirii celor implicați.

e. Exemple de misiune:

„Să predicăm Evanghelia celor nemântuiți, să-i învățăm să trăiască viața nouă, 
după Cuvântul lui Dumnezeu și să facem ucenici capabili să slujească altora.” 
(Biserica Penticostală  „Vestea Bună” București)

„Să predicăm Evanghelia lui Isus Hristos și să întâmpinăm nevoile oamenilor, în 
numele Lui, fără nici o discriminare.” (Armata Salvării)

„Să fim o părtășie de credincioși, care-L cunoaște pe Dumnezeu, printr-o 
relație personală cu Isus Hristos. Să echipăm credincioșii prin ucenicie. Să arătăm 
dragostea lui Dumnezeu unei lumi flămânde după Isus Hristos, în ascultare de 
Marea Trimitere.” (First Baptist Church of Wasilla)

„Suntem o biserică de credincioși penticostali a căror scop este să se închine lui 
Dumnezeu, să evanghelizeze lumea și să ofere locul unei părtășii de echipare a 
credincioșilor, pentru a sluji lui Dumnezeu și semenilor.” (Peace Chaple Assembly 
of God)

„Să creștem în dragostea noastră pentru Dumnezeu și să întâmpinăm nevoile 
oamenilor, iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, 
cu toată puterea noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine.” (Auburn African 
Methodist Episcopal Zion Church)    
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X. SEMINAR VIZIUNE
A. Observaţi cât de clar Şi-a exprimat Isus viziunea. Care este afirmaţia cheie în fiecare 

situaţie?

Luca 19:10 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ioan 3:17________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ioan 10:9-10 _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Cum aţi scrie dumneavoastră viziunea Lui? _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B. Observaţi cât de clar şi-a exprimat Pavel viziunea. Cum aţi scrie dumneavoastră 
viziunea lui?

Coloseni 1:28-29 ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

C. Care sunt observaţiile dumneavoastră cu privire la procesul comunicării viziunii lui 
Neemia? Neemia 2:11-20 (în special 17-18)

XI. PROIECT VIZIUNE
Ştiind că nimeni nu poate scrie viziunea completă în puţine minute, începeţi procesul
făcând următoarele:

A. Recitiţi materialul prezentat până aici despre viziune şi apoi parcurgeţi Anexa # 2, 
RESURSE VIZIUNE. (Acest material este de foarte mare ajutor în conturarea viziunii și 
poate fi accesat pe pagina de internet ProLider, la secțiunea „resurse”.)

B. Începeţi să schiţaţi viziunea pentru biserica sau slujirea dvs. (vedeţi întrebările din  
secțiunea „Resurse“).

C. Lucraţi împreună cu cei din biserica dumneavoastră la acest proiect. 
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XII. SEMINAR MISIUNE
A. Vă rugăm să identificaţi misiunea ilustrată într-unul din următoarele pasaje:

1. Coloseni 1:28-29
Care sunt valorile, scopul şi viziunea liderului descris in pasaj? __________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Care credeţi că a fost misiunea lui?____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B. Scrierea declaraţiei de misiune

Care sunt valorile, scopul şi viziunea bisericii dumneavoastre? 
Valorile: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Scopul: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Viziunea: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Care este misiunea bisericii dumneavoastră? ___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

XIII. PROIECT MISIUNE
A. Vă rugăm să studiaţi individual şi apoi să discutaţi în grup concluziile studiului 

următoarelor pasaje:

1. Geneza 6:13-21
2. Exod 3:10
3. Exod 25:9, 26:30
4. Matei 28:19-20
5. Coloseni 1:28-29

B. Creionarea lucrării specifice încredinţate de Dumnezeu

1. Revizitarea valorilor, scopului, şi a viziunii bisericii, în vederea clarificării misiunii bisericii 
dumneavoastră:

a. Care este scopul existenţei bisericii dumneavoastră? __________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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b. Care este viziunea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu? _________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c. Care este misiunea bisericii dumneavoastră? Pentru a lucra mai eficient la definirea  
misiunii bisericii din care faceti parte, vă recomandăm să accesati materialul intitulat: RESURSE 
MISIUNE (acest material este de foarte mare ajutor in conturarea misiunii și poate fi accesat pe 
pagina de internet ProLider, la sectiunea „resurse”) __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

C. Alinierea priorităţilor şi activităţilor zilnice la scopul pentru care trăim, în vederea 
creşterii eficienţei procesului de îndeplinire a misiunii personale şi organizaţionale

1. Ce intenţionaţi să faceţi pentru a vă putea îndeplini misiunea? _____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Care este rolul vostru unic în biserică? _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Care sunt obiectivele şi activităţile voastre zilnice, săptămanale, lunare, semestriale, 
anuale în vederea îndeplinirii misiunii?  ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Lectia 3

strategia

Scop: 
înțelegerea, conceperea și 

implementarea unei strategii care să 
ofere structura unui plan de lucrare

Obiective:
1. Înțelegerea importanței dezvoltării unei strategii pentru lucrare.
2. Dobândirea unei imagini de ansamblu asupra conceptului de strategie.
3. Identificarea elementelor și pașilor necesari conceperii unei strategii de succes.
4. Scrierea și implementarea unei strategii pentru biserica locală.

I. Introducere
O exemplificare relevantă care să evidențieze importanța strategiei.

II. Definiții 
Termenul provine din grecescul „strategos” care făcea referire la conducătorul unei armate. 

Conceptul însă cunoaște o dezvoltare amplă și o extindere dinspre sfera militară înspre diferite 
alte domenii, cum ar fi business, sport, management, dinamica bisericii.

A. În sens militar, strategia se referă la „știința sau arta planificării și coordonării 
unor mișcări și operațiuni militare de amploare.”29

B. Din domeniul afacerilor: „Arta și știința planificării și selectării resurselor pentru 
folosirea lor cât mai eficientă și eficace.”30

C. Din domeniul medicinei: „Adaptarea sau complexul de adaptări (precum 
comportament, metabolism sau structură) care servește sau pare să servească o 
funcție importantă în atingerea succesului evolutiv.”31

29  http://www.thefreedictionary.com/strategy. În original: “ the science or art of planning and directing large-scale 
military movements and operations”.
30  Idem. În original: “The art and science of planning and marshalling resources for their most efficient and effec-
tive use.”
31  http://www.merriam-webster.com/dictionary/strategy. În original: “an adaptation or complex of adaptations (as 
of behavior, metabolism, or structure) that serves or appears to serve an important function in achieving evolu-

Echipa:

Dinu Burzo

Claudiu Amariei

Adi Vlad

3
,
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D. În sport este folosită expresia „planul de joc” ca sinonim pentru strategie.
E. O definiție a strategiei pentru biserică ar putea fi următoarea:

„Un plan intențional, dezvoltat și implementat de o biserică locală care încearcă 
să își maximizeze impactul în lume.” 32

Din toate aceste definiții reiese clar că strategia are de-a face cu adoptarea conștientă  
și sistematică a măsurilor și alocarea resurselor necesare care să asigure atingerea 
obiectivelor stabilite.33

Dacă viziunea răspunde la întrebarea unde, misiunea la întrebarea ce, strategia răspunde 
la întrebarea cum (împlinesc misiunea).

Strategia este, cu alte cuvinte, harta împlinirii viziunii. Pe această hartă vom observa (în 
demersul definițional) următoarele patru puncte cardinale:

• Factorul intențional;
• Ordonare, sistematizare;
• Selectare de resurse;
• Urmărirea de obiective.

III. O înțelegere biblică a ideii de strategie
Scripturile fac referiri la strategie atât prin afirmații directe, cât și prin relatarea unor 

momente/situații care conțin descriptiv strategia.

A. Afirmații directe:

Conotațiile moderne și uzuale ale termenului strategie pot fi puse în relație de sinonimie cu 
termenul plan folosit adesea în Scripturi. Cu acest înțeles, ne putem referi la:

1. Dumnezeu și strategia: Isaia 25.1, Fapte 20.27, Efeseni 1.9; 3.11. Planul lui 
Dumnezeu nu este o simplă manifestare a intenției Sale, ci un proiect bine pus 
la punct și urmărit cu atenție de-a lungul veacurilor. Așadar se poate vorbi fără 
probleme de strategia lui Dumnezeu și de un Dumnezeu al strategiei.

2. Oamenii lui Dumnezeu și strategia: Isaia 32.8. Credincioșii sunt încurajați să 
planifice bine și să fie consecvenți cu ce au planificat.

B. Referiri descriptive. 

Următoarele exemple biblice vor evidenția relația strânsă între călăuzirea, trimiterea și 
inspirația divină, pe de o parte, și strategie, pe de altă parte.

1. Cucerirea Ierihonului (Iosua 2, 6) – o împletire foarte reușită de direcție divină și 
strategie; implementarea unei strategii este desăvârșită de călăuzirea specifică;

2. Cucerirea cetății Ai (Iosua 8) – trimiterea și încurajarea lui Dumnezeu nu 
înlocuiesc strategia;

tionary success.
32  David Mays, ‘Developing a Missions Strategy That Fits your Church’, www.davidmays.org/Strategy/Strat-
egy%20I%2009-12%20v1.2.ppt. În original: “an intentional plan developed and implemented by a local  church 
that seeks to maximize its impact on the world”.
33  Vezi și definițiile propuse de Frank Damazio, Strategic Church: A Life-Changing Church in an Ever-Changing 
Culture, Baker Books, Grand Rapids, 2012, p. 25 sau de Narendra Laljani, Making Strategic Leaders, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2009, p. 11.
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3. Neemia și restaurarea zidurilor Ierusalimului – strategia bine implementată 
duce la succes și este recunoscută ca fiind sub binecuvântarea lui Dumnezeu 
(Neemia 6.16; 12.43).

IV. Beneficiile unei strategii
De ce să planificăm strategic?

A. Coerență. 

Strategia creează un pod între valori și practici. Ex.: echipa de fotbal

B. Consecvență/continuitate. 

Strategia oferă un cadru de statornicie în vederea împlinirii viziunii. Este minimalizat 
impactul deciziilor pompieristice și, uneori, contradictorii.

C. Eficiență. 

Mărește randamentul în procesul împlinirii viziunii. Ex.: drumeția la munte – cu sau fără 
hartă

D. Evaluare. 

Oferă o bază/platformă pentru evaluare. 

V. Procesul de planificare strategică 
Cum concepem strategia?
În procesul de concepere și redactare a strategiei pentru lucrarea bisericii, se au în vedere 

două etape majore: etapa preliminară și planificarea propriu-zisă.

A. Etapa preliminară:

1. Identificarea/alegerea echipei care să lucreze la conceperea strategiei;
2. Apropiere de Dumnezeu (rugăciune, post, Scriptură), cu echipa, în vederea 

călăuzirii și a înțelegerii voii Sale specifice;
3. Cercetare în domenii relevante pentru a înțelege moduri eficiente de a planifica 

strategic.

B. Planificarea propriu-zisă:

1. Asigurarea instrumentelor de bază. Revizitarea valorilor, viziunii și misiunii.
2. Inspectarea terenului. Exercițiul SWOT:

a) Puncte tari
Care sunt punctele tari ale bisericii noastre? La ce ne pricepem bine sau cel mai 
bine, ca biserică? „Bisericile de succes fac în mod deliberat alegerea de a fi unici 
și diferiți în activități la care sunt foarte, foarte buni și își focalizează toată atenția 
în aceste domenii.”34

34   Nancy Olsen, ‘Church Planning Part 2: Elements of your Strategic Plan’, http://onstrategyhq.com/resources/
church-planning-part-2-elements-of-a-strategic-plan. În original “successful churches deliberately make choices 
to be unique and different in activities that they are really, really good at doing, and they focus all of their energy 
in these areas.”
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Exercițiu: Care credeți că a fost avantajul unic/ punctele tari ale următoarelor 
biserici:

Ierusalim
-
-
Corint
-
-
Care credeți că sunt punctele tari ale bisericii dumneavoastră?

b) Puncte slabe:
Care sunt punctele la care ar mai trebui să lucrăm? Unde avem lipsuri?
Exercițiu: care credeți că au fost punctele slabe/ limitările urmăroarelor biserici:

Ierusalim
-
-
Corint
-
-
Care credeți că sunt punctele slabe/lipsurile bisericii dumneavoastră?

c) Oportunități:
Care sunt condițiile din afara bisericii care să constituie un potențial de creștere 
a comunității de credincioși? Ce oportunități oferă spațiul în care biserica își 
desfășoară activitatea? 
d) Pericole:
Care sunt pericolele și provocările concrete pe care le întâmpină biserica în 
contextul dat? Ce ar putea sta în calea succesului nostru?

3. Defalcarea pe domenii:
Se stabilesc domeniile și subdomeniile care trebuie luate în calcul în vederea 
împlinirii misiunii.
Ex.: Neemia
- restaurarea zidurilor;
- refacerea vieții spirituale;
- restaurarea vieții sociale;

4. Stabilirea obiectivelor – etapizare;
Se stabilesc obiective pe durată lungă, medie și scurtă.
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5. Identificarea și alocarea resurselor necesare;
Se vor căuta și distribui resurse diverse în funcție de necesitate și eficiență.
- Resursele umane. Încurajarea folosirii eficiente a darurilor și competențelor;
- Resursele financiare;
- Facilități;
- Diferitele materiale de lucru;
- Timpul disponibil.

VI. Caracteristici ale strategiei – SMART –
Vezi Anexa  # 1, SMART

VII. Concluzii
Exemplul lui Pavel
Misiunea lui Pavel după convertire: Convertirea a schimbat radical scopul și viziunea lui. 
Viziunea apostolului este mântuirea iudeilor și a neamurilor, deopotrivă, și extinderea 

Împărăției lui Dumnezeu spre cât mai mulți oameni.
Misiunea apostolului Pavel este vestirea Evangheliei, înființarea de biserici locale, în care 

cei convertiți să fie ucenicizați, echipați pentru slujire și învestiți în slujbă.

• A predicat Evanghelia iudeilor (Fapte 9.20; 13.5; 18.5)
• A predicat Evanghelia neamurilor (Fapte 14.6-7; Rom. 1.15; 15.19-20)
• A înființat biserici (Fapte 16.15, 40;18.7)
• A învățat pe cei convertiți (Fapte 18.11; 28.31; 2Tim. 3.14)
• A făcut ucenici (Fapte 14.21; 1Cor. 4.14-16; 2 Tim. 3.10)
• A echipat alți slujitori (2 Tim. 1.6-14; )
• A pus în slujire alți slujitori (Fapte 19.22; 1Cor. 4.17; 2Tim 4.12; Tit 1.5)

Strategia apostolului Pavel nu este altceva decât o dezvoltare mai bine conturată a misiunii 
sale. Să luăm spre exemplificare câteva elemente esențiale ale declarației de misiune:

- A predicat Evanghelia iudeilor. Cum a făcut acest lucru?

• Alegerea traseului (vezi harta)
• Alegerea tovarășilor de lucrare
• Alegerea momentului propice propovăduirii inițiale – Sabat 
• Alegerea locului strategic – sinagogă 
• Aducerea mărturiei personale – iudeul convertit
• Alegerea manierei potrivite/ relevante – cu iudeul, iudeu

- A predicat evanghelia neamurilor. Cum a făcut acest lucru?

• Călăuzire dinamică: traseu prestabilit + vocea Duhului
• Predicare relevantă - pe limba destintarilor.
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• Afirmare + confruntare – ex. Atena
• Demonstrarea superiorității mesajului creștin – minuni

- A înființat biserici. Cum a făcut acest lucru?

• Propovăduiește Evanghelia
• Își ia timp să învețe
• Punele bazele unei biserici
• Ordinează slujitori

Bisericile / organizațiile care au dezvoltat o strategie performantă au reușit în mod creativ 
să-și împărtășească cu membrii bisericii întreaga strategie în cinci minute, printr-o reprezentare 
grafică. Iată câteva exemple:

VIII. Seminar

Dacă un aspect al misiunii bisericii dumneavoastră este înființarea de noi biserici în județ, 
un element strategic ar putea fi evanghelizarea satelor vecine. În continuare vă rugăm să 
creionați o strategie pentru mobilizarea bisericii la evanghelizarea satelor vecine, ținând cont 
de următoarele întrebări:

A. Inspectarea terenului: 

• Care este istoria satelor unde planificați să evanghelizați?
• Ce oportunități oferă satele în care doriți să plantați o nouă biserică? 
• Care sunt pericolele și provocările concrete pe care credeți că le veți întâmpina în 

contextul dat? 
• Care sunt formele cele mai relevante pentru populaţia pe care o slujiţi, pentru a vă 

împlini obiectivele dorite?
• Există vreo altă biserică evanghelică în acele sate? Există vreo biserică de aceeași 

confesiune? 
• Care este atmosfera religioasă din zonă?

B. Identificați și alocați resursele necesare:

Resursele umane
• Încurajați folosirea eficientă a darurilor și competențelor;
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• Identificați cine vor fi muzicienii;
• Identificați cine vor fi vorbitorii;
• Identificați cine vor fi persoanele implicate „pe teren” – împărțit pliante, invitații;
• Stabilirea unei echipe de lucru.

Resursele financiare 
• Ce procent din bugetul bisericii îl alocați pentru înființarea noilor biserici?
• Există sponsori în afara bisericii?
• Facilități (există un teren central sau un loc de închiriat strategic poziționat?)
• Diferitele materiale de lucru (cort, scaune, instrumente etc.)

C. Defalcarea pe domenii și stabilirea persoanelor responsabile pentru fiecare 
domeniu: 

• Domeniul administrativ: 
• Domeniul spiritual: 
• Domeniul financiar:
• Domeniul ____________:

D. Stabilirea obiectivelor – etapizare:

• Ce vă doriți să se întâmple pe termen scurt? (3 luni)
• Ce obiective aveți pentru evanghelizarea satelor vecine pe termen mediu? (1-2 an(i)
• Care sunt obiectivele pe termen lung? (3-5 ani)
• Care este prima etapă? A doua? A treia?

E. Evaluarea strategiei:

• Fiecare etapă trebuie evaluată 
• Este nevoie și de o evaluare finală 

Următorul tabel se poate folosi în creionarea strategiei bisericii locale.

Misiune Plantarea de noi biserici
Elementul 
Strategic Evanghelizarea satelor vecine

Domeniu Administrativ
Descriere obiectiv
Oportunități
Pericole

Etape Responsabil Membrii 
Echipei

Resurse 
Umane

Resurse 
Financiare Termen Evaluare 

pe etapă

Evaluare finală
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IX. Proiect
A. Revizitați misiunea bisericii dumneavoastră, creionată în proiectul de la lecția 2;

B. Etapizați misiunea bisericii în pași strategici;

C. Vă sugerăm să găsiți o metaforă sau un desen grafic inspirat din lumea 
înconjurătoare pentru a descrie strategia bisericii dumneavoastră;

D. Vă oferim și un exemplu de strategie al Departamentului de tineret al Comunității 
Regionale Constanța.

Exemplu de strategie: Departamentul de Tineret al Comunității Regionale Constanța

Viziune 

O lucrare de tineret sănătoasă cu impact în societate pentru fiecare biserică locală.

Misiune 

Facilitarea implementării si dezvoltării lucrării de tineret în biserica locală prin echiparea 
liderilor de  tineret şi motivarea tinerilor pentru o trăire şi o slujire autentice.

Strategie 

DT-CRPC urmareste implinirea misiunii sale în următoarele moduri:
1. Facilitează implementarea lucrării de tineret:

a) Identificarea bisericilor care nu au o lucrare de tineret;
b) Dezvoltarea relaţiei cu conducerea bisericii locale;
c) Identificarea potenţialilor lideri;
d) Asistarea liderului de tineret în procesul de înfiinţare a lucrării de tineret.

2. Facilitează dezvoltarea lucrării de tineret:
a) Evaluarea / revizuirea filozofiei de lucrare;
b) Conectarea liderilor la resurse, organizaţii şi programe de echipare oferite sau 

recomandate de DT-CRPC;
c) Sprijinirea liderilor de tineret în vederea gestionării unor crize apărute în lucrare 

sau viaţa personală / mentorare.
3. Motivarea tinerilor pentru o trăire şi slujire autentică

a) Prin oferirea sau recomandarea unui cadru motivaţional local, regional și 
naţional;

b) Oferirea sau recomandarea unor resurse specifice tinerilor.
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Lectia 4

MetoDe și activități

Scop: 
însușirea unor deprinderi pentru 

identificarea celor mai potrivite metode 
și activități, necesare implementării 

planului de dezvoltare pentru biserică.

Obiective:
1. Definirea metodelor și activităților.
2. Expunerea unor metode folosite de biserică în istorie.
3. Însușirea principiilor necesare selectării metodelor biblice, relevante și eficiente în 

contextul lucrării.
4. Dezvoltarea abilităților de a selecta metodele și activitățile prin exerciții practice.

I. Introducere
Istoria ne oferă cea mai profundă lecție despre rolul și consecințele metodelor adoptate în 

viața bisericii. Metodele au fost mărul discordiei în cele mai multe controverse din istorie. 
• Cum trebuie să fie închinarea? 
• Cum trebuie să fie muzica? 
• Cum trebuie să se desfășoare slujbele bisericii? 
• Cum se administrează botezul? Cina etc.
• Cum se conduce biserica?

Deși răspunsurile la toate aceste întrebări au un evident substrat teologic, ele au fost puternic 
influențate și de cultura vremii sau de tradițiile locale.

A. Metode eronate au afectat grav biserica în istorie:

1. Inchiziția. Romano-catolici;
2. Șerpii în evanghelizare - o grupare de sorginte penticostală, încă activă în SUA.

Echipa:

Vasilicã Croitor

Victor Cîmpean

Ionicã Bãdilitã

4
,

‚
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B. Preocuparea pentru metode sănătoase a condus la înnoirea spirituală și la 
dezvoltarea bisericii.

1. Exemple curente din bisericile participante la conferință. Discuții în grupuri mici.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Metodismul. Grupuri de dare de socoteală și încurajare reciprocă.

„The Holy Club se întâlnea săptămânal pentru a impulsiona umblarea în 
sfințenie. Posteau, luau Cina Domnului împreună, se fereau de distracții și lux, 
vizitau bolnavi, săraci și prizonieri. Au fost porecliți „metodiști” de către colegi 
fiindcă se țineau de regulile și metodele adoptate. Wesley a luat cuvântul folosit 
în bătaie de joc de colegi și l-a transformat într-un titlu de onoare.”35  

II. DEFINIȚIE
A. Definiția din dicționare

METODĂ   (Web)

„O procedură particulară pentru îndeplinirea sau abordarea unui concept, 
proiect etc., o procedură sistematică.”36

METODĂ   (DEX)

„Procedeu sau ansamblu de procedee folosite în realizarea unui scop; 
metodologie. Manieră de a proceda.”37

B. Semantică

Din punct de vedere semantic, noi atribuim o semnificație cuvintelor potrivit cu experiența 
noastră.

Ex. Cuvântul „evanghelizare” este văzut de noi prin prisma unor metode pe care le-am folosit 
în mod frecvent, pe când termenul poate să se aplice multor alte abordări: prin radio, pliante, 
vizite spital, mass-media, sport, artă. De aceea când facem referire la metode, adesea riscăm 
să înțelegem lucruri foarte diferite. De aici și importanța descrierii metodelor în mod detaliat, fără 
echivoc, altfel există riscul ca fiecare să tragă în altă direcție, deși se utilizează aceiași termeni. 
Când vorbim de „laudă și închinare”, „grupe celulă”, „misiune”, „ucenicie” etc., fiecare ascultător 
va înțelege ceva conform cu contextul în care a văzut manifestarea activităților respective.

III. CITATE DESPRE METODE.
 „Nimeni nu este pictor dacă mai înainte de a picta nu vede imaginea în mintea 

sa și dacă nu este sigur de metoda și de compoziția folosite.” Claude Monet38

Ce ne învață acest citat despre metode? __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14  Fairchild, Mary. „Methodist Church History: A Brief History of the Methodist Denomination” http://christianity.
about.com/od/methodistdenomination/a/methodishistory.htm, accesat la 19 august 2015
36  http://dictionary.reference.com/browse/method 
37  https://dexonline.ro/definitie/metodă
38  http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/claudemone390179.html
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„Este de bun simț să adopți o metodă și să o încerci. Dacă eșuează, recunoaște 
deschis și modific-o. Dar cel mai important este să încerci ceva.” Franklin D. 
Roosevelt39

Care este riscul în calea desăvârșirii unei metode? __________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

„Scopul scuză mijloacele”. Machiavelli

Ce este greșit în această filozofie de viață? _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

IV. Principiile care stau la baza metodelor 
bisericii primare 

(Cu accent pe lucrarea apostolului Pavel):

A. Călăuzirea divină în alegerea metodelor:

Sensibilitatea față de direcția indicată de Duhul Sfânt. „Ce spune Duhul Bisericii 
astăzi?” Duhul Sfânt pare mai pregătit / nerăbdător decât ne așteptăm noi să ne 
îndrume spre metodele lui Dumnezeu.

B. Gândirea practică:

Călăuzirea divină trebuie însoțită de o abordare practică. De ce sunt necesare 
ambele? Duhul Sfânt conduce și prin evenimente, prin ușile deschise sau închise, 
prin oportunitățile pe care ni le oferă.
1. Conciliul din Ierusalim. A existat și dezbatere, dialog, transparență. Totuși, 

Duhul Sfânt este menționat în rezoluția conciliului ca având un rol important.
2. Conflictul dintre Pavel și Marcu/Barnaba. Selectarea colaboratorilor în funcție 

de chemare și devotament. Acceptarea diferențelor. 

C. Sensibilitatea față de dimensiunea culturală:

Relevanța culturală a mesajului Evangheliei se observă foarte pregnant în lucrarea 
apostolului Pavel. 
Studiu de caz. Lucrarea lui Pavel în Atena, în comparație cu alte cetăți.
• Predica din Atena se axează pe problema idolatriei, fiindcă era o cetate plină 

de idoli. 
• Pavel face referire la altarul local al zeului necunoscut și la inscripția de pe el.
• El citează poeții și filosofii păgâni care erau bine cunoscuți în cetate.
• Dar nu uită să prezinte esența Evangheliei.

D. Refuzul compromisului:

Există riscul ca de dragul relevanței culturale să fie ignorate principii biblice care 
intră în conflict cu cultura locală. Presiunea culturală se exercită puternic asupra 
bisericii contemporane și cedările sunt tot mai dăunătoare. Cultura nu trebuie să 

39  http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franklind122780.html
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fie așezată mai presus de Scriptură. Apostolul Pavel a fost atent la acest aspect și 
a căutat să păstreze echilibrul.

1. Tăierea împrejur a lui Timotei a fost totuși urmată de refuzul de a îl tăia împrejur 
pe Tit.

 „Cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecii…”

2. Pavel îl mustră pe Petru pentru că de dragul relației bune cu evreii a limitat 
accesul neamurilor la părtășia cu frații din Antiohia.

3. Grija de a nu perpetua o învățătură greșită, cedând la presiunile culturale sau 
la tradițiile care intră în coliziune cu Evanghelia. Trebuie să fim atenți la șantajul 
celor care se cred mai tari, dar se ascund după versetele care vorbesc despre 
poticnirea celor mai slabi.

a. Vezi Galateni 6:12-13
b. Ilustrație: „Misionarul Hudson Taylor a purtat coadă - ca să-i câștige pe 

chinezi, nu să o prezinte ca pe o condiție de mântuire sau ca s-o ceară de 
la alții.”40

4. Chiar cu riscul de a fi ridiculizat, Pavel menționează învierea în Atena. Adevărul 
trebuie proclamat indiferent de tendințele și moda vremii.

E. Prezența supranaturalului în metodele bisericii

Acest element a fost prezent în fiecare lucrare a bisericii primare. Primii credincioși 
au avut grijă întotdeauna să asigure un cadru în care Duhul Sfânt să se poată 
manifesta fără piedici. Azi noi suntem tributari unei concepții despre lume și 
viață care exclude supranaturalul. Biserica primară avea în permanență așteptarea 
ca Dumnezeu să intervină în direcționarea lucrării, în mod suveran, sau ca urmare 
a rugăciunii copiilor Săi.
În timp ce gândirea tot mai pragmatică și preocuparea pentru metode acaparează 
atenția credincioșilor, elementul supranatural și slujirea cu putere de sus sunt tot 
mai firave în viața unor biserici. Apostolul Pavel a lăsat un exemplu de slujire în 
care întotdeauna Dumnezeu a fost prezent nu doar teoretic, ci și practic.

1. Rugăciunea ca război spiritual. 

2. Mijlocirea prin Duhul.

3. Rugăciunea pentru bolnavi.

4. Revelația și inspirația. Darurile de inspirație. Vorbirea profetică.

Vezi Anexa #4, John Wimber despre concepția creștinilor occidentali despre lume și viață.

40  Adolf Novak, Neprihănirea prin credință. Un comentariu al Epistolei către Galateni, Editura Lumina Lumii, 
Korntal, 2000, p. 97.
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V. Principii pentru selectarea metodelor 
acceptabile și eficiente într-o cultură41

Ce fel de metode ar trebui să avem în bisericile noastre? După ce am stabilit cu claritate 
care sunt Valorile și Viziunea, Misiunea și Strategia putem începe să elaborăm Metodele.

A. Introducere:

Isus a pus la îndoială multe dintre practicile sau metodele din vremea Sa. El a vorbit 
despre un „vin nou și burdufuri noi.”

Oamenii făceau confuzie între funcție și formă/metodă. (La fel se face confuzie între 
valori și practici).

Tabelul de la pagina 44 ne oferă două exemple de elaborare a metodelor pornind de la 
misiune și strategie.  

B. Cele trei lentile

Cum selectăm în mod practic metodele potrivite pentru punerea în practică a strategiei? O 
metodă adecvată trebuie să aibă trei calități esențiale: să fie în acord cu Scriptura, să țină 
cont de lecțiile istoriei și să fie relevantă din punct de vedere cultural. 

Fiecare posibilă metodă trebuie trecută prin aceste trei filtre:

1. Lentila Scripturii
Noul Testament vorbește foarte puțin de practici/metode. De aceea suntem în zona gri, în 

zona dilemelor. În schimb, Noul Testament vorbește clar despre valorile bisericii, ce era esențial 
pentru primii creștini. Practicile sunt descrise rar, iar când sunt prezentate, sunt prezentate 
parțial. 

Metodele diferă de la loc la loc.
Când trecem o metodă prin filtrul Scripturii, trebuie să avem în vedere:

• caracterul relevat al lui Dumnezeu,
• scopurile Sale eterne,
• suportul doctrinar - învățătura Bibliei cu privire la tema respectivă.

41  Material adaptat din Cursul BEE, Dinamica Bisericii.
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2. Lentila istoriei
Biblia este istorie. 
Istoria Bisericii reprezintă o istorie cu urcușuri și coborâșuri, ca și istoria lui Israel. 

a. Învățăminte din experiențe negative:
• Istoria lui Israel are multe exemple de oameni care au încercat să îl 

„ispitească pe Dumnezeu”, 
• Instituționalizarea bisericii (metode devenite reguli sacre), 
• Infiltrarea filosofiilor păgâne în teologia bisericii etc.

b. Lecții pozitive: 
• Formularea doctrinelor, 
• Stabilirea canonului, 
• Dezvoltarea unei imnologii, 
• Reușitele misionare, 
• Influența în mediul academic și social a Bisericii etc. 

Locul tradiției în viața bisericii. Orice metodă utilizată în mod frecvent devine o „tradiție” 
locală, ceea ce nu este rău în sine. Problema apare însă când tradiția devine Tradiție, pe picior 
de egalitate cu Scriptura, fiind ulterior chiar impusă.

Experiența bisericii în istorie este o sursă de inspirație în selectarea metodelor adecvate, 
dar și un avertisment grav față de impunerea unor metode care nu își mai găseau rostul în altă 
generație.

Experiența proprie cu Domnul sau a altor credincioși contemporani poate fi utilă în selectarea 
metodelor adecvate pentru lucrare.

3. Lentila culturală
Din nefericire, cea de-a treia lentilă a devenit principala sau chiar singura lentilă pentru mulți 

teologi și denominații. Există azi un nou tip de dictatură, aceea a culturii decadente, adoptată în 
numele toleranței sau a corectitudinii politice. Apostolul Pavel a ținut cont mereu de cultura în 
care a trăit, căutând însă să provoace schimbări radicale în sânul ei.

Noile tendințe din societate ridică noi provocări pentru biserică. De aici necesitatea de a ne 
educa / echipa în mod corespunzător pentru a dărâma „izvodirile minții”.

Misiunea Strategia Metodele
Ce fac pentru a 

îndeplini viziunea? Cum fac ucenicie? În ce fel îndeplinesc etapele prevăzute în strategie?

Ucenicia Evanghelizarea De la om la om. Proclamare publică. Radio, TV, pliante

Botez/cateheză Curs, grup mic, relație mentor-ucenic

Consolidarea Grupe mici, Studii, cursuri,

Echiparea Cărți, Seminarii, Conferințe, Cursuri online

Trimiterea Ordinare, plasare pe un câmp de misiune,
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Misiunea Strategia Metodele
Ce fac pentru a 

îndeplini viziunea? Cum fac ucenicie? În ce fel îndeplinesc etapele prevăzute în strategie?

Plantarea de 
biserici Selectarea lucrătorilor  Caracter, chemare, pasiune, daruri si maturitate

Instruirea  Cursuri MMU, Conferinte pentru plantorii de biserici

Împuternicirea Recunoașterea, rugaciunea de învestire și responsabilizarea; 
Plantarea unui misionar în localitatea fără biserică

Asistarea Susținerea cu resurse morale, spirituale, umane, financiare

Școala Duminicală

Temă: Completați rubricile strategia și metodele pentru Școala Duminicală. 

VI. Activități
A. Definiție: Pașii cei mai mici dintr-un proces. 

B. Pericole. 

1. Rutina. Pilot automat. (Lipsa motivației)
2. A face ceva fără a ști de ce faci. (Lipsa înțelegerii)
3. Activism. (Lipsa eficienței sau confundarea rezultatelor cu activitățile)

Metoda este mijlocul prin care se realizează un lucru, iar activitatea reprezintă acțiunea.

Exemplu:
Strategia: Consolidare
Metode: Grupe mici, Studii, Cursuri
Activități:

1. O ședință cu echipa de conducere pentru a stabili formatul potrivit pentru grupe 
(Prima săptămână);

a. Stabilirea coordonatorilor grupelor mici;
b. Stabilirea conținutului întâlnirilor;
c. Stabilirea componenței grupelor;
d. Stabilirea programului după care se vor întâlni și a locațiilor.

2. Instruirea liderilor (Săptămâna 2-4, 3 întâlniri de câte 2 ore);
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3. Realizarea materialelor care se pun la dispoziția liderilor și a membrilor 
(Săptămâna 2-4);

4. Prezentarea viziunii în biserică și angrenarea în rugăciune (Prima duminică din 
octombrie);

5. Începerea întâlnirilor (După prima săptămână din octombrie).

VII. Seminarizare
Tema 1: Parcurgeți cele 4 domenii de manifestare a supranaturalului în biserica primară 

(enumerate mai jos) și discutați în ce măsură acestea sunt integrate în metodele bisericii din 
care faceți parte. Există un cadru pentru manifestările supranaturale?

1. Rugăciunea ca război spiritual. 
2. Mijlocirea prin Duhul.
3. Rugăciunea pentru bolnavi.
4. Revelația și inspirația. Darurile de inspirație. Vorbirea profetică.

Tema 2: Scrieți activitățile pentru cele 4 metode pentru evanghelizare sugerate în figura 
următoare:

EXEMPLU: ACTIVITĂȚI PENTRU EVANGHELIZAREA DE LA OM LA OM
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Tema 3: Evanghelizarea prin proclamare publică. Completați termenele la care trebuie 
realizată acțiunea respectivă.
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Tema 4: Evanghelizarea prin mass-media și materiale tipărite. Completați activitățile și 
termenele la care trebuie realizată acțiunea respectivă.

VIII. Proiect
Împreună cu echipa, alcătuiți un plan pe un trimestru care să prezinte metodele și activitățile 

pe care le veți adopta pentru implementarea strategiei în biserica voastră.
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Lectia 5

evaluarea

Scop: 
înţelegerea şi practicarea evaluării 

ca parte a procesului de concepere şi 
implementare a planului de lucrare

Obiective:
1. Înțelegerea importanței evaluării.
2. Evaluarea lucrării şi implementarea concluziilor.
3. Dezvoltarea deprinderii de a pune întrebările corecte (SMART).
4. Practicarea continuă a evaluării.

I. DEFINIŢII 
A. „A determina semnificaţia, valoarea, sau condiţia a ceva prin studiu şi estimare 

atentă.”42

B. „Apreciere, calcul, calculare, estimare, estimaţie, măsurare, preţuire, socotire, bilanţ, 
socoteală.”43

C. „Actul sau rezultatul judecării valorii a ceva sau a cuiva.”44

D. „Reprezintă o analiză atentă şi obiectivă a trecutului, pe baza trecutului şi în 
perspectiva viitorului, cu scopul producerii unei schimbări (corecţii).”

II. ESTE EVALUAREA UN CONCEPT BIBLIC?
A. Pilda talanților (Matei 25:14-30)

B. Ioan 15:2 „Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice 
mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă“.

42  Evaluation. Websters Dictionary. Disponibil la: http://www.websters-online-dictionary.org/definition/evaluation. Internet.
43  Evaluarea. DEX Online. Disponibil la: http://dexonline.ro/search.php?cuv=evaluarea. Internet. 
44  Evaluation. Answers.com. Disponibil la: http://www.answers.com/topic/evaluation?cat=biz-fin. Internet. 

Dorin Dumitraşcu

5
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C. 1 Corinteni 3:13-15  „lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă... Dacă lucrarea zidită de 
cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea 
lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.“

D. Apocalipsa 2, 3 - evaluarea Bisericilor

Așadar, în Biblie întâlnim:

A. evaluare personală  (2 Corinteni 13:5; Galateni 6:4)

B. evaluarea Bisericilor  (Apocalipsa 2,3)

C. evaluare pentru diagnosticarea situației/lucrării (Neemia 2:11-15)

D. evaluare finală (Ioan 15:2)

III. EXERCIȚIU
Rigla

Merge și așa…

IV. IMPORTANȚA EVALUĂRII
A. Evaluarea este o valoare biblică poruncită, încurajată și exemplificată.

B. Evaluarea este esenţială pentru înţelegerea situaţiei reale. Dacă o echipă vrea să-
şi atingă obiectivele, ea trebuie să ştie în ce stadiu se află.

C. Evaluarea este esenţială pentru ajustări.

D. Evaluarea este esenţială pentru folosirea eficientă a resurselor. 

E. Evaluarea este esenţială pentru maximizarea rezultatelor.

V. CARACTERISTICI ALE EVALUĂRII
A. Procesul evaluării

„Atunci când rezultatele nu sunt ceea ce doriți, de obicei vă schimbați acțiunile. 
Faceți ceva în mod diferit. Uneori, acțiunile noi pot fi suficiente, ca să livreze 
rezultatele pe care le doriți. Însă, de multe ori, încercați multe lucruri și totuși 
nu obțineți ceea ce doriți. Atunci este timpul să faceți un pas înapoi și să vă 
conștientizați  presupozițiile, crezurile, sau motivațiile care conduc la  acțiuni al 
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căror rezultat e  ceea ce nu doriți. Paradigma voastră sau mentalitatea voastră 
este cauzativă. Ceea ce credeți, formează felul în care acționați și felul în care 
acționați produce rezultatele care confirmă presupozițiile voastre. ” (Cel mai bun 
an, Jinny S. Ditzler, Ed. Curtea veche)

1. Informarea (cunoaşterea realităţii)
2. Analiza (prelucrarea datelor)
3. Standardul, etalonul prestabilit
4. Măsuri de corectare (concluzii, principii, planuri, acţiuni)

B. Tipuri de evaluare

1. Evaluarea preliminară - evaluarea se face înaintea începerii implementării;
2. Evaluarea formativă - evaluarea se face în timpul implementării;
3. Evaluarea sumativă - evaluarea se face la încheierea implementării.

VI. CE EVALUĂM?
A. Planul de lucrare (scop,  valori, viziune,misiune, strategie, metode);

B. Implementarea lucrării (activităţile, relevanţa, rezultatele);

C. Oamenii (motivaţiile, relaţiile, atmosfera).

VII. GREŞELI ÎN EVALUARE
A. Lipsa consecvenţei şi  tergiversarea;

B. Subiectivismul;

C. Întrebări greșite în evaluare;

D. Interpretarea eronată sau exagerată a faptelor şi a rezultatelor;

E. Lipsa de echilibru: prea mult accent pe anumite domenii şi prea puţin pe altele;

F. Lipsa unui plan de acţiune şi implementarea lui după evaluare;

G. Neglijarea urmăririi implementării de durată a planului de acţiune;

VIII. PRINCIPII ÎN EVALUARE 
A. Diagnosticare corectă (În ce nivel de dezvoltare a vietii bisericii/organizatiei ne 

aflăm?) - diagrama din lecția 2, punctul VIII (Etape în viaţa unei biserici şi rolul VIZIUNII în 
fiecare etapă a bisericii)

B. După obiectivele SMART (Anexa  # 1)

C. Prin întrebări care să vizeze schimbarea paradigmei si nu doar a acțiunilor.
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IX. SEMINAR
Scop: implementarea evaluării, ca parte a planului de lucrare.
Obiective: 

1. Dezvoltarea unor deprinderi de a pune întrebările corecte în procesul de evaluare;
2. Încurajarea participanţilor în practicarea continuă a evaluării.

A. Evaluare a valorilor și a scopului

1. Care sunt valorile voastre?
2. Cum măsurați gradul de implementare a valorilor? (dare de socoteală)
3. Este scopul biblic? De ce?

B. Viziunea și Misiunea 

1. Este viziunea biblică? De ce?
2. Este viziunea în armonie cu scopul?
3. Cărei nevoi descoperite de Dumnezeu îi corespunde viziunea noastră?
4. Cum știm că întreaga echipă lucrează pentru aceeași viziune?
5. Este misiunea biblică?
6. Este misiunea în acord cu viziunea?
7. Cum știm că întreaga echipă lucrează pentru aceeași misiune?
Trei întrebări pentru identificarea misiunii:
1. Pentru ce avem pasiune?
2. Ce putem face cel mai bine?
3. Ce mișcă motorul economic sau ce generează resurse?

 (Excelența în afaceri, Jim Collins)

C. Strategia 

1. Cum vom face ceea ce ne-am propus?
2. Este stategia în acord cu resursele noastre?

D. Metodele și Activitățile 

1. Care sunt metodele noastre?
2. Cum măsurăm eficiența metodelor?
3. Sunt biblice activitățile noastre?
4. Sunt relevante activitățile noastre?
5. Sunte activitățile formulate clar? Știe fiecare ce are de făcut?

E. Evaluarea

1. Care este planul nostru de evaluare continuă?
2. Cum ne asigurăm că evaluarea noastră vizează schimbarea paradigmei și nu a 

activităților? (Plan tactic)
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X. PROIECT
Ce evaluăm?

A. Valorile și scopul

1. Cum trăiești valorile echipei? 
2. Cât de des evaluați dacă activitățile sunt în acord cu valorile voastre?
3. Este biblic scopul?
4. Sunt membrii echipei gata să renunțe la scopurile personale pentru a lupta având 

un scop comun?

B. Viziunea și Misiunea 

1. Este biblică viziunea?
2. Visăm la lucrarea lui Dumnezeu sau la lucrarea noastră? Corespunde unei nevoi 

arătate de Dumnezeu?
3. Este viziunea ancorată în timp?
4. Este viziunea comună tuturor membrilor echipei?
5. Cum cultivăm într-un mod regulat pasiunea pentru membrii echipei?
6. Este misiunea biblică? De ce?
7. Ajută misiunea la împlinirea viziunii?

C. Strategia 

1. Cum putem face ceea ce ne-am propus?
2. Care sunt resursele (oamenii, lucrurile) pentru a urmări strategia?
3. Cum putem îmbunătăți strategia?

D. Metodele și activitățile

1. Cum măsurăm eficiența metodelor?
2. Cum măsurăm eficiența activităților? 

E. Evaluarea 

1. Care este planul de evaluare continuă a lucrării?
2. Cum funcţionează acest plan?
3. În ce fel ne-a ajutat evaluarea de până acum? 
4. Ce nu a funcţionat în procesul de evaluare?
5. Care sunt trei lucruri care ar îmbunătăţi sistemul de evaluare?
6. Ce trebuie făcut pentru ca evaluarea să devină o practică comună a tuturor celor 

implicaţi în lucrare?
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ANEXA # 1

SMART

În dezvoltarea unei strategii eficiente, echipa de conducere trebuie să țină cont de cinci 
caracteristici (S.M.A.R.T) general valabile atât bisericilor cât şi organizațiilor. Acestea au fost 
dezvoltate de Peter Drucker şi folosite pentru prima dată în 1981 de George T. Doran.45

În cartea sa, Attitude is Everything (Totul ține de atitudine), Paul J. Meyer descrie cele cinci 
caracteristici:46

1. specifică

Această caracteristică are în vedere nevoia unei ținte specifice. Ținta este clară, lipsită de 
ambiguități. Mai mult, o țintă specifică de obicei răspunde la următoarele întrebări:

• Ce: ce vrem să realizăm?
• De ce: motive specifice, beneficiile realizării.
• Cine: cine se implică? Cine va responsabil pentru ce departament?
• Unde: identificați o locație.

2. Măsurabilă (Measurable)
Această caracteristică are în vedere nevoia stabilirii unor criterii concrete în vederea împlinirii 

viziunii. Gândul din spatele acestui fapt este că, dacă un obiectiv nu este măsurabil, este cu 
neputință să se știe dacă o echipă face progres. O strategie măsurabilă ar trebui să răspundă 
la următoarele întrebări:

• Cum știm că ne-am atins ținta?
• Care sunt indicatorii care ne arată că suntem pe calea cea bună? Aceștia trebuie să fie 

cuantificabili.

3. realizabilă (attainable)
Această caracteristică ne vorbește despre importanța unei ținte realiste şi realizabile. Pe 

de-o parte obiectivele nu sunt utopice, extreme sau în afara limitelor. Pe de altă parte acestea 
nu trebuie să fie nici sub nivelul sau potențialul echipei deoarece ajung să fie tratate cu ușurință. 
Un obiectiv realizabil răspunde la următoarele întrebări: 

• Cât de realist este obiectivul având în vedere factorul minim?
• Care este potențialul nostru având în vedere avantajul unic?

45  Doran, G. T. (1981). “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”. Management 
Review (AMA FORUM) 70 (11): 35–36.
46  Meyer, Paul J (2003). “What would you do if you knew you couldn’t fail? Creating S.M.A.R.T. Goals”. Attitude 
Is Everything: If You Want to Succeed Above and Beyond. Meyer Resource Group, Incorporated.
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4. relevantă (relevant) 
Această caracteristică scoate în evidență necesitatea alegerii unor obiective cu adevărat 

importante. Obiectivele relevante de obicei sunt atrăgătoare de noi parteneri în lucrare şi de 
susținerea morală necesară împlinirii. Un obiectiv relevant ar trebuie să răspundă cu „DA” la 
următoarele întrebări:

• Răspunde nevoilor semenilor? Se aplică doar la contextul local?
• Este timpul potrivit?
• Sunt persoanele implicate cele competente?
• Ajută lucrarea / organizația pe termen lung?

5. ÎncaDrată În tiMp (tiMe-bounD)
A cincea caracteristică subliniază importanța unor obiective stabilite într-un interval de timp 

bine stabilite şi cunoscute de către toți membri. Un termen limită pentru orice lucrare sau obiectiv 
este esențial pentru a ține echipa concentrată şi pentru a evita risipa de energie şi de resurse. 
Aceasta caracteristică este deosebit de importantă având în vedere tendința de a fi luați de 
avalanșele crizelor zilnice care, în mod subtil, apar pe traseu. Un obiectiv constrâns de timp 
are drept scop şi stabilirea unui sentiment al urgenței. El va răspunde la următoarele întrebări:

• Când anticipăm finalizarea obiectivului? 
• Ce putem face timp de șase luni? de șase săptămâni? de șase zile?
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ANEXA # 2

RESURSE (VIZIUNE)

Dr. Andrew Seidel, „Toate pânzele sus, croind un traseu temerar”

A. Un proces complex

Dezvoltarea viziunii presupune un proces complex, dar antrenant. Cei patru paşi făcuţi de 
Neemia pot fi generalizaţi, pentru a ghida procesul dezvoltării unei viziuni pentru lucrare.

În primul rând, Neemia a petrecut timp însemnat în rugăciune şi în citirea Scripturilor, ca să 
afle dorinţa lui Dumnezeu. 

În al doilea rând, Neemia şi a înţeles propriile puncte tari şi abilităţi. A avut acces la împărat şi 
a beneficiat de respectul împăratului. A avut posesiuni personale şi legături cu cei din Ierusalim. 

În al treilea rând, a posedat o înţelegere a punctelor tari, abilităţilor şi limitelor poporului, cât 
şi asupra resurselor disponibile în momentul întoarcerii sale la Ierusalim.

În al patrulea rând, a conceput în mintea lui o viziune a ceea ce Ierusalimul ar putea fi, odată 
ce zidurile fizice ar fi reconstruite şi poporul ar fi rezidit spiritual. Le-a comunicat liderilor din 
Ierusalim viziunea aceasta (Neemia 2:17 18).

Cei patru paşi făcuţi de Neemia sunt la fel de valabili şi astăzi. Totuşi, nu uitaţi că aceşti 
paşi nu trebuie înţeleşi ca acţiuni separate, fiecare necesitând a fi încheiat înaintea trecerii la 
următorul. Urmarea lor în ordinea dată are valoare în sine, dar ei trebuie evaluaţi şi îmbunătăţiţi 
în permanenţă. Bineînţeles, e important să continui să te rogi şi să studiezi Cuvântul Domnului 
pe tot parcursul procesului de concepere a unei viziuni. Dezvoltarea viziunii reclamă îndemânări 
analitice, imaginaţie, judecată şi disponibilitatea de a pune şi de a răspunde la o mulţime de 
întrebări. 

B. Paşi în proces

Citiţi următorii paşi în procesul de „formare a unei viziuni“. Gândiţi-vă specific la biserica sau 
lucrarea dumneavoastră pe măsură ce citiţi.

Pasul 1: Dobândiţi o înţelegere mai precisă a dorinţelor lui Dumnezeu.
O înţelegere mai amplă a scopurilor lui Dumnezeu pentru Biserica Universală vă va ajuta 

să înţelegeţi scopurile şi dorinţele Sale pentru biserica dumneavoastră. Iată cinci modalităţi de 
a înţelege mai bine:

1. Rugaţi-vă individual şi corporativ
a. Cereţi-I lui Dumnezeu direcţie şi înţelegere pe măsură ce treceţi prin procesul 

de concepere a unei viziuni pentru biserica dumneavoastră. Cereţi-I să vă 
descopere ce vrea El ca biserica dumneavoastră să facă.

b. Practicaţi postul sau alte discipline spirituale pe durata acestei perioade.
2. Studiaţi Scripturile
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a. Studiaţi pasaje din Scriptură care relevă scopurile lui Dumnezeu pentru biserică. 
Studiaţi pasajele cheie din Noul Testament care se referă la biserică. Nu uitaţi 
să includeţi următoarele pasaje: 

i. Matei 28:19 20
ii. Ioan 3:16
iii. 2 Corinteni 5:18 21
iv. Efeseni 1:3 12
v. Efeseni 4:11 16
vi. 1 Timotei 2:4

b. S-ar putea să fie şi alte pasaje pe care le-aţi putea studia
3. Reflectaţi:

a. Petreceţi timp, reflectând în linişte asupra a ceea ce aţi învăţat despre planul lui 
Dumnezeu pentru biserică;

b. Cereţi-I lui Dumnezeu să vă îndrume gândurile şi să vă sporească înţelegerea;
c. De a lungul procesului de dezvoltare a viziunii, puneţi-vă următoarea întrebare: 

„Care este cel mai eficient lucru pe care biserica noastră îl poate face pentru a 
împlini această misiune în domeniul nostru de lucrare?”

4. Cautaţi sfaturi înţelepte
a. Vorbiţi cu credincioşi maturi din alte biserici despre misiunea şi viziunea bisericii 

lor
b. Alegeţi membrii înţelepţi din propria dumneavoastră congregaţie şi cereţi-le 

sfatul cu privire la viziunea bisericii dumneavoastră

Pasul 2: Înţelegeţi-vă punctele tari, abilităţile şi limitele dumneavoastră unice.
Apoi, înţelegeţi-vă propriile dumneavoastră puncte tari şi abilităţi ca lider, cât şi limitele 

dumneavoastră. 
1. Dacă sunteţi păstorul unei biserici sau liderul unei echipe de lucrare, mare parte 

din responsabilitatea de a stabili şi împlini viziunea stă pe umerii dumneavoastră. 
Acesta e motivul pentru care Dumnezeu v-a făcut lider! 

2. Viziunea va fi în strânsă legătură cu cine sunteţi ca persoană; va fi influenţată de 
felul în care Dumnezeu lucrează în viaţa dumneavoastră, de darurile, abilităţile, 
punctele tari şi punctele dumneavoastră slabe;

3. De vreme ce dumneavoastră veţi fi principala (deşi nu singura) persoană care va 
pune în cuvinte viziunea şi îi va conduce pe oameni înspre împlinirea ei, trebuie 
să fiţi trup şi suflet pentru viziune, identificat cu ea;
a. Dacă viziunea dumneavoastră personală este într o relaţie armonioasă cu 

viziunea bisericii, iar darurile, abilităţile, interesele dumneavoastră se potrivesc 
cu viziunea bisericii, atunci veţi simţi o imensă împlinire şi satisfacţie lucrând în 
vederea împlinirii viziunii;

b. Pe de altă parte, dacă viziunea dumneavoastră personală diferă de viziunea 
bisericii sau dacă abilităţile, darurile şi interesele dumneavoastră nu se potrivesc 
cu viziunea bisericii, atunci veţi simţi o profundă insatisfacţie şi frustrare. În 
aceste condiţii, mulţi păstori simt că e nevoie să se orienteze spre o altă lucrare 
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şi mulţi alţi lideri de lucrare fac acelaşi lucru sau, pur şi simplu, abandonează 
biserica cu totul;

c. Prin urmare, e deosebit de important ca în procesul conceperii unei viziuni 
pentru biserica sau lucrarea dumneavoastră să vă gândiţi atent la interesele, 
darurile, abilităţile, punctele tari şi punctele dumneavoastră slabe.

Următoarele întrebări constituie punctul de plecare:
1. Motivaţiile dumneavoastră:

a. De ce sunteţi în lucrare?
b. Care sunt scopurile dumneavoastră personale în lucrare?
c. A cui slavă o cautaţi?
d. Ce cautaţi să realizaţi prin procesul de concepere a viziunii?
e. În cel fel de situaţii vă simţiţi cel mai „viu“?

2. Valorile dumneavoastră:
a. Care trăsături de caracter consideraţi că sunt cele mai importante?
b. Care sunt valorile fundamentale ce compun temelia vieţii personale şi a lucrării 

dumneavoastră?
c. Care este lucrul de care sunteţi cel mai pasionat? Ce visaţi să faceţi sau să 

realizaţi? Ce simţiţi că trebuie să faceţi?
3. Punctele tari, darurile şi abilităţile dumneavoastră:

a. Care sunt darurile dumneavoastră spirituale? În ce fel aţi reuşit să folosiţi aceste 
daruri în lucrare?

b. Ce alte abilităţi speciale aveţi? Artistice? Muzicale? Predicare? Scris? Altele?
c. În ce activităţi sau tip de lucrare aţi avut cea mai mare satisfacţie? Ce vă place 

să faceţi?
d. În ce activităţi sau domenii de lucrare aţi avut cel mai mult succes?
e. Pentru ce activităţi de lucrare primiţi, în mod constant, feedback pozitiv de la 

alţii?
4. Punctele dumneavoastră slabe:

a. În ce activităţi sau sarcini legate de lucrare simţiţi că vă zbateţi?
b. Ce nu vă place să faceţi? Ce lucruri evitaţi?
c. Pentru care aspecte din lucrare simţiţi că nu sunteţi potrivit?

5. Viaţa dumneavoastră spirituală:
a. Cât de intimă şi împlinitoare este relaţia dumneavoastră cu Dumnezeu acum?
b. În ce domeniu din viaţa dumneavoastră aţi experimentat, de curând, credincioşia 

lui Dumnezeu?
c. Creşte relaţia dumneavoastră cu Dumnezeu într o direcţie pozitivă? De ce da 

sau de ce nu?
d. Care sunt păcatele cu care vă luptaţi cel mai mult?
e. Ce lucruri încercaţi să ascundeţi de Dumnezeu, de alţii sau chiar de 

dumneavoastră înşivă? Ce s-ar întâmpla dacă aţi fi onest cu Dumnezeu cu 
privire la lucrurile acestea?
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f. Cât de mare vă este încrederea în bunătatea lui Dumnezeu? De ce?
g. Ce pasaje din Scriptură vă influenţează cel mai puternic viaţa?

6. Lucrarea dumneavoastră
a. Cât de mulţumit sunteţi de direcţia în care se îndreaptă lucrarea dumneavoastră 

în prezent? De ce?
b. Cum aţi vrea să vedeţi că se dezvoltă lucrarea dumneavoastră în următorii cinci 

ani?
c. Cât de confortabil vă simţiţi în relaţiile cu ceilalţi? Vă este uşor să vorbiţi cu alţii 

despre probleme personale din vieţile lor? De ce da sau de ce nu?
d. În ce domeniu din lucrare investiţi cel mai mult din timpul dumneavoastră?
e. Ce scop pentru lucrare v-aţi stabilit pentru următorul an?
f. Cum identificaţi succesul în lucrarea dumneavoastră? 

Amintiţi-vă că aceste întrebări sunt doar punctul de plecare. Ar trebui în permanenţă să vă 
evaluaţi viaţa şi lucrarea. Acesta este un element esenţial în procesul de creştere.

Pasul 3: Înţelegeţi punctele tari, abilităţile şi limitele unice ale congregaţiei dumneavoastră.
1. Odată ce v-aţi înţeles punctele tari, abilităţile şi limitele, faceţi acelaşi exerciţiu de 

evaluare pentru congregaţia dumneavoastră. Fiecare congregaţie în parte deţine resurse 
importante, disponibile, în vederea împlinirii misiunii. Printre resurse sunt incluşi oamenii, 
finanţele, facilităţile, îndemânările, informaţiile, istoria şi un anumit nivel de respect comunitar. 
Congregaţiile nu sunt niciodată identice; gruparea specifică a resurselor face ca o congregaţie 
să fie unică şi o echipează pentru un rol specific în zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

2. Răspunsul la următoarele întrebări vă va ajuta să vă clarificaţi care este acea contribuţie 
unică pe care congregaţia dumneavoastră este pregătită să şi-o aducă.

a. Care sunt caracteristicile congregaţiei dumneavoastră?
i. Care este numărul total de membri? Numărul de membri care frecventează 

serviciile bisericii?
ii. Care sunt principalele grupe de vârstă?
iii. Care sunt tendinţele în materie de membralitate şi frecventare?
iv. Creştem? Stagnăm? Scădem?

b. Care sunt punctele tari unice ale congregaţiei noastre? Care sunt lucrurile de care 
suntem mulţumiţi? Care sunt lucrurile pe care le facem bine? În ce aspect am 
văzut binecuvântarea lui Dumnezeu?

c. Care sunt punctele slabe ale congregaţiei noastre? Care sunt lucrurile pe care le-
am dori diferite? Care sunt lucrurile pe care nu le facem bine? Care sunt interesele 
şi nevoile membrilor noştri?
i. Care sunt visurile şi speranţele lor?
ii. Care sunt neliniştile lor specifice? 
iii. Fără o viziune motivatoare se va crea un vacuum, în care aproape nimic nu se 

întâmplă, dar în care aproape orice problemă va fi exagerată
iv. Care le sunt nevoile legate de programul în biserică?
v. Care le sunt nevoile legate de facilităţi?
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vi. Care le sunt nevoile legate de personalul bisericii?
d. Care este istoria congregaţiei noastre?

i. Cum a fost ea înfiinţată?
ii. Care au fost primii ei lideri? Cum au fost aceştia? Ce povestiri se cunosc despre 

ei?
iii. Care au fost principalele realizări ale bisericii în materie de lucrare?
iv. Realizaţi o „poveste a vieţii“ bisericii. Ce vă descoperă aceasta despre biserică? 

Ce abordare a lucrării foloseşte biserica? Ce crize au influenţat modul de gândire 
al bisericii?

e. Care este starea actuală a congregaţiei? Un autor a definit viziunea în 
următorii termeni: „Viziunea este abilitatea de a vedea oportunităţile în mijlocul 
circumstanţelor prezente.“47

i. Care sunt actualele puncte tari şi puncte slabe ale echipei noastre de conducere?
ii. Care este atmosfera în congregaţie? Caldă? Rece? De cooperare? Însufleţită? 

Monotonă? Nesigură? Puternică? Dinamică?
iii. Ce oportunităţi unice există în această congregaţie?
iv. Pe ce puncte tari specifice trebuie să zidim mai departe?

f. Ce influenţe speciale există în congregaţia noastră?
i. Ce efect au avut recentele schimbări culturale, sociale sau politice asupra 

bisericii noastre?
ii. Ce oportunităţi noi de lucrare există în zona noastră? 
iii. Conducerea nu poate fi niciodată înţeleasă independent de misiune şi de 

viziune. Conducerea nu există niciodată pentru ea însăşi, pentru preamărirea 
sau pentru dezvoltarea personală a liderului;

iv. Conducerea există pentru a face posibil un viitor dezirabil (viziune) pentru 
oamenii implicaţi, care să reflecte esenţa misiunii;

v. Ce „reminiscenţe“ din vremurile trecute sunt astăzi inutile şi trebuie eliminate? 
(poate fi vorba de atitudini, păreri şi/sau programe)

Pasul 4: Dezvoltaţi-vă o înţelegere a nevoilor oamenilor din afara bisericii.
1. Ca parte a procesului de concepere a unei viziuni este şi sarcina de a înţelege nevoile 

oamenilor cărora le veţi sluji în afara bisericii. Care sunt nevoile specifice comunităţii? 
Notă: Nevoile lor vor deveni „porţi spre lucrare“. Oamenii s-ar putea să creadă că nu sunt 

interesaţi de „biserică“, însă sunt interesaţi să-şi satisfacă nevoile reale. De pildă, căsniciile cu 
probleme devin o oportunitate de slujire pentru oameni care, altfel, nu ar veni la biserică.

a. În vreme ce luaţi în considerare comunitatea specifică în care congregaţia există, 
răspundeţi la următoarele întrebări:
i. Cum este comunitatea?
ii. Care sunt nevoile oamenilor?
iii. Cu ce presiuni se confruntă? Ce anume îi doare pe oameni?
iv. Care sunt valorile, convingerile şi atitudinile lor? Care valori le determină viaţa?

47  Rick Warren, The Purpose Driven Church. Zondervan, Grand Rapids, 1995, p. 28.
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v. Ce schimbări culturale se petrec în societate?
vi. Înţelegeţi factorii perturbatori care concură în contextul dumneavoastră cultural: 

televiziunea, dormitul târziu, oboseală, dorinţa de a ridica nivelul economic, 
nevoia de a întreţine familia, sportul, hobby-urile, timpul petrecut în familie, 
etc. Căutaţi să aflaţi de ce oamenii aleg alte preocupări în loc să se implice în 
biserică;

vii. Care sunt visurile lor?
viii. Care sunt oamenii care nu au nici un fel de relaţie cu biserica?
ix. Ce grupuri de oameni aparte există în zona bisericii dumneavoastră? „Blochişti”, 

studenţi, oameni de afaceri, oameni săraci, deţinuţi?
b. Dacă vă stă în putinţă, realizaţi un sondaj pe tema comunităţii, cerându-le oamenilor 

percepţia lor asupra nevoilor personale şi comunitare. Întreabaţi-i în ce domenii 
de lucrare ar fi interesaţi la biserică;

c. Răspundeţi la astfel de sondaje, modificând programele sau alte aspecte ale vieţii 
bisericii; aceasta va eficientiza slujirea comunităţii.

2. Dincolo de comunitatea dumneavoastră imediată, nu uitaţi să priviţi lumea în ansamblu. 
a. Scriptura menţionează că misiunea bisericii vizează întreaga lume (Matei 28.19 

20). Stabiliţi:
i. care sunt nevoile şi speranţele oamenilor;
ii. care sunt regiunile specifice în care Evanghelia nu a pătruns.

b. Apoi răspundeţi la această întrebare: „Ce poate biserica noastră să facă pentru a-şi 
împlini misiunea cu mai multă eficacitate faţă de cei aflaţi dincolo de comunitatea 
imediată şi ţara noastră?“

3. În timp ce vă gândiţi la nevoile oamenilor din jurul dumneavoastră, ar trebui să ajungeţi să 
doriţi să vă implicaţi în slujirea unui anumit grup de oameni:

a. Poate că grupul va fi definit geografic sau, poate, pe baza vârstei sau a ocupaţiei 
dominante;

b. Pe măsură ce vă gândiţi la diferitele variante, ţinând cont de punctele tari şi slabe 
ale bisericii dumneavoastră, Dumnezeu vă va îndruma atenţia asupra unui grup 
specific de oameni;

c. Încercaţi să identificaţi cu precizie acel grup;
d. Nu uitaţi că nicio biserică, de una singură, nu poate împlini toate nevoile ce 

există în societate. Orientaţi-vă spre acei oameni şi spre acele nevoi pentru care 
Dumnezeu v-a pregătit biserica şi fiţi sigur că El va ridica o altă biserică (sau 
biserici) care să lucreze cu ceilalţi.

Pasul 5: Scrieţi o declaraţie de viziune pentru biserica dumneavoastră.
1. Punctul culminant al procesului de concepere a unei viziuni este scrierea şi şlefuirea 

declaraţiei de viziune. Procesul conceperii unei viziuni pentru biserica dumneavoastră implică 
aducerea împreună (în contextul rugăciunii, studiului biblic şi onesta căutare a voii lui Dumnezeu) 
a mandatelor biblice care definesc misiunea atemporală a bisericii şi a realităţilor conjuncturale 
în care biserica dumneavoastră există şi slujeşte.

2. Acum scrieţi declaraţia dumneavoastră de viziune într-o formă cât mai concisă
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a. Pe măsură ce faceţi asta, asiguraţi-vă că declaraţia dumneavoastră de viziune:
i. menţionează oamenii pe care Dumnezeu v-a chemat să-i slujiţi; publicul 

dumneavoastră ţintă;
ii. clarifică scopul lucrării dumneavoastră în slujba acelor oameni. Ce aveţi de 

gând să realizaţi în ceea ce i priveşte?
iii. identifică elementele care diferenţiază biserica dumneavoastră de oricare alta 

din zona dumneavoastră. Ce trăsături sau scopuri fac ca biserica dumneavoastră 
să fie distinctă de oricare alte biserici?

b. Scrieţi declaraţia într-un mod cât mai clar şi mai motivator. Asiguraţi-vă că:
i. folosiţi un limbaj clar, grafic, care să comunice imagini pozitive;
ii. folosiţi termeni care sunt mai degrabă activi decât pasivi;
iii. zugrăviţi o imagine mentală atractivă cu care oamenii vor vrea să se identifice 

şi în care să fie integraţi;
iv. fiţi concis şi folosiţi, preferabil, mai puţin de cincizeci de cuvinte.

3. Fiţi dispus să rescrieţi şi să şlefuiţi declaraţia de viziune, ca în cazul oricărui alt document 
important, pentru ca formulările să fie clare şi specifice.

C. Exemple de declaraţii de viziune

Odată ce aţi terminat de scris declaraţia, citiţi ce au exprimat și alte biserici; ar putea să vă 
facă să revenţi cu modificări (ori cu adăugiri sau cu schimbare de accent). Evitaţi, pe de altă 
parte, capcana de a adopta, pur şi simplu, declaraţia de viziune cu caracter general a „mega 
bisericii” dumneavoastră favorite. Lasaţi-L pe Dumnezeu să folosească Scriptura, Cuvântul 
Său şi nevoile oamenilor din jurul dumneavoastră să vă îndrume în procesul de concepere a 
unei viziuni care să se potrivească bisericii dumneavoastră.

Iată declaraţiile de viziune a trei biserici:
1. Primul exemplu: o biserică evanghelică, confesională, urbană din New York City şi-a 

stabilit ca viziune:

„Echiparea profesioniştilor din New York City ca aceştia să influenţeze decisiv 
reţeaua lor de relaţii, focalizându-se pe vestirea Evangheliei la necreştini, prin 
grupuri mici şi lucrări desfăşurate în stradă, la piaţă, care să răspundă nevoilor 
urbane.“48

Printre factorii nevoilor comunitare, care influenţează această declaraţie de viziune, se 
numără:

a. Biserica este poziţionată într-o zonă urbană aglomerată, înconjurată de blocuri cu 
apartamente, clădiri cu birouri şi firme mici;

b. Publicul lor ţintă este compus din oameni de afaceri şi profesionişti care trăiesc 
în jurul lor;

c. Ei realizează că aceşti oameni tânjesc după tipul de relaţii interpersonale pe care 
grupurile mici le oferă;

d. Asemenea oameni vor fi iniţial atraşi de o anumită nevoie sau legătură în viaţa lor 
profesională, de afaceri. Biserica desfăşoară o „lucrare în stradă, piaţă” îndreptată 
înspre nevoile oamenilor de afaceri.

48  George Barna. Without a Vision, the People Perish. Barna Research Group, Glendale, California, 1991, 
p.133-134.



63

POARTA SPRE LUCRARE: O nevoie acut resimţită de relaţii; anxietăţile şi solicitările vieţii 
profesionale, de afaceri.

2. Al doilea exemplu: o biserică evanghelică independentă aflată în preajma unei mari 
universităţi cu 35.000 de studenţi are viziunea: 

„...de a intra în legătură cu comunitatea universităţii din oraşul nostru prin 
evanghelizarea ca mod de viaţă şi de a-i zidi pe oameni prin implicarea în 
Cuvântul lui Dumnezeu şi în relaţii personale cu familiile din biserică, pentru ca 
ei să devină pregătiţi pentru lucrarea de slujire în lume.“

Printre factorii nevoilor comunitare care influenţează această declaraţie de viziune se 
numără:

a. Biserica este poziţionată într un cartier rezidenţial în care locuiesc mai multe 
mii de studenţi. Oraşul nu e foarte mare, aşa că biserica se află la o distanţă 
rezonabilă de toate locurile importante ale oraşului. Deci, principalul public ţintă 
sunt studenţii şi cadrele didactice;

b. Ei conştientizează că studenţii se află în momente cheie în viaţă, trăind pentru 
prima dată departe de casă şi experimentând mai multe relaţii cu persoane adulte. 
Cei mai mulţi nu provin din familii creştine; mulţi au familii cu probleme;

c. Majoritatea studenţilor nu au primit învăţătură din Scriptură;
d. Studenţii din această prestigioasă universitate obţin posturi pretutindeni în lume.

POARTA SPRE LUCRARE: Studenţii sunt într un moment în care manifestă interes autentic, 
datorită perioadei de tranziţie în care se află; sunt orientaţi înspre grupuri de apartenenţă.

3. Al treilea exemplu: o biserică evanghelică plantată într-o comunitate de clasă mijlocie are 
următoarea viziune:

„Să plantăm o biserică relevantă din punct de vedere cultural, fundamentată 
pe viziunea Marii Trimiteri, care îi împuterniceşte pe oameni să-l vestească pe 
Hristos prin relaţii semnificative cu Dumnezeu, alţi creştini şi necreştini. Visul 
este să creăm o biserică a comunităţii, care să aibă impact în comunitatea celor 
care nu frecventează biserica.“

Printre factorii nevoilor comunitare care influenţează această declaraţie de viziune se 
numără: 

a. Această biserică este poziţionată într-o comunitate dintr-un cartier de locuinţe 
de lângă o importantă zonă urbană. Cei mai mulţi dintre oamenii care aparţin de 
această comunitate lucrează în oraşul din apropiere;

b. Se simt, de obicei, rupţi de ceilalţi oameni şi trăiesc cu dorinţa de a stabili relaţii 
semnificative cu ceilalţi;

c. Biserica încearcă să creeze sentimentul apartenenţei la comunitate (sentimentul 
de a fi strânşi laolaltă, lucru care se obţine în cazul relaţiilor de calitate) prin care 
să meargă înspre alţii, oferindu-le relaţii împlinitoare cu Dumnezeu şi cu ceilalţi.

Poarta spre Lucrare: Nevoia după relaţii este un factor determinant în vieţile oamenilor 
acestei comunităţi. 

D. Cum să vă probaţi declaraţia de viziune

Înainte ca liderii sau comitetul să adopte o anumită declaraţie de viziune, asiguraţi-vă că 
puteţi răspunde la fiecare din următoarele întrebări cu un „da“:
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1. Precizează clar declaraţia dumneavoastră de viziune publicul ţintă căruia vreţi să vă 
adresaţi?

2. Oferă declaraţia dumneavoastră de viziune o direcţie clară pentru viitorul lucrării 
dumneavoastră?

3. Oferă declaraţia o perspectivă pozitivă asupra viitorului bisericii, astfel încât oamenii 
să dorească să fie implicaţi?

4. Include declaraţia îndrumări cu privire la strategiile adecvate ce trebuiesc folosite în 
vederea împlinirii viziunii?

5. Este declaraţia de viziune suficient de specifică încât să permită bisericii să facă o 
alegere clară între mai multe opţiuni pozitive de lucrare?

6. Arată declaraţia de viziune faptul că biserica dumneavoastră este unică şi suficient de 
diferită încât să poată fi distinsă de alte biserici?

Acum petreceţi timp scriind o a doua variantă a unei declaraţii de viziune pentru biserica sau 
lucrarea dumneavoastră.
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ANEXA # 3

RESURSE (MISIUNE)

A. Definiţii:

1. DEX: „Sarcina acordată cuiva în vederea realizării unei acţiuni”49

2. Universitatea Princeton50  prezintă cinci înţelesuri ale substantivului ‘misiune’:
a. O organizaţie de misionari într-o ţară străină, trimişi pentru a îndeplini o lucrare 

religioasă. Sinonime: post misionar, bază misionară, misiune străină;
b. O operaţie desemnată de centrul de comandă. Sinonim: misiune militară;
c. Responsabilitatea desemnată unei persoane sau unui grup. Sinonime: sarcină, 

însărcinare;
d. Munca organizată a unui misionar religios. Sinonim: slujbă misionară;
e. Un grup de reprezentanţi sau delegaţi. Sinonime: delegare, însărcinare, 

deputare.
3. Dicţionarul „American Heritage” defineşte misiunea drept51:

a. Un complex de clădiri care găzduiesc o misiune;
b. Responsabilitatea unui misionar;
c. O biserică sau organizaţie creştină fără cleric al cărui sprijin depinde de sprijinul 

unei organizaţii religioase mai mari;
d. O serie de slujbe creştine speciale de prozelitism;
e. O responsabilitate specială dată unui individ sau grup;
f. O chemare interioară de a executa o anumită activitate sau slujbă; o vocaţie.

4. Ministerul de interne al SUA52

a. Responsabilitatea, împreună cu scopul, care indică foarte clar atât activităţile 
care trebuie intreprinse cât şi raţionamentele din spatele lor;

b. În uzanţă comună, în special când este vorba de unităţi militare de rang inferior, 
o datorie atribuită unui individ sau unităţi; o responsabilitate.

B. Exemple biblice:

1. Noe - Salvarea unei rămăşiţe (Geneza 6:13-21)
2. Moise - Scoaterea poporului din Egipt şi cucerirea Canaanului (Exod 3:10)

49  Misiune. DEX Online. Disponibil la: www.dexonline.ro. Internet.
50  Mission. Answers.com. WordNet 1.7.1, Princeton University, 2001. Accesat  pe 14.01.2007. Disponibil la: 
http://www.answers.com/topic/mission, Internet.
51  Mission. Answers.com. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Hough-
ton Mifflin Company, 2004. Accesat la 14.01.2007. Disponibil la: http://www.answers.com/topic/mission, Internet.
52  Mission. Answers.com. Military and Associated Words, US Department of Defense, 2003. Accesat la 
14.01.2007. Disponibil la: http://www.answers.com/topic/mission, Internet.
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3. Moise - Crearea condiţiilor necesare ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul 
poporului Său: Cortul (Exod 25:9, 26:30)

4. Neemia - Crearea condiţiilor necesare ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul 
poporului Său: Restaurarea Ierusalimului (Neemia 2:5)

5. Isus:
a. Mântuirea oamenilor;
b. Mobilizarea bisericii Lui la întruparea evangheliei în fiecare etnie (Matei 28:19-

20)
6. Pavel - Desăvârşirea fiecărui om în Hristos (Col 1:28-29)

C.  Tabel pentru organizarea activităţilor saptămânale în vederea împlinirii misiunii 
bisericii / organizaţiei dumneavoastră:
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ANEXA # 4 

O provocare a concepției occidentale  
despre lume și viață

Prin „concepția despre lume și viață”, John Wimber53 înțelegea „tipare de gândire, prin 
intermediul cărora, noi interpretăm experiențele noastre cu lumea înconjurătoare, părinții, 
mass-media, artele, educația etc. Concepțiile noastre despre lume și viață sunt ca niște lentile 
- colorează, clarifică, clasifică, împachetează sau exclud parțial lumea.”54

La rădăcina teologiei lui John Wimber se află convingerea că atunci când un creștin înțelege 
ce reprezintă Împărăția lui Dumnezeu, el va respinge cu tărie lipsa de credință în supranatural 
din societatea modernă și va accepta fără rezerve că Dumnezeu este același cu Dumnezeul 
din vremea lui Isus și a apostolilor. Wimber vedea confruntarea dintre cele două concepții 
despre lume și viață ca pe un câmp de bătaie pentru lucrarea de vindecare din zilele noastre.

Oamenii care au ajuns să creadă și să practice o slujire de vindecare au putut să mărturisească 
faptul că mai întâi de toate a trebuit să îmbrățișeze o concepție biblică despre lume și viață. După 
cum mărturisea un participant la cruciadele de vindecare ale lui John Wimber: „Ajunsesem un 
agnostic evanghelic. Predicam ca un teist, dar în viața reală trăiam ca un deist.”55 Kirk Bottomly, 
un slujitor prezbiterian a scris o carte intitulată „Mărturisirile unui deist evanghelic”, descriind 
convingerile sale de odinioară cu privire la minuni:

„Atât denominațiile tradiționale, cât și evanghelicii, au avut oarece dificultăți 
când a fost vorba de vindecarea divină și alte lucrări supranaturale – uneori din 
motive diferite. […] Dacă ar fi știut ce era un deist, probabil că mulți prezbiterieni 
ar fi bifat acea categorie… Mai întâi, noi evanghelicii ne-am îmbibat în mod 
inconștient cu o gândire antisupranaturală și raționalistă, împrumutată din 
cultura înconjurătoare.”56

O concepție creștină se bazează pe trei elemente: credința în creație, recunoașterea căderii 
în păcat și acceptarea răscumpărării.57 Deși evanghelicii au susținut multă vreme primele două 
elemente, cel din urmă este sub o continuă dezbatere și evoluție. Ce fel de transformare va 
fi generată de răscumpărarea prin Isus? Într-o societate dominată de o evanghelie socială și 
o preocupare crescândă pentru mediu, învățătura lui Wimber cerea mai multă atenție pentru 
slujirea supranaturală și pentru lucrările miraculoase. 

Wimber se adresa gândirii creștine care nici măcar nu era conștientă de faptul că fusese 
deturnată spre o perspectivă umanistă asupra lumii. Oamenii sunt sclavii unei viziuni asupra 
lumii care neagă puterea lui Dumnezeu de a interveni în lume. Pentru Wimber, perspectiva 
vestică este caracterizată de raționalism, apetit pentru cunoaștere și materialism, apetitul pentru 

53  John R. Wimber (1934 –1997) a fost un muzician, teolog, pastor carismatic și fondatorul bisericii Vineyard, 
o denominație evanghelică din  SUA care s-a răspândit în lumea întreagă. El a fost un promotor al lucrării de 
vindecare, al teologiei Împărăției și al plantării de biserici însoțită de semne și minuni. 
54  Wimber, J., Springer, K., Power Evangelism, San Francisco: Harper (1992)131 sec. ed.
55  Mallone, G., ‘Not now, but latter’, in Riding the Third Wave, 78.
56  Bottomly, K., “Coming out of the Hangar. Confessions of an Evangelical Deist”, The Kingdom and the Power, 
(eds.) Greig et al., 258-259
57  Walsh, B., Middleton, J., The transforming Vision, Downers Grove IL: IVP (1984), 43-90
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a experimenta lumea materială și avantajele ei.58 Pentru a avea o concepție creștină asupra 
lumii, dimpotrivă, aceasta înseamnă să cultivi o perspectivă eternă, a fi conștient de puterea și 
răspândirea răului în rasa umană și a considera adevărul ca fiind de origine supranaturală.59

58  Power Evangelism, 77-78.
59  ibid., 80.





Conferința ProLider „Dezvoltarea unui plan de lucrare pentru biserica locală”
Valea Drăganului 11-14 nov., 2015

__________________________________________________________________________
Numele ________________________ Prenumele ____________________________

Formular de evaluare a conferinţei
Vă rugăm se evaluaţi calitatea şi relevanţa conferinţei răspunzând onest următoarelor întrebări, 
folosind de o scală de la 0 (minim) la 5 (maxim):

1. Promovarea conferinței    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
a. Înregistrare     0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Cazare     0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Masă     0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
d. Altele ____________   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

2. Structură program:
a. Orar     0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

Miercuri 11 noiembrie:

3. Închinare: Dorin Dumitrașcu
a. Selecția cântărilor    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Calitatea muzicii   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Atmosfera la închinare   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

4. Mesaj motivațional: Ghiță Rițișan 
a. Conţinut/mesaj biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
d. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
e. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

Joi 12 noiembrie:

5. Închinare, dimineaţa: Claudiu Fodor
a. Selecția cântărilor    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Calitatea muzicii   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Atmosfera la închinare   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

6. Motivarea la rugaciune, dimineața: David Reguș  
a. Conţinut/mesaj biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

7. Prezentare: Lecția 1: Valori și scop – Flaviu Coman
a. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
d. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
e. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]



Prezentare: Lecția 1: Valori și scop – Lucian Rotaru      
f. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]    5 [   ]
g. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]    5 [   ]
h. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]    5 [   ]
i. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]    5 [   ]
j. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]    5 [   ]

Prezentare: Lecția 1: Valori și scop – Corneliu Constantinescu
k. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
l. Relevanță    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
m. Claritate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
n. Provocare    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
o. Aplicabilitate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]

8. Prezentare: Lecția 2: Viziunea și misiunea – Mihai Dumitrașcu
a. Conţinut/mesaj biblic   0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
b. Relevanță    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
c. Claritate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
d. Provocare    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
e. Aplicabilitate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]

Prezentare: Lecția 2: Viziunea și misiunea – Flaviu Coman    
f. Conţinut/mesaj biblic   0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
g. Relevanță    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
h. Claritate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
i. Provocare    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
j. Aplicabilitate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]

Prezentare: Lecția 2: Viziunea și misiunea – Emil Meștereagă   
k. Conţinut/mesaj biblic   0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
l. Relevanță    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
m. Claritate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
n. Provocare    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]
o. Aplicabilitate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]   5 [   ]

9. Închinare, seara: Dorin Dumitrașcu
a. Selecția cântărilor    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
b. Calitatea muzicii   0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
c. Atmosfera la închinare      0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
 

10. Motivarea la rugăciune, seara: Aurel Avram  
a. Conţinut/mesaj biblic   0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
b. Provocare    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]
c. Aplicabilitate    0 [   ]   1 [   ]   2 [   ]    3 [   ]    4 [   ]    5 [   ]

Vineri 13 noiembrie:

11. Închinare: Dorin Dumitrașcu
a. Selecția cântărilor    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Calitatea muzicii   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Atmosfera la închinare   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]



12. Motivarea la rugăciune: Doru Cîrdei  
a. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

13. Prezentare: Lecția 3 Strategia – Dinu Burzo 
a. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
d. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
e. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

Prezentare: Lecția 3 Strategia – Claudiu Amariei
f. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
g. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
h. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
i. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
j. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

Prezentare: Lecția 3 Strategia – Adi Vlad 
k. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
l. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
m. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
n. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
o. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

14. Prezentare: Lecția 4 Metode și activități – Vasilică Croitor
a. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
d. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
e. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

Prezentare: Lecția 4 Metode și activități – Victor Cîmpean    
f. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
g. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
h. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
i. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
j. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

Prezentare: Lecția 4 Metode și activități – Ionică Bădeliță    
k. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
l. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
m. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
n. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
o. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

15. Închinare, seara: Claudiu Fodor
a. Selecția cântărilor    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Calitatea muzicii   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Atmosfera la închinare   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]



16. Motivarea la rugăciune, seara: Ionuț Benea  
a. Conţinut/mesaj biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

17. Discuție panel
a. Conținut    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Participarea la dezbatere  0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Conducerea dezbaterii   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
d. Necesitatea modificarilor  0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

Sâmbătă 14 noiembrie

18. Închinare: Flaviu Coman
a. Selecția cântărilor    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Calitatea muzicii   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Atmosfera la închinare   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

19. Motivarea la rugăciune: Ionică Bădeliță  
a. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

20. Prezentare: Lecția 5 Evaluare – Dorin Dumitrașcu
a. Conţinut/mesaj Biblic   0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Relevanță    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
c. Claritate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
d. Provocare    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
e. Aplicabilitate    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

21. Echipa de organizare și slujire: 
a. Eficiență    0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]
b. Relaţii     0 [   ]  1 [   ]   2 [   ]   3 [   ]   4 [   ]   5 [   ]

22.  Ce nu ţi-a plăcut?

23.  Alte observaţii  


