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Cuvânt înainte
Bine ați venit la Vlăhița, la cea de a treia conferință, organizată de ProLider.
În anul 2015, la Valea Drăganului, am avut prima conferință – ProLider 1 - „Dezvoltarea unui
plan de lucrare pentru biserica locală”, unde am încercat să oferim uneltele necesare pentru
orientarea bisericii locale pe scop și nu pe programe.
Cea de a doua conferință a avut loc anul trecut la Vlăhița, ProLider 2 – „Dezvoltarea unei
echipe de conducere”, timp în care împreună am lucrat la elaborarea și implementarea unui
plan de transformare a conducerii bisericii locale într-o echipă care conduce și lucrează
împreună.
Ne așteptăm ca participanții la conferințele noastre să fi creionat o filosofie de lucrare pentru
biserica în care slujesc și la transformarea conducerii bisericii locale într-o echipă care
conduce și lucrează împreună.
Actuala conferință, ProLider 3 – „Ucenicia intențională – reașezarea facerii de ucenici în
centrul vieții bisericii locale”, își propune să se concentreze pe dezvoltarea unei practici
fundamentale pentru biserica locală și anume ucenicia biblică. Nu de puține ori, prinși în
nenumăratele programe ale bisericii si în urgențele care determină agenda noastră, ajungem
să confundăm ucenicia cu activismul religios sau pur și simplu să nu mai avem timp să investim
în mod intențional în ucenicie.
Apreciez faptul că deși sunteți persoane foarte ocupate, v-ați pus timp deoparte pentru a
investi, împreună cu echipa ProLider, la înțelegerea uceniciei, a procesul ei și a felului cum
putem implementa facerea de ucenici la întreaga biserică. Noi nu ne considerăm experți în
acest domeniu; la fel ca și dumneavoastră suntem frământați cu privire la Marea Însărcinare
dată de Mântuitorul, în care imperativă este facerea de ucenici.
Zilele acestea lansăm un curs care începe cu o conferință și va continua cu cel puțin 4 întâlniri
în cadrul echipei de slujire unde se vor aprofunda lucrurile învățate aici. Fiecare lecție are
o parte de seminarizare ce va avea loc în cadrul conferinței și un proiect care se va finaliza
acasă. Odată cu finalizarea proiectelor, bisericile participante vor putea începe un proces
intențional de implementare a uceniciei în biserica locală.
Tragem nădejde că Dumnezeu va folosi acest context pentru a ne scoate din zona noastră de
confort, pentru a face din ucenicie inima lucrării în biserica unde slujim.
Doamne ajută!
Din partea grupului ProLider
Mihai Dumitrașcu
Pastor al Bisericii Creștine “Emanuel”, Galați
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Echipa:

Lecția 1

Valentin Indreiu
Claudiu Amarie
Ghiță Rițișan

1

Ucenicia
metoda lui Dumnezeu
pentru restaurarea omului
Scopul lecției:
Asumarea unei perspective biblice
cu privire la ucenicie.

Obiectivele lecției:
1. Să urmărim rolul uceniciei în procesul restaurării omului
2. Să identificăm câteva principii biblice pentru ucenicie
3. Să definim ucenicia biblică

I. INTRODUCERE
Ucenicia nu este doar o simplă formă de a face biserică. Ucenicia cuprinde întregul spectru
al restaurării omului în acord cu planul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu indică acest
traseu al restaurării care acoperă:
•

Scopul inițial al lui Dumnezeu cu omul

•

Căderea și efectele ei

•

Hristos - calea restaurării

•

Biserica - mediul restaurării

1. Scopul lui Dumnezeu: Geneza 1:27-28
• Creșteți - dezvoltare personală
•

Înmulțiți-vă - multiplicare

•

Umpleți pământul - reprezentare

•

Stăpâniți-l - delegare și responsabilizare

2. Căderea și efectele ei: Romani 5:12, 19a
• Păcat (hamartia = ratarea țintei, a scopului)
7

•

Înstrăinarea de Dumnezeu și de semeni: Geneza 3:9; 6:5,12

•

Segregare totală: Galateni 3:28 - sugerată în cele 3 categorii (rasială, socială, sexuală)

•

Moarte: Efeseni 2:1

3. Hristos - calea restaurării: Fapte 4:12
• Anunțată:

•

•

Sămânța femeii: Geneza 3:15

•

Sămânța lui Avraam: Geneza 12:7; Galateni 3:16

Realizată: Galateni 4:4-5; Coloseni 1:19-20; 1 Corinteni 12:13; Galateni 3:28

4. Biserica - mediul restaurării: 1 Corinteni 12:13
• Porunca: Matei 28:18-20
•

Finalitatea: Efeseni 4:11-15

Așadar metoda lui Dumnezeu de restaurare a omenirii căzute este ucenicia.
Marea Trimitere, care are în miezul ei facerea de ucenici, nu este altceva decât reformularea
pentru Biserică a poruncii din Geneza 1:27-28: „creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și
stăpâniți-l.”

II. COMPONENTE ALE UCENICIEI - ILUSTRATE BIBLIC
În procesul facerii de ucenici, putem identifica patru componente de bază:
1. Intenționalitatea
În toate cazurile de ucenicie prezentate în Scripturi, factorul intențional este evident. În
anumite cazuri inițiativa pentru proces aparține omului, în altele apare ca fiind intenția lui
Dumnezeu.

a. Intenționalitatea uceniciei în V.T.:
•

În cadrul familial: Avraam și urmașii lui - „Îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor
lui și casei lui după el să țină Calea Domnului... (Geneza 17:19).

•

În administrarea conducerii: Moise și Iosua - „Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun .... Să-l faci
părtaș la dregătoria ta” (Numeri 27:18-22). „Întărește-l căci el va pune pe Israel în
stăpânirea țării aceleia” (Deuteronom 1:38)

•

În slujirea profetică: Ilie și Elisei - „să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat ... ca prooroc în locul
tău” (1 Împărați 19:16).

b. Intenționalitatea uceniciei în N.T.:
•

Isus și ucenicii: „Isus s-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, și ei au venit la El.
A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască!
Iată cei doisprezece....” (Marcu 3:13-19)

•

Isus și Marea Trimitere: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28:19). În limba greacă „a merge“,
„a boteza“ şi „a învăța“ sunt gerunzii. Doar verbul „faceți ucenici“ este la imperativ.

•

Pavel și Timotei: „acolo era un ucenic, numit Timotei... Pavel a vrut să-l ia cu el; și după
ce l-a luat” (Fapte 16:1-3); Aquila & Priscila și Apolo:„ Aquila și Priscila, când l-au auzit,
l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu” (Fapte 18:26).
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2. Transformarea holistică
Din punct de vedere biblic omul este o ființă unitară, chiar dacă are o componentă materială
și una spirituală. Transformarea trebuie să acopere toate domeniile vieții.
Procesul facerii de ucenici trebuie să ducă în final la o transformare radicală a ucenicului:
„Căci dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17). Este necesar ca toate
aspectele de bază ale vieții să fie aduse sub domnia lui Hristos.

a. Concepția despre lume (Romani 12:1)
b. Valorile (1 Ioan 2:15; Coloseni 3:2). Credința, nădejdea și dragostea - valori esențiale
în ucenicie.
b. Prioritățile (Matei 6:33)
d. Comportamentul (Fapte 2:47; 4:32-34)
Ucenicia autentică este un proces care produce transformare radicală asupra:
•

Loialității - recunoașterea nevoii unui Salvator și supunerea față de domnia lui Isus
Hristos.

•

Autoevaluării personale – ucenicul aduce toate tipurile de comportament sub domnia
lui Isus Hristos.

•

Stilului de viață - însușirea unui stil de viață biblic/creștin, care are impact asupra celor
din jur.

3. Relaționarea
Prin însăși natura ei, ucenicia biblică presupune un context relațional, în care îndrumătorul
spiritual se investește pe sine în viața ucenicului. În modelele de ucenicie prezentate în Vechiul
și Noul Testament, acumularea sistematică a unor cunoștințe și formarea unor deprinderi au
loc în contextul unei relații devotate între oameni.

a. Modele biblice:
•

Moise - Iosua (Exodul 24:12-14)

•

Ilie - Elisei (1 Împărați 19:19-21)

•

Isus - ucenicii (Matei 4:18-21; Marcu 3:14)

•

Acuila și Priscila - Apolo (Fapte 18:24-26)

•

Pavel - Timotei (1 Timotei 1:2; 2 Timotei 2:2)

b. Importanța aspectului relațional
•

Asigură un cadru de dezvoltare personală pentru toți cei implicați în procesul uceniciei
(Efeseni 4:11-16).

•

Creează contextul potrivit pentru comuniune - mentorul se face vulnerabil în procesul
acesta, viața lui fiind ca o carte deschisă pentru ucenic (1 Corinteni 2:3; 4:16-17).

•

Oferă posibilitatea de a personaliza procesul de dezvoltare a fiecărei persoane și de
adaptare la nevoile specifice ale ucenicului, în contextul și situația sa (Pavel - Timotei,
Acuila și Priscila - Apolo).

•

Acordă importanță responsabilității individuale, ucenicul urmând să practice lucrurile
învățate (Ilie - Elisei, Isus - ucenicii).
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4. Multiplicarea
Multiplicarea este parte integrantă a procesului uceniciei. Pregătirea ucenicilor în vederea
dezvoltării lor spre maturitate spirituală are ca scop atât asemănarea lor cu Hristos, cât și
capacitatea lor de a se multiplica.
„În inima uceniciei biblice este o mentalitate a reproducerii: reproducerea conducerii noastre,
astfel încât misiunea să fie continuată în generațiile viitoare!”1

a. Învățătura lui Isus surprinde clar aspectul multiplicării ucenicilor:
•

„Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19).

•

„Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor”
(Ioan 17:20).

•

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile…” (Matei 28:18).

b. Exemple de multiplicare cu caracter transgenerațional:
•

Genesa 18:19 (Avraam, Isaac, Iacov, fiii lui).

•

Psalmul 78:3-7 (părinți/copii - „copiii care se vor naște”/copiii care „când se vor face
mari…”).

•

2 Timotei 2:2 „Și ce-ai auzit dela mine, în fața multor martori, încredințează la oameni
de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții”.

c. Evidențe ale multiplicării în biserica primară
•

„Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult...” (Fapte
5:14).

•

„Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, și numărul ucenicilor se mărea...”
(Fapte 12:24).

d. Ucenicie versus Evanghelizare (Tabel de lucrat cu sala)2
Modelul analizat: Un ucenic face în fiecare an un ucenic, care, la rândul lui, face în fiecare an
un alt ucenic. Predicatorul face evanghelizări publice în urma cărora se convertesc în fiecare
zi 1.000 de oameni.

1 Dave Ferguson & Jon Ferguson, Exponential (Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2010), p. 71.
2 Exercițiul subliniază importanța multiplicării/uceniciei vs evenimentul evanghelistic. Deși nu împărtășim că evanghelizarea este diferită de ucenicie, folosim acest tabel pentru a sublinia avantajul pe termen lung al uceniciei. Perspectiva cursului
este că evanghelizarea face parte din procesul uceniciei, după cum va fi detaliat în Lecția 3.
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Anul

Numărul
celor
care fac
ucenici

Numărul
total de
ucenici

Numărul
convertiților
din anii
precedenți

Numărul total
de convertiți
în urma
predicării

1

1

2

-

360.000

2

2

4

360.000

720.000

5

16

32

1.440.000

1.800.000

10

512

1024

3.240.000

3.600.000

15

16.384

32.768

5.040.000

5.400.000

23

4.200.000

8.400.000

7.920.000

8.280.000

33

4.3
miliarde

8.6
miliarde

11.520.000

11.880.000

Albert Schweitzer: „Exemplul nu este principalul element în influențarea altora. Este singurul
element.”3
Definiția de lucru a uceniciei
Ucenicia biblică este procesul intențional de transformare holistică și multiplicare într-un
cadru relațional.

III. SEMINAR
1. Citiți textele din Geneza 1:28 și Matei 28:18-20. Vedeți vreo asemănare între cele două
pasaje? Care este scopul urmărit de Dumnezeu cu omul de-a lungul istoriei?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
2. În accentuarea intenționalității facerii de ucenici ați mai descoperit și alte pasaje din Scripturi
care ne îndreptățesc să credem asta? Dar cu privire la transformarea holistică, relaționare și
multiplicare?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

3

REFERINTA
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3. Valorile cele mai comune menționate în scripturi pentru un credincios matur sunt credința,
nădejdea și dragostea. Menționați cel puțin 5 pasaje din Biblie care aduc acești termeni
împreună (sau cel puțin doi dintre ei) și care este rolul lor în maturizarea creștinului?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

IV. PROIECT
Alcătuiți un ciclu de studii biblice/predici în care biserica să fie conștientizată cu privire la
importanța facerii de ucenici în mod intenționat și așezarea acestui proces în inima bisericii.
•

Alegeți perioada din an cea mai potrivită să începeți, în funcție de ciclul vieții bisericii
de peste an.

•

Stabiliți numărul ideal/necesar de studii/predici pentru a declanșa preocuparea bisericii
cu privire la facerea de ucenici (ideal între 4-6 studii)

•

Alegeți textele potrivite din Biblie pentru a acoperi aspectele din lecția 1. Decideți
structura fiecărui mesaj, accentul fiecărui mesaj și cine din echipa de coordonare va
conduce fiecare studiu/mesaj.
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Echipa:
Dinu Burzo
Victor Cîmpean
Lucian Rotaru

2

Lecția 2
UCENICIA ÎNCOTRO?
DE LA IMPAS LA REUȘITĂ

Scopul lecției:

Conștientizarea nevoii acute de restaurare a uceniciei biblice.

Obiectivele lecției:
1. Analiza dinamicii uceniciei de-a lungul timpului
2. Identificarea cauzelor crizei uceniciei
3. Ilustrarea unor modele funcționale.

I. INTRODUCERE
În încercarea de a analiza dinamica uceniciei de-a lungul timpului, urmează să privim în istoria
Bisericii la modul în care a fost accentuată practica uceniciei biblice și să identificăm expresiile
contemporane care folosesc aceste accente.
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Tabel 2.1 – Accente în ucenicia bisericească, de-a lungul istoriei:

Evanghelia
întrupată

Latura personală

Educație

Experiență

Relații interumane

Azi

Perioada

Premisa

Secolele
I-V

Ucenicia are loc
natural,
în timp ce
creștinii trăiesc în
comunitate

Etapa de
instituționalizare
(secolul al IV-lea
până azi)

Reforma
Protestantă
(începând cu
secolul
al XVI-lea)

Ucenicia are
loc printr-o
scufundare deplină
într-o experiență
medievală,
folosind mijloace
clasice,
dar și
multi-media.

Suport biblic
Fapte
2:41-47
2 Timotei 2:2

Preluarea modelului VT de
închinare la
Cortul Întâlnirii
Fapte 2

Expresii contemporane
Biserici structurate pe modelul
grupe-celulă sau comunități pe
cartiere.
Model de ucenicie unu-la-unu
(cum este prezentat în Planul de
evanghelizare al Învățătorului)
Model implementat de Bisericile
Catolice, Ortodoxe și Anglicane –
arhitectură, artă, tămâie, muzică,
iconografie, folosind în ucenicie
toate simțurile (văz, auz, miros etc.
combinate strategic pentru a îndrepta
atenția oamenilor spre Hristos).
Azi – biserici postmoderne,
emergente, în care se amestecă
simbolurile vechi și formele noi de
comunicare.
Bisericile reformate, prin lucrarea
de Școală duminicală, folosind cărți
clasice (Martin Luther, John Calvin
etc.)

Romani 12:2
Oamenii învață
Gândire corectă
despre Hristos și
= acțiuni
cresc în relația cu El
corecte.
în urma expunerii la
De asemeni, unele biserici
învățătura Bibliei,
evanghelice au programe de instruire
Fapte 2
prezentată academic
asemănătoare, care își propun să facă
învățătura
și sistematic.
ucenicie prin expunerea la informații
apostolilor
biblice.

Începând cu
secolul al XIXlea

Biserica pune la
dispoziție materiale
și-i învață pe
oameni cum să
dezvolte o relație
personală cu
Dumnezeu.

Secolul
al XX-lea

Ucenicia are loc
atunci când ne
lăsăm folosiți
practic, ca mâini
și picioare ale lui
Dumnezeu pentru lumea din jurul
nostru.

2 Timotei 2:15
Fapte 2:42

Matei
25:31-46
Fapte 2:42

Bisericile care pun în centru studierea
personală a Bibliei și oferă contexte
pentru ucenicie și creștere spirituală
(lucrări de studiu biblic destinate
bărbaților, femeilor, liderilor,
tinerilor, profesorilor, militarilor etc.)
- cărți/metode cum ar fi Viața
condusă de scopuri sau Coloseni 2:7.
Biserici care se implică social,
în special în zonele defavorizate
(cantine sociale, orfelinate, centre de
reabilitare etc.)
Organizații para-bisericești, cum ar
fi: World Vision, Samaritan’s Purse,
Armata Salvării

Interacțiune – care ar fi plusul și minusul fiecărui model? (maxim 5 minute).
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Concluzii:
Faptul că astăzi putem vorbi despre ucenici ai Domnului Isus înseamnă că Biserica a făcut
ucenici de-a lungul istoriei, dar nu întotdeauna ucenicia a fost una biblică, așezată în centrul
vieții bisericii locale.
Au existat încercări de a îmbunătăți metodele folosite, prin crearea nu atât a unor forme
noi, cât mai degrabă a unor combinații noi de tipare existente. Obișnuința cu un anumit
model a creat tendința de a neglija aspectul relațional al uceniciei în favoarea unei abordări
instituționalizate.

II. UCENICIA AICI ȘI ACUM - O IMAGINE DE ANSAMBLU
Interacțiune: Ce părere aveți despre citatul următor?
„Probabil că cea mai mare slăbiciune a bisericii creștine contemporane constă în
faptul că milioane de presupuși membri nu sunt implicați de fapt în nimic, și ceea ce
este mai rău este că nu văd lucrul acesta ca fiind rău… Nu există absolut nicio șansă
de victorie într-o campanie în care 90% dintre soldați sunt neinstruiți și neimplicați, dar
exact aceasta este poziția în care se află biserica actuală. Cei mai mulți din așa-numiții
creștini nu realizează că loialitate față de Hristos înseamnă să iei parte în mod personal
la lucrarea Sa, mergând sau stând după cum cere situația.” 4
Elton Trueblood
În această secțiune vom încerca să conturăm o perspectivă de ansamblu asupra stării uceniciei
în bisericile din România. În vederea creionării acestei imagini vom ține cont de două întrebări:
a. Care sunt practicile specifice uceniciei în bisericile din România?
b. Putem vorbi de o criză a uceniciei în bisericile actuale?
Vom purcede la abordarea întrebărilor de mai sus, dar nu înainte de a face o recapitulare în
termeni practici a definiției conceptului de ucenicie ca mod de viață. (șterg din manual)
1. O recapitulare de legătură
Dacă filosofia de lucrare și conducerea în echipă gravitează în jurul scopului întreit al lui
Dumnezeu pentru biserică (funcțiile bisericii: închinare, edificare, multiplicare), ucenicia
abordată holistic este ansamblul de legături care le pun pe toate cele de mai sus în relație de
interdependență. Nu poți avea o filosofie de lucrare sănătoasă fără ca ucenicia să joace un
rol central.
În biserică, aceste legături de interdependență îi pun pe credincioși într-un proces neîntrerupt
de creștere, într-o continuă dinamică. Este ca un fel de programă școlară a lui Dumnezeu.
2. Practici specifice uceniciei - Biserica „Înmulțirii Pâinilor”
a. Cursuri de catehizare
b. Adunări publice duminicale/săptămânale
c. Grupe mici
d. Cursuri pe domenii spirituale specifice
4 Bill Hull, Păstorul ucenicizator (Arad: Multimedia, 2001), p. 19.
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e. Școală duminicală
f. …
g. …
h. …
3. Criza uceniciei - simptome
Evrei 5:12 ilustrează starea bisericii aflată în criză de ucenicie.
Care sunt semnele acestui declin, prezentate explicit/implicit în versetul de mai sus (și în
contextul imediat)?
-

….

-

….

-

….

În continuare vom privi la câteva din simptomele crizei de ucenicie din biserică.
a. Analfabetismul biblic
b. Consumerismul - atitudine de consumator al unor programe
c. Familiile disfuncționale
d. Lupta cu păcatul de pe poziție de inferioritate
e. Eșecul transmiterii valorilor biblice din generație în generație
f. Apatie spirituală
g. Lipsa pasiunii pentru câștigarea celor pierduți
h. Descreșterea numerică a bisericii
I. Neglijarea practicării disciplinelor spirituale
Concluzii
Când semnele de mai sus sunt prezente în bisericile noastre înseamnă că avem de lucru în
dreptul uceniciei.
Când practicile amintite mai sus (pct. 2) există în biserică, dar fără a fi cuprinse într-un cadru
coerent (bazat pe intenționalitate și progres), există o criză a uceniciei. E ca atunci când
un elev de șapte ani ar merge la școală și ar învăța în aceeași zi și să citească, și să facă un
comentariu literar și să traducă un text clasic.
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III. IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE AU DUS LA CRIZA
UCENICIEI
1. Înțelegerea greșită a uceniciei

a. Confundarea uceniciei cu întâlnirile publice
•

Adevărata ucenicie se face prin relație, nu printr-o limitare la ceea ce se
întâmplă în cadrul adunării publice (în detrimentul grupului mic).

b. Limitarea uceniciei la informare
•

Nu întotdeauna integrarea într-un grup mic produce ucenici, dacă se are
în vedere doar parcurgerea unei programe de studiu fără să se accentueze
punerea în practică a informațiilor. Grupul mic este o condiție necesară, dar
nu și suficientă.

c. Supra-spiritualizarea conceptului de ucenicie
•

Multiplicarea și creșterea spirituală se lasă doar pe seama Duhului - o
interpretare greșită a versetului care spune că biserica se înmulțea „cu ajutorul
Duhului Sfânt” (Fapte 9:31).

•

Experiența botezului în Duhul Sfânt este considerată apogeul maturității
spirituale, în loc să fie privită ca o împuternicire în vederea slujirii / misiunii.

•

Chemarea la altar se confundă cu procesul uceniciei.

2. Abaterea de la chemarea principală a liderilor
Efeseni 4:11-16 - Sarcina conducătorilor este de a echipa credincioșii în vederea lucrării de
slujire.
Liderii alocă cea mai mare parte a energiei pentru urgențe și slujire formală (întreținerea unor
programe).

3. Abordarea fragmentară și incompletă a trăirii creștine
a. Oamenii se mulțumesc să știe doar că păcatele le sunt iertate, fără să fie
preocupați de etapele ulterioare ale procesului sfințirii.
b. Atunci când se pune accentul pe sfințire, se subliniază doar aspectul exterior.
c. Se pierde din vedere aspectul multiplicării în procesul uceniciei.

4. Închistarea în forme tradiționaliste
•

Începuturile mișcării penticostale din România au fost caracterizate de un puternic
accent relațional (agape după fiecare sărbătoare de Cina Domnului, se ajutau unii pe
alții prin muncă fizică etc.).

•

Ulterior, accentul s-a mutat pe organizarea formală a unui program, iar accentul
relațional s-a diminuat.

•

Îmbunătățirile formelor care au necesitat modificarea programelor existente au fost
percepute drept devieri / căderi de la credință și privite cu suspiciune:
•

Renunțarea la o adunare publică pentru a face loc întâlnirilor de ucenicie.
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•

Organizarea de întruniri cu caracter spiritual și în alte locuri în afară de clădirea
bisericii.
„Tradiția este credința vie a celor morți, pe când tradiționalismul este credința
moartă a celor vii. Și, mă gândesc că ar trebui să adaug, tradiționalismul este vinovat
pentru reputația rea pe care o are tradiția.”1

D. ILUSTRAREA UNOR REUȘITE ÎN UCENICIE
Exemple:
1. John Wesley și ucenicia în Biserica Metodistă
2. Biserica „Betel” Constanța
1. Studiu de caz – John Wesley și modelul lui de ucenicie
De ce ar merita să privim studiul de caz al Bisericii Metodiste în vremea lui Wesley? În 1742
erau 426 membri într-o adunare, organizați în 65 clase. După un an și jumătate, aceeași
comunitate/adunare avea 2200 membri, dintre care toți erau organizați în clase.
John Wesley a creat un plan simplu pentru maturizarea și echiparea sfinților. El a spus că
„Biserica schimbă lumea nu prin creșterea numărului de convertiți, ci prin creșterea numărului
de ucenici”. El sublinia că Isus ne-a poruncit să „mergem și să facem ucenici din toate
Neamurile” (Matei 28:19-20) și lega ucenicia biblică de versetul din 1 Ioan 2:6 – „Cine zice că
rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Cristos.”
Cele 4 Convingeri de bază ale lui Wesley despre Ucenicie
1. Necesitatea uceniciei
„Sunt din ce în ce mai convins că diavolul însuși nu dorește nimic mai mult decât ca oamenii
de pretutindeni să fie doar pe jumătate deșteptați, pentru ca mai apoi să fie lăsați să adoarmă
din nou”.
2. Necesitatea grupelor mici pentru Ucenicie
În anul 1743 John Wesley a organizat o „societate”, adică o părtășie a bărbaților care căutau
puterea sfințeniei, uniți: să se roage împreună, să primească mustrare, să vegheze unii asupra
altora în dragoste, pentru a se ajuta unul pe celălalt să-și ducă până la capăt mântuirea.
Disciplina era cheia acestui nivel de trăire sfântă. Wesley a creat trei părți/segmente ale
uceniciei: societate/comunitate, clasă și grupă (cum spune și Biblia despre funia împletită în
trei, care nu se rupe ușor) – tabel.
3. Necesitatea conducerii în Ucenicie
Era nevoie de o „armată” pentru a oferi conducerea acestui model. Wesley a instruit și a
mobilizat o armată de oameni, și un procent de 10% dintre urmașii lui și-au asumat un rol de
conducere: bărbieri, fierari, brutari, bărbați și femei.
4. Necesitatea precizării scopurilor Uceniciei: Sfințenia și slujirea.
Sistemul acesta a produs un nou tip de cetățean, într-o vreme a istoriei când crima și orice
formă a păcatelor publice erau la culme. Acești oameni au reformat Biserica, dar și societatea
în care au trăit.

1 Jaroslav Pelikan, The Vindication of Tradition: The 1983 Jefferson Lecture in the Humanities.
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COMUNITATEA

Nivel

o schimbare a
comportamentului

o schimbare la
nivel intelectual

Scopul

o schimbare a
direcției, a inimii și
a poziției

CLASA
GRUPA

(eng. BAND)

Beneficiarii

Credincioșii dintr-o
arie geografică
definită, adunați în
același timp într-un
loc încăpător.

12-20 membri,
de ambele genuri,
de vârste diferite,
ocupații diferite și
nivel spiritual diferit,
aflați sub
supravegherea unui
lider instruit.
4 membri,
de același gen,
aceeași vârstă și
același statut social,
care participau
de bună-voie și
se angajau să fie
mereu prezenți și
punctuali.

Activitatea

Obligatorie

Participarea

Participarea la
întâlniri era însă
o condiție pentru
viitorii lideri (ele
erau „terenul de
antrenament”).

Participare de
bună-voie.

Orice membru al
Comunității
trebuie să fie
parte a unei clase

Obligatorie

Întâlnire o dată pe săptămână pentru
rugăciune, cântare, predicare și veghere
unii asupra altora în dragoste, fără prea
mult loc de răspuns personal / feedback.
O întâlnire asemănătoare slujbei
săptămânale din cele mai multe biserici.

Întâlniri săptămânale, seara, cu accent
practic, pentru mărturisirea păcatelor și
dare de socoteală, în vederea creșterii în
sfințenie.
Se discuta mesajul auzit la întâlnirea
adunării mari.

Fiecare membru trebuia să aducă un
raport verbal despre starea reală a
sufletului său.
Într-un cadru de onestitate radicală, cel
puțin săptămânal,
răspundeau la întrebări:
- Ce păcate știute ai comis de la ultima
noastră întâlnire?
- Cu ce ispite te-ai confruntat?
- Cum ai primit izbăvirea?
- Ce ai gândit / zis / făcut și nu ești sigur
dacă este păcat sau nu?
- Este vreun lucru pe care ai dori să-l
păstrezi secret?
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Care credeți că sunt cauzele pentru care un proiect atât de frumos și de eficient atunci nu a
continuat să se dezvolte? Ce se întâmplă azi cu urmașii lui Wesley?

2. Biserica „Betel” Constanța - procesul care a început și faza în care ne găsim la momentul
actual.
Încheiere:
Suntem astăzi în momentul în care trebuie să redefinim ce anume înseamnă ucenicia creștină,
să identificăm cele mai potrivite metode pentru a practica ucenicia în contextul nostru și să
punem accentul pe relațiile de ucenicie mai mult decât pe un model instituțional, pentru a
așeza ucenicia în centrul vieții bisericii locale.
Seminar
1. Pe ce căi are loc ucenicia în biserica în care slujiți?
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Constatați o criză a uceniciei în biserica dumneavoastră? Dacă da, care sunt trei din cele
mai evidente semne ale acesteia?
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Enumerați trei cauze care au dus la această criză. Sugerați forme de depășire a impasului.
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Ce putem învăța din exemplele istorice prezentate?
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Proiect
•

Dezbatere în echipa de conducere pe baza unei cărți - Păstorul ucenicizator (Bill Hull).
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Echipa:

Adrian Vlad
Laurențiu Funieru
Mihai Dumitrascu

3

Lecția 3
PROCESUL UCENICIEI

Scopul lecției:
Creionarea de către participanți
a unui proces de ucenicie în biserica locală

Obiective:
1.

Descrierea profilului ucenicului

2.

Înțelegerea procesului uceniciei

3.

Alcătuirea unui curriculum pentru fiecare etapă a procesului de ucenicie

4.

Sublinierea rolului grupului mic în formarea ucenicului

I. PROFILUL UCENICULUI
•

Atunci când dorim să facem ucenici este normal să avem în vedere trăsăturile care
definesc profilul unui ucenic. În felul acesta putem să modelăm dezvoltarea și
maturizarea ucenicului și de asemenea să „măsurăm” în mod obiectiv unde se află
ucenicul în cadrul procesului uceniciei.

•

În continuare, vom trece în revistă câteva caracteristici generale ale profilului ucenicului
în șase domenii de bază ale vieții acestuia.

1. Profilul ucenicului în relația cu Dumnezeu

a. Caută să pună pe primul loc relația cu Dumnezeu
•

Înaintea posesiunilor materiale (Matei 4:19-20, Marcu 10:28-30)

•

Înaintea familiei (Luca 14:26a)

•

Înaintea vieții personale (Luca 14:26b)
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b. Este preocupat de consolidarea relației cu Dumnezeu
•

Rămâne în Hristos
Ioan 15:7-8 - prin credință și ascultare

•

Trăiește în ascultare (Ioan 15:10, Ioan 14:21)

c. Investește în relația cu Dumnezeu
•

Practică disciplinele spirituale individuale: rugăciune, post, studiul Bibliei, solitudine etc.

2. Profilul ucenicului în raport cu sine însuși

a. Se leapădă de sine însuși (Luca 9:23, Galateni 2:20)
b. Își asumă noua identitate în Hristos (2 Corinteni 5:17, Romani 8:1)
Nu ceea ce facem determină cine suntem, ci ceea ce suntem determină ce
facem.

c. Se aseamănă tot mai mult cu Hristos (roada Duhului - Galateni 5) etc.

3. Profilul ucenicului în relația cu familia

a. Caută să fie o bună mărturie în cadrul familiei
b. Se străduiește să împlinească imperativele biblice legate de familie (Efeseni 5:2133, Efeseni 6:1-4)

4. Profilul ucenicului în relația cu biserica

a. Investește în relația cu ceilalți credincioși/manifestă dragostea – Evrei 10:24-25
•

Petrece timp de calitate cu credincioșii

•

Veghere reciprocă - 1 Ioan 5:16/dare de socoteală

•

Îndemnare / Încurajare

•

Iertare + aplanarea conflictelor – „Ferice de cei împăciuitori”

b. Investește în formarea altor ucenici – 2 Timotei 2:2, Ioan 1:45-46
c. Investește în dezvoltarea bisericii/Practică disciplinele spirituale comunitare–
•

Dăruiește consecvent pentru nevoile bisericii -

•

Slujește potrivit darurilor sale–Romani 12, 1 Corinteni 12

•

Se supune conducerii liderilor săi - se lasă îndrumat/sfătuit/– Evrei 13:17

•

Se roagă pentru binele bisericii (progres, lideri)–Coloseni 4:3, Matei 18:19-20

5. Profilul ucenicului în relație cu societatea

a. Întrupează Evanghelia
•
		

Ucenicul caută să trăiască valorile creștine în viața de zi cu zi
Matei 5:13-16
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•

Caută să infuzeze societatea cu valorile Împărăției prin:
Dezvoltă o mentalitate conform căreia tot ce face slujește extinderii granițelor
Împărăției.
Se roagă regulat pentru orașul, județul sau țara sa (autoritățile locale – 2 Timotei
2:1-4, Ieremia 29:7)

b. Mărturisește/Proclamă Evanghelia
•

Își mărturisește activ credința. (Fapte 1:8, 8:4)

•

Investește în relații având în vederea influențării celor nemântuiți.

•

Învață să apere credința creștină. (1 Petru 3:15)

·
6. Profilul ucenicului în relație cu lumea spirituală

a. Se echipează cu toată armura lui Dumnezeu necesară în lupta cu puterile
întunericului (Efeseni 6:11-17)
b. Învață să umble în autoritatea „Numelui lui Isus”:
•

Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie, şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne
sunt supuşi în Numele Tău.” Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un
fulger din cer.”

•

Isus le-a zis „Iată că v-am dat putere (exousia-autoritate) să călcaţi peste şerpi
şi peste scorpii, şi peste toată puterea (dunamis-putere) vrăjmaşului: şi nimic
nu vă va putea vătăma” (Luca 10:17-19).
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II. Procesul uceniciei
Procesul uceniciei are de-a face cu dezvoltarea profilului credinciosului în domeniile
prezentate mai sus.
1. Alcătuirea unui curriculum pentru fiecare etapă a procesului de ucenicie
Ucenicia biblică este un proces care presupune asimilarea de cunoștințe biblice, dezvoltarea
caracterului hristic și însușirea acelor abilități necesare slujirii creștine în acord cu chemarea,
pasiunea, înzestrarea spirituală și maturitatea creștină. Asta înseamnă că va trebui să ne
asigurăm că în fiecare etapă stabilim care sunt obiectivele și resursele necesare obținerii
produsului finit. Un ucenic ar trebui să urmărească multiplicarea la fiecare etapă.

Preluată din cartea lui Bill Hull, Pastorul ucenicizator
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1

Produsul finit
Convertit

1. Expunerea celui nemântuit la mesajul Evangheliei.
2. Înțelegerea și acceptarea condiției păcătoase în care se găsește.
3. Acceptarea necesității întrupării, morții și învierii Domnului Isus.

Integrat

1. Pocăința și credința în Hristos.
2. Înțelegerea crezului creștin.
3. Crearea contextelor potrivite pentru a experimenta eliberare față de
păcatele trecute și față de dependențe.
4. Integrarea în biserică prin botez.

Stabilizat

Obiective

Practicarea cu consecvență a disciplinelor spirituale în următoarele
domenii:
Relația cu Dumnezeu (rugăciune, Cuvânt, meditație, post, studiu,
solitudine etc.)
Relația cu sinele (maturizarea în Hristos, cunoașterea de sine, lepădarea de
sine, asumarea noii identități în Hristos,
Relația cu familia (timp de calitate cu membrii familiei, comunicare
eficientă, relații armonioase, slujire etc.)
Relația cu biserica (mărturisire, închinare, dărnicie, slujire, celebrarea etc.)
Relația cu societatea (mărturie creștină, apărarea credinței creștine,
implicare socială, rugăciune pentru oameni, trăire misională etc.)
Relația ucenicului cu lumea spirituală (războiul spiritual, echiparea,
folosirea autorității spirituale etc.)
Vezi anexa „Plan de dezvoltare personală”

Echipat

Etapă
Catehizare Evanghelizare
Consolidare
Echipare

UCENICIE

Proces

Procesul și etapele uceniciei1

Însușirea cunoștințelor teologice pentru lucrare
Dezvoltarea abilităților de conducere
Formarea spirituală continuă
Identificarea locului în lucrare
Slujirea bazată pe pasiune, chemare, înzestrare spirituală, etc.

BIG 5.2, Ucenicia ca mod de viață
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La fiecare etapă din procesul uceniciei credincioșii pot fi atât ucenici cât și ucenicizatori.
Aveți mai jos un exemplu:

a. Evanghelizare
Păcătosul expus Evangheliei Domnului Isus ajunge convins de starea lui de păcat și prin pocăință
și credința în jertfa lui Hristos experimentează nașterea din nou.
Diagrama lui Engel2

2

Curs Evanghelizare și Consolidarea credinței, BEE
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Obiective ale acestei etape:
i. Expunerea celui nemântuit la mesajul Evangheliei
• Identificarea oamenilor cu care relaționez în mod natural (Oikos-ul meu)
•

Țintirea a 2-3 persoane care sunt mai deschise față de mesajul Evangheliei

•

Dezvoltarea unei relații personale cu cei necredincioși

•

Întâmpinarea nevoilor simțite

•

Purtarea lor în rugăciune și post

•

Comunicarea dragostei lui Dumnezeu

ii. Înțelegerea și acceptarea condiției păcătoase în care se găsește
• Organizarea unor evenimente evanghelistice
•

„Citește Biblia împreună cu mine”

•

Cursuri apologetice („Îndrăznește să gândești” etc.)

iii. Acceptarea necesității întrupării, morții și învierii Domnului Isus
• Studiu biblic sistematic
•

Rugăciune

Obiectivele se pot suprapune, nu vedem o granița clară între ele.

b. Catehizare
Prin catehizare noul convertit își însușește doctrinele creștine de bază, începe să trăiască
noua viață în Hristos și se integrează prin botez în comunitatea creștină, Biserica lui Hristos.

Obiective ale acestei etape:
i. Pocăința și credința în Hristos
• Împărtășirea mărturiei personale
•

Studiu biblic (Alfa, „siguranțe”, „trăiri” etc.)

ii. Înțelegerea crezului creștin
• Constituirea unui grup mic cu toți cei ce doresc să aprofundeze viața creștină
•

Parcurgerea cursului catehetic

iii. Asistarea celui evanghelizat în depunerea mărturiei personale
• Încurajarea noului convertit să-și invite prietenii la evenimentele la care el deja participă
(„Citește Biblia împreună cu mine…”)
iv. Crearea contextelor potrivite pentru a experimenta eliberare față de păcatele trecute și
față de dependențe
• Practicarea timpului devoțional (ținerea jurnalului de rugăciune)
•

Consiliere spirituală

•

Asistarea membrilor grupului cu rugăciune

•

„Encounter”

v. Integrarea în biserică prin botez
• Scrierea mărturiei personale
•

Botezul în apă
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c. Consolidare
Practicarea cu consecvență a disciplinelor spirituale în următoarele domenii:
1. Relația cu Dumnezeu (rugăciune, Cuvânt, meditație, post, studiu, solitudine etc.)
2. Relația cu sinele (maturizarea în Hristos, cunoașterea de sine, lepădarea de sine, asumarea
noii identități în Hristos etc.)
3. Relația cu familia (timp de calitate cu membrii familiei, comunicare eficientă, relații
armonioase, slujire etc.)
4. Relația cu biserica (mărturisire, închinare, dărnicie, slujire, celebrare etc.)
5. Relația cu societatea (mărturie creștină, apărarea credinței creștine, implicare socială,
rugăciune pentru oameni, trăire misională etc.
6. Relația ucenicului cu lumea spirituală (războiul spiritual, echiparea, folosirea autorității
spirituale etc.)

d. Echipare
Formează ucenici, slujind cu consecvență bazat pe pasiune, chemare, înzestrare spirituală,
etc.

i. Însușirea cunoștințelor teologice pentru lucrare
·

Cunoștințe:

·

Practici:

·

Abilități:

ii. Dezvoltarea abilităților de conducere
·

Cunoștințe:

·

Practici:

·

Abilități:

iii. Formarea spirituală continuă
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·

Cunoștințe:

·

Practici:

·

Abilități:

iv. Identificarea locului în lucrare
·

Cunoștințe:

·

Practici:

·

Abilități:

III. ROLUL GRUPULUI MIC ÎN FORMAREA UCENICULUI
Grupurile mici nu exclud alte contexte, ci adaugă valoare și eventual accelerează procesul
uceniciei.
Există diverse contexte (vezi Anexa - cele 5 contexte de ucenicie) în care se formează ucenici,
dar contextul cel mai favorabil este grupul mic. Acesta a fost contextul folosit și de Isus în
formarea celor doisprezece.
De ce este grupul mic contextul cel mai favorabil? 7 motive:
•

Oferă un cadru relațional unde se poate crea o atmosferă de dragoste, acceptare şi
încredere pentru discutarea deschisă a problemelor şi nevoilor personale.

•

Asigură un cadru favorabil dării de socoteală în care oamenii își poartă poverile
reciproc, se roagă unii pentru alții și se corectează reciproc.

•

Dă posibilitatea tuturor membrilor să participe activ la dinamica grupului.
•

Pune întrebări, comentează etc

•

Slujește în acord cu înzestrarea spirituală

•

(Într-o adunare mare oamenii se pot „ascunde, în grupul mic toţi participă.)

•

Creează cadrul necesar împărtășirii experiențelor și procesării acestora – posibilitatea
de a învăța din experiențele proprii și ale celorlalți.

•

Oferă cel mai bun cadru purtării de grijă congregaționale.
•

Membrii sunt primii care știu și acționează când apare o nevoie.
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•

Are loc o descentralizarea a purtării de grijă pastorale - se trece de la purtarea
de grijă a pastorului la purtarea de grijă congregațională.

•

Este mediul potrivit pentru identificarea și formarea noilor lideri

•

Asigură un context adecvat studiului biblic interactiv.

Seminar
Elaborați împreună cu membrii echipei un curriculum pentru etapa de consolidare.

Etapa: Consolidare
Practicarea cu consecvență a disciplinelor spirituale în următoarele domenii:

1. Relația cu Dumnezeu (rugăciune, Cuvânt, meditație, post, studiu, solitudine etc.)
Cunoștințe:

Practici:

Abilități:

2. Relația cu sinele (maturizarea în Hristos, cunoașterea de sine, lepădarea de sine,
asumarea noii identități în Hristos etc.)
Cunoștințe:

Practici:

Abilități:

3. Relația cu familia (timp de calitate cu membrii familiei, comunicare eficientă, relații
armonioase, slujire etc.)
Cunoștințe:
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Practici:

Abilități:

4. Relația cu biserica (mărturisire, închinare, dărnicie, slujire, celebrarea etc.)
Cunoștințe:

Practici:

Abilități:

5. Relația cu societatea (mărturie creștină, apărarea credinței creștine, implicare
socială, rugăciune pentru oameni, trăire misională etc.)
Cunoștințe:

Practici:

Abilități:

6. Relația ucenicului cu lumea spirituală (războiul spiritual, echiparea, folosirea
autorității spirituale etc.)
Cunoștințe:

Practici:

Abilități:
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Proiect
Elaborați împreună cu membrii echipei un curriculum pentru toate etapele uceniciei din
biserica voastră.

BIBLIOGRAFIE:
1. Biblia. Cornilescu, Dumitru (trad.). București, Societatea Biblică Britanică, 1923.
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4. Willard, Dallas. The Great Omission. Reclaiming Jesus’s Essential Teachings on Discipleship.
New York, HarperCollins, 2006.
5. Hendricks, Howard G. Color Outside the Lines: A Revolutionary Approach to Creative
Leadership. Nashville, Word Publishing Group, 1998.
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Echipa:

Doru Cîrdei
Vasilică Croitor
Emil Meștereagă

4

Lecția 4
IMPLEMENTAREA UCENICIEI
ÎN BISERICA LOCALĂ
De la program la proces
Scop:
Elaborarea unei strategii de implementare
a uceniciei în biserica locală

Obiective:
1.
2.
3.
4.

Asumarea uceniciei de către echipa de conducere a bisericii locale
Identificarea pașilor necesari implementării uceniciei la nivelul întregii biserici.
Identificarea/soluționarea obstacolelor în calea implementării
Ilustrarea - studii de caz

I. ASUMAREA UCENICIEI DE CĂTRE ECHIPA DE
CONDUCERE A BISERICII LOCALE
1. Asumare teoretică, de către fiecare membru al echipei de conducere, a necesității unui
plan de ucenicie:
•

Convingerea că ucenicia este „inima’’ existenței bisericii.

•

Convingerea că ucenicia este modelul biblic de manifestare a lucrării Bisericii lui Hristos.

•

Asumarea definiției clare și unitare a uceniciei de către fiecare membru al echipei.

•

Înțelegerea și asumarea, de către membrii echipei, a schimbărilor necesare intrării întrun proces de ucenicie.
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2. Un legământ prin care membrii echipei de conducere se angajează să plătească prețul
uceniciei. (Anexa nr...)
•

Fiecare membru al echipei face un legământ al dedicării față de procesul de ucenicie:

•

Acordarea timpului necesar uceniciei

•

Acceptarea relației de ucenicie: mentor - ucenic

•

Fiecare membru al echipei este gata să respecte și să dea socoteală de implicarea în
procesul uceniciei

3. Decizia intențională a echipei de conducere de a începe ucenicia:
•

La data de … va fi prima întâlnire

•

Programul întâlnirii de ucenicie a echipei va fi cu frecvența de …

•

Obiectivul este ca fiecare membru al echipei de conducere să devină liderul unei noi
grupe de ucenicie.

4. Expunere și transparență față de membrii bisericii
•

Fiecare membru al echipei de conducere vorbește cu entuziasm, bisericii, sau membrilor
ei (individual) despre avantajele uceniciei

•

Fiecare membru al echipei să fie conștient că este un exemplu „contagios” pentru
ceilalți membri ai bisericii.

II. IDENTIFICAREA PAȘILOR NECESARI IMPLEMENTĂRII
UCENICIEI LA NIVELUL ÎNTREGII BISERICI
1. Pastorul împreună cu echipa de conducere devin/formează primul grup de ucenicie
•

Rolul pastorului coordonator - este determinant în lansarea grupului de ucenicie

•

Rolul echipei de conducere - importanța unui model bun

2. Formarea liderilor de grupe
•

Identificarea potențialilor lideri - echipa de conducere analizează lista membrilor,
identificând potențialii lideri

•

Echiparea (mentorare, practică, seminarii, conferințe etc.)

•

Împuternicirea (obținerea acordului liderului, semnarea angajamentului pentru
conducerea unei grupe)

3. Cultivarea conceptului uceniciei în rândul membrilor bisericii prin:
•

Predică

•

Buletin duminical / articole / revistă / rețele de socializare

•

Conferințe

•

Adunarea generală
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4. Crearea contextelor potrivite pentru ucenicie
•

Identificarea timpului și spațiului în care se pot desfășura întrunirile grupurilor

•

Reorganizarea agendei adunărilor publice pentru a crea spațiul temporal suficient ca
oamenii să poată participa la întrunirile grupurilor

•

Repartizarea bugetului

5. Crearea infrastructurii necesare (rețeaua de grupuri)
•

Un sistem al grupurilor (lideri de grup, coordonatori ai liderilor etc.)

6. Evaluarea - din perspectiva reușitei (vezi lecția 3 - evaluare în funcție de etapa în care
se găsește în procesul uceniciei)
•

Indicatori (fiecare biserică își va stabili indicatorii după care face evaluarea. De exemplu:
numărul participanților în grupuri, numărul celor convertiți, numărul celor botezați,
numărul liderilor identificați etc.)

•

Pentru aprofundare, vezi Anexa nr...

III. OBSTACOLE ÎN CALEA IMPLEMENTĂRII ȘI SOLUȚII
PENTRU DEPĂȘIREA LOR
1. Obstacole care țin de LIDERI
Liderii pot fi un obstacol din cel puțin două motive:
1. Nu sunt dispuși să înțeleagă și să se investească pe sine în facerea de ucenici
2. Distanța tradițională existentă în biserici între păstori și membri face dificilă dezvoltarea
unor relații profunde între aceștia
Soluții:
A. Pentru lipsa liderilor care înțeleg și practică ucenicia
•

Pastorul coordonator trebuie să devină un pionier, să deschidă calea.

•

Liderii bisericii trebuie să prezinte clar modelul și calea biblică spre maturitate. Să nu îi
lase pe credincioși să urmeze o creștere întâmplătoare, după diverși factori externi, ci
în mod intenționat să creeze contexte adecvate uceniciei.

•

Nu trebuie să fim descurajați pentru că nu toată biserica sau nu toți liderii au îmbrățișat
ideea de la început.

Martin Robertson: „Punctul de cotitură se realizează atunci când 15% dintre oameni sunt
dedicați unei cauze. Nu trebuie să fie 50%. Națiunea se schimbă nu datorită majorității
apatice, ci datorită minorității entuziaste.”
B. Pentru distanța dintre conducători și membri
•

În condițiile în care oamenii sunt tot mai rezervați, mai individualiști, neavând dorința
de a se încrede în cineva, mai ales în chestiuni foarte profunde ale vieții, este necesară
o nouă paradigmă a relațiilor în viața bisericii.

•

Liderii trebuie să aibă disponibilitate pentru relații calitative care aduc o schimbare.

•

Un proces corect al uceniciei rezolvă aceste carențe, fiindcă liderul devine vulnerabil,
cunoscut, deschis și poate să câștige încrederea.
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2. Obstacole care țin de FORMĂ
În mod tradițional, forma în care s-au desfășurat activitățile bisericești nu a fost propice
pentru o ucenicie intențională:
•

Programele bisericești au înlocuit relațiile. Oamenii sunt ocupați și au dificultăți în
dezvoltarea unor relații profunde.

•

Este mai confortabil atât pentru lideri cât și pentru membri să participe la o slujbă, în
timp ce ucenicia cere un preț, sacrificii.

•

Ucenicia nu oferă rezultate rapide. Generația actuală însă este însetată după rezultate
rapide, cu preț minim.

•

Liderii sunt foarte interesați să mărească participarea la biserică. Numărul de participanți
pare unicul sistem de evaluare a eficienței lucrării.

Soluții:
•

Trebuie să ajungem la inima și mintea celor care preferă calea ușoară, calea largă a
satisfacției programelor și mulțimilor care se înghesuie la evenimente.

•

Trebuie să le prezentăm calea crucii și mandatul Domnului Isus.

•

Trebuie să prezentăm beneficiile facerii de ucenici. Isus însuși a făcut ucenicia în grup
mic, deși avea potențialul să aibă o mulțime mare de ascultători.

•

Biserica trebuie orientată pe dorința de a crește Împărăția lui Dumnezeu (credincioșii
să dobândească chipul și misiunea Regelui).

3. Obstacole care țin de TEOLOGIE
Teologia noastră nu are în centru ucenicia.
Soluții:
•

Trebuie să reașezăm în centrul formării teologice facerea de ucenici. Punctul maxim
nu trebuie să mai fie o diplomă sau o activitate, ci a fi un ucenic și a putea face ucenici
la rândul tău.

•

Învățătura lui Isus a subliniat în dese rânduri chemarea la a face ucenici. TEXT: ”Dacă
vrea cineva să fie ucenicul Meu…”

•

Trebuie să avem curaj în urmarea modelului lui Isus. Când cerem ucenicie, întotdeauna
vom și pierde pe unii dintre participanți. Isus a pierdut mulți urmași în momentul în care
le-a cerut oamenilor să plătească prețul uceniciei.

4. Obstacole care țin de PROCES
a. Ucenicia a fost văzută ca un alt program, un alt eveniment. Nu a fost considerată drept
rezultatul natural, procesul prin care cineva își însușește misiunea lansată de Isus pentru
câștigarea lumii.
b. Cultura vremii este disperată mereu să găsească soluții instant, fără angajamente pe termen
lung.
c. Ucenicia a fost în mod tradițional ca o etapă care are loc după convertire.
d. Există riscul elaborării unor sisteme de ucenicie complexe sau greu accesibile (doar pentru
unii „inițiați”)
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Soluții:
A. Pentru ucenicia văzută ca program vs. proces
•

Întrunirile bisericii nu sunt scopul în sine. Credincioșii își împlinesc misiunea când fac
ucenici, nu când doar participă cu credincioșie la activități ale bisericii

•

Necesitatea prezentării și implementării unui alt model, a altui ritm. Ritmurile bune se
construiesc cel mai ușor în viața oamenilor prin ucenicia biblică (vezi studiile de caz).

B. Pentru termenul lung (între 3 luni și 3 ani)
•

Ucenicia merge împotriva spiritului vremii. Nu există ucenicie de genul fast-food.
Ucenicia cere mai întâi de toate timp.

•

Isus a cerut dedicare din partea ucenicilor. Acesta este motivul pentru care cerem un
angajament scris înainte de lansarea grupelor.

C. Pentru viziunea fragmentară asupra uceniciei
•

Dacă Marea Trimitere ne cere să facem ucenici, atunci trebuie să calibrăm toată slujirea
noastră, pornind de la evanghelizare, în jurul acestui concept.

•

Dietrich Schindler: „Caută viitorii misionari printre cei care nici nu s-au convertit încă.
Așa nu vei duce lipsă de lucrători, dacă îi cauți în seceriș.”

•

De multe ori, cei care vin din afară pot fi mult mai ușor integrați într-un proces de
ucenicie.

D. Pentru simplificarea procesului
•

Succesul unei lucrări de ucenicie constă și în identificarea modelului potrivit de ucenicie
pentru contextul în care se află biserica. Sistemele adoptate trebuie să fie atât de clare,
de bine prezentate, atât de ușor de urmat, încât oricine să se poată alătura. Dietrich
Schindler: „Sistemele de reproducere tind să fie mai sofisticate decât oamenii care le
folosesc. Ele vor integra oamenii care le folosesc și vor maximaliza darurile lor, însă vor
completa lipsurile lor. Ele îl ajută pe lider să își depășească dependența de punctele lui
tari.”

•

Rolul liderului este să se asigure că grupul merge spre reproducere, nu să își asigure
continuitatea în cadrul grupului.

IV. STUDII DE CAZ
1.. Implementarea uceniciei cu noii convertiți
2. Sistemul grupurilor, Biserica „Filadelfia”, Chișinău
i.

Filozofia Grupurilor

a. Din afară spre interior, nu invers
b. Grupuri mari, nu mici
c. Prietenie, nu intimitate
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ii.

Structura Grupurilor

a.

Termen scurt, nu lung

b.

Luni de promovare, nu înrolare continuă

c.

Biserica grupurilor, nu cu grupuri

iii.

Strategia Grupurilor

a.

Înscriere ușoară, nu dificilă

b.

Planificarea vizionară, nu reactivă

c.

Exemplul pastoral, nu inspecție formală

iv.

Conducerea Grupurilor

a.

Echiparea potențialilor lideri, nu formarea experților

b.

Descentralizarea conducerii, nu centralizarea puterii

c.

Multiplicarea liderilor, nu divizarea grupurilor

3. Implementarea celor 5 deprinderi misionale după modelul lui Michael Frost (Surprinde
lumea)
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PASUL

ROLURI

ACȚIUNI
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TERMEN

CATEGORIE

I. LIDERI

II. FORMĂ

III.
TEOLOGIE

IV. PROCES

OBSTACOL

NOTA
MEA

NOTA
MEDIE

Nu sunt dispuși să înțeleagă și să se investească
pe sine în facerea de ucenici
Distanța tradițională existentă în biserici între
păstori și membri face dificilă dezvoltarea unor
relații profunde între aceștia
Programele bisericești au înlocuit relațiile.
Oamenii sunt ocupați și au dificultăți în
dezvoltarea unor relații profunde.
Este mai confortabil atât pentru lideri cât și
pentru membri să participe la o slujbă, în timp ce
ucenicia cere un preț, sacrificii.
Ucenicia nu oferă rezultate rapide. Generația
actuală însă este însetată după rezultate rapide,
cu preț minim.
Liderii sunt foarte interesați să mărească
participarea la biserică. Numărul de participanți
pare unicul sistem de evaluare a eficienței lucrării.
Teologia noastră nu are în centru ucenicia.
Ucenicia a fost văzută ca un alt program, un alt
eveniment. Nu a fost considerată drept rezultatul
natural, procesul prin care cineva își însușește
misiunea lansată de Isus pentru câștigarea lumii.
Cultura vremii este disperată mereu să găsească
soluții instant, fără angajamente pe termen lung.
Ucenicia a fost în mod tradițional ca o etapă care
are loc după convertire.
Există riscul elaborării unor sisteme de ucenicie
complexe sau greu accesibile (doar pentru unii
„inițiați”)

V. SEMINARIZARE:
1. Identificarea pașilor pentru implementarea grupelor de ucenicie (conform tabel
anexat). Doru prezintă și îi îndrumă pentru completarea primului rând.
2.
Identificarea obstacolelor. Apoi echipa compară notele și face o ierarhizare a
obstacolelor majore pentru biserica lor.

VI. PROIECT
1.
Identificarea modelului de grupe adecvat bisericii locale și probarea lui timp de
3-6 luni, urmată de evaluare.
2.
Alcătuirea unui plan pentru depășirea obstacolelor majore pe care echipa le-a
identificat (Conform tabelului nr. )

ANEXA 1
Isus și cele cinci contexte ale ucenciei:

Context
Public

Social

Personal

Mărime
100+

20-70

4-12

Transparent

2-4

Divin

Singur cu
Dumnezeu

Exemplele Cristice

Expresii

Rezultate

Isus și mulțimile

Serviciile
duminicale

Inspirație
Predicare
Motivare la acțiune

Isus și cei 70

Întâlniri
informale

Comunitate
Misiune
Practică

Isus și cei 12

Grup mic

Apropriere
Susținere
Provocare

Isus și cei 3

Căsătorie /
Prietenie
intimă

Intimitate
Impact
Deschidere totală

Isus și Tatăl

Părtășie
personal cu
Dumnezeu

Identitate
Destin
Adevăr
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Formular de evaluare a conferinţei
ProLider 3 „Ucenicia intențională”
Vârsta: 

18-30 		



31-44		

 45-55 		

 55+

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. Preț					

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

2. Structură program:
a. Orar					

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------Miercuri, 15 noimbrie:
3. Închinare: 						

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

4. Mesaj Mihai Dumitrașcu				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------Joi, 16 noiembrie:
5. Închinare, dimineaţa:				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 1 Valentin Indreiu		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 1 Claudiu Amarie		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 2 Dinu Burzo

		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 2 Victor Câmpean		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 2 Lucian Rotaru		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Discuția panel, Sesiunea 1 și 2 			

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Seminarii - Sesiunea 1 și 2				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Închinare seara:					

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Mesaj motivațional Doru Cârdei			

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------Vineri, 17 noiembrie:
5. Închinare, dimineaţa:				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]
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6. Prezentare: Sesiunea 3a Laurențiu Funieru		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 3a Mihai Dumitrașcu		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 3b Mihai Dumitrașcu		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 3ba Adrian Vlad		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Discuția panel, Sesiunea 3 				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Seminarii - Sesiunea 3				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Închinare seara:					

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Mesaj motivațional Ghiță Rițișan			

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------Sâmbătă, 18 noiembrie:
5. Închinare, dimineaţa:				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 4 Emil Meștereagă		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 4 Doru Cârdei			

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Prezentare: Sesiunea 4 Vasilică Croitor		

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Discuția panel, Sesiunea 4 				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

6. Seminarii - Sesiunea 4				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------Echipa de organizare și slujire:				

0[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] 4[ ] 5[ ]

Sugestii de împunătățire
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