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Plantare de biserici = Viziune + Actiune
Plantare de biserici = Viziunea lui Dumnezeu+ Actiunea Duhului Sfant

INTRODUCERE
SCOPUL ACESTUI MANUAL
Dumnezeu lucreaza peste tot in lume, si noi vrem sa lucram cu El. El ridica lucratori
pentru seceris — lucratori gata sa ajunga la Ierusalim, Iudea, Samaria si pina la marginile
pamintului.
Acest manual este conceput sa va ajute sa faceti primii pasi in plantarea de biserici. El contine
tot ce aveti nevoie sa echipati membrii bisericii voastre cu cunostinte de evanghelizare Biblica,
facere de ucenici si plantare de biserici. Astfel ei vor putea incepe lucrul si actiunea ceruta
de Marea Insarcinare.
Rugaciunea noastra este ca biserica voastra sa porneasca prin credinta cu “primii pasi” sa planteze
biserici noi. La sfirsitul fiecarei sectiuni a acestui manual am adaugat “Pasii Urmatori,”
sectiune care contine resurse suplimentare care va pot ajuta sa va echipati mai bine biserica.

PRINCIPII DE BAZA

Desi credem ca acest manual este folositor, intelegem ca transformarea bisericii nu are loc
numai prin citirea sau predarea lui. Transformarea vietilor are loc prin facere de ucenici, prin
abilitatea pastorilor si invatatorilor de a invata membrii bisericii strategiile si metodele
recomandate de acest manual.
Auzirea fara fapte nu duce la nici un rezultat. De aceea va incurajam sa combinati “experientele din
laborator” cu “cursurile predate.” Pe linga expunerea viziunii, motivati-va oamenii la actiune.
Scoala de aviatie nu e buna fara lectii de zbor. Acest manual, deci, este mai eficient cind e
pus in practica intr-o campanie GMF de plantare de biserici .
MISIUNE SI STRATEGIE
Misiunea organizatiei Global Missions Fellowship si GoLeaders.net este sa ajute la mobilizarea trupului
lui Cristos din toata lumea in asa fel incit sa aprinda o miscare locala de plantare de biserici
in fiecare tara si natiune, care sa rezulte in ridicarea unei biserici in fiecare vecinatate, cartier, oras,
comuna si sat din lume.
Strategia noastra are patru aspecte:
• Mobilizarea bisericii
• Evanghelizarea personala si facere de ucenici
• Plantarea de biserici
• Cresterea liderilor
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Metoda organizatiei GMF este moblizarea bisericilor in America de Nord sa ajute bisericile
din alte tari sa conduca campanii de o saptamina de evanghelizare/facere de ucenici, cu scopul
de a stabili si infiinta noi biserici in regiunile fara biserici.
Aceasta strategie, numita “Cresti . . . Pentru Gloria lui Dumnezeu,” ilustreaza cum Dumnezeu se
proslaveste prin fiecare nivel al lucrarii:
• Dumnezeu creste credinciosii din biserica, pe masura
ce ei invata sa evanghelizeze, sa faca ucenici si sa infiinteze noi
biserici in regiunile din vecinatatea lor.
• Dumnezeu creste biserici noi, pe masura ce atrage oamenii la EL
si ii aduna impreuna sa se inchine.
• Dumnezeu creste biserica ta, pe masura ce oamenii invata sa
umble prin credinta, sa adinceasca relatia lor cu Dumnezeu si sa se
umple de zel pentru Domnul si Lucrarea Lui.
• Dumnezeu aprinde miscari de plantare de biserici, pe
masura ce acest proces se repeta.
GOLEADERS.NET
Acest manual a fost produs de GoLeaders.net,
organizatie sora cu GMF. Misiunea nostra este
de a “mobiliza lucratori sa inmulteasca lideri
pentru plantarea bisericilor.”
De ce acest nume?
➤ GO (MERGETI ) pentru ca echipam si motivam pastori si alti lideri sa introduca conceptul MERGETI
din Marea Insarcinare prin mobilizarea bisericilor lor sa se implice in mod activ si cu entuziasm
in evanghelizare, facere de ucenici si plantare de biserici.
➤ LEADERS (LIDERI) pentru ca invatam si echipam barbati si femei sa conduca prin exemplu personal.
➤ NET (LEGATURA) pentru ca lucram impreuna cu biserici, denominatii si alte misiuni strategice.
Toate materialele din acest manual se pot gasi pe Internet la adresa www.GoLeaders.net.
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STRATEGIA PARTENERILOR GLOBALI
Partenerii Globali este o misiune dedicata plantarii de biserici prin evanghelizare, facere de ucenici,
mobilizarea bisericilor si cresterea liderilor.
Marea Insarcinare se refera la “faceti ucenici.” Misiunea Partenerii Globali considera biserica locala
ca si locul ales de Dumnezeu pentru a face ucenici si mijlocul de a-i echipa pentru lucrare. Ucenicii la rindul
lor se vor inmulti. “Formula matematica” a Marii Trimiteri este inmultirea, iar "metoda" este
“mergeti.” Mobilizare!
Fiecare lucrare a misiunii Partenerilor Globali este concentrata in mod strategic asupra indemnului
de a …MOBILIZA LA INMULTIRE!

EvangeCube Global Ministries (EGM)…Misiunea Globala CubulEvanghelistic
MOBILIZEAZA CRESTINII SA INMULTEASCA (Facere de) UCENICII
Prin echiparea crestinilor sa impartaseasca Evanghelia in mod eficient si regulat
prin EvangeCube si prin facerea de ucenici si educarea lor in bisericile locale.
Global Missions Fellowship (GMF)… Misiunea Globala de Partasie
MOBILIZEAZA BISERICILE SA INMULTEASCA (Planteze) BISERICILE
Prin recrutarea, invatarea si conducerea echipelor din bisericile locale
sa duca campanii de plantare a bisericilor.
GoLeaders.Net (GLN)…MergetiLideri.Net
MOBILIZEAZA LIDERII SA INMULTEASCA (Echipeze) LIDERII CARE SLUJESC
Prin echiparea si motivarea pastorilor si altori lideri sa MEARGA,
sa intilneasca, sa incurajeze si sa echipeze alti lideri pentru a planta biserici.
EvangeCube International (ECI)…Misiunea Internationala CubulEvanghelistic
MOBILIZEAZA UNELTELE SA INMULTEASCA (Slujeasca) TOATE LUCRARILE
Prin conceperea, producerea, si distribuirea de CuburiEvanghelistice si altor
unelte si metode de evanghelizare folositoare Partenerilor Globali si altor misiuni.
Global Partners (GP)…Partenerii Globali
MOBILIZEAZA LUCRATORII SA INMULTEASCA (investeasca intelept) RESURSELE
Prin oferirea unor strategii de investitii crestinilor, dindu-le ocazia sa devina
parteneri activi in misiunea de inmultire si intarire a trupului lui Cristos
de pe tot pamintul!
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"Misiunea crestina nu este o intentie aroganta de
a face pe oameni asemanatori noua. Mai degraba, este
participarea noastra in planul lui Dumnezeu de a modela
pe toti oamenii si vietile lor dupa Chipul Lui. Nu este
biserica lui Dumnezeu care are o misiune in
lume, ci Dumnezeul misiunii care stabileste o biserica
in lume ."
Tim Dearborn Dincolo de Datorie
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PRIMII PASI
VIZIUNE

MOBILIZEAZA-TI BISERICA
SA INMULTEASCA BISERICA

INTRODUCERE
➤ Cei mai multi oameni care incep o carte noua sau vin la o conferinta se asteapta
sa auda ceva nou si neobisnuit.
➤ Avem nevoie de ceva nou? Sau avem nevoie de ceva vechi?
➤ Dumnezeu a lucrat cu putere in primul secol! Biserica din Secolul 1 ne arata ce vrea
Dumnezeu sa faca in Secolul 21.
➤ Misiunea noastra ca si Trup al lui Cristos in Secolul 21 este sa cit se poate de
asemanatoare cu Biserica din Secolul 1!!

Cum S-a Proslavit Dumnezeu in Secoul 1?
Fapte 2:47 Domnul a adaugat la biserica zilnic pe cei care erau mintuiti.
Toti am fi foarte bucurosi daca acest lucru s-ar intimpla azi!! Cum te-ai simti tu daca la biserica
s-ar adauga 365+ noi credinciosi in urmatoarele 12 luni? Ai crede ca e o minune. L-ai slavi
pe Dumnezeu si I-ai multumi in fiecare zi pentru asa o roada bogata.
Dar acesta a fost numai primul pas prin care Dumnezeu si-a aratat Slava in
Secolul 1...
Fapte 5:14 Multimi de noi credinciosi erau adaugati
Ce-ar fi daca 5 ar veni la Cristos in fiecare zi? Sau 10? Sau . . . chiar 100 mintuiti IN FIECARE ZI !
Ar insemna o multime de oameni adaugata in fiecare zi! Nici macar nu ne putem imagina
o lucrare asa plina de putere! Dar acest lucru s-a intimplat in Secolul 1.
Dar Dumnezeu Si-a accelerat lucrarea, si a adus mai multa Slava numelui Sau...
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Fapte 6:1

Numarul ucenicilor crestea.
Este vorba aici despre ucenici, nu doar credinciosi ! Nu toti credinciosii devin
ucenici, dar cei care fac acest pas sint“urmasi si invatacei pe viata ai lui Cristos.”
Ucenicii sunt credinciosii care vor sa invete Biblia si sunt doritori sa se supuna. Nivelul
atasamentului lor fata de Cristos este mai inalt decit al credinciosilor. Pe masura ce I se supun Lui,
credinta lor continua sa creasca si ei devin tot mai importanti strategic in Imparatia lui Dumnezeu.
Si cel mai important, ucenicii aduc mai multa slava lui Dumnezeu decit simplii credinciosi.
Dar mai mult de-atit!

Dumnezeu a fost pe deplin proslavit prin inmultirea ucenicilor. Dar totusi, partea
cea mai buna inca urmeaza!

Fapte 6:7

Numarul ucenicilor se inmultea foarte mult.
De la adunare la inmultire: Dumnezeu din nou S-a proslavit prin inmultirea
ucenicilor, si nu numai prin cresterea numarului de credinciosi. Inmultirea este un concept mai
puternic decit adunarea. Sa privim la un exemplu.
Sa presupunem ca ti se dau doua optiuni la salariu. Optiunea 1 este sa primesti $300 pe zi
in fiecare zi timp de o luna.Aceasta este o suma mare pentru munca ta! Banii se vor
aduna repede! Optiunea 2 este diferita.Prima zi ai primi numai
1 cent.A doua zi ai primi 2 centi, pentru ca plata din ziua precedenta ar trebui
dublata. A treia zi plata ta ar fi dublata din nou la 4 centi. Aceasta inmultire ar continua
in fiecare zi pina la sfirsitul lunii.
Ce optiune ai alege? La otiunea de adunare ai primi o suma foarte mare de bani:
$9. 300! Dar la optiunea de inmultire ai primi peste $20.000.000!
Puterea inmultirii este mult mai mare decit puterea adunarii.
Noi ar trebui sa cautam sa avem o lucrare de inmultire, si nu una numai de adunare.Acesta
este unul din scopurile acestui manual — sa te ajute sa dezvolti o lucrare de inmultire,
nu numai una de adunare.
Dumnezeu a fost pe deplin proslavit prin inmultirea ucenicilor. Dar totusi,
partea cea mai buna inca urmeaza!
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Fapte 16:5 Bisericile cresteau zilnic in numar
Dumnezeu nu s-a limitat numai la adunarea credinciosilor si inmultirea ucenicilor in Biserica
din Secolul 1, ci El a inceput si Miscarea de Plantare a Bisericilor!
Muti dintre noi ar fi fericiti numai cu adunarea. Dar cu totii slujim un Dumnezeu care “asa de mult
a iubit lumea!”
Ai vrea sa Il vezi pe Dumnezeu la lucru si azi ca si in Secolul 1?
Sa nu ne multumim numai cu gustatul cind El ne-a pregatit un banchet! Sa nu fim multumiti ca El sa
fie numai putin proslavit, cind El vrea sa reverse atita putere si atitea binecuvintari incit Numele Lui
sa fie proslavit pe intreg pamintul!
Dar trebuie sa lucram in felul Lui, nu in felul nostru.
Ai observat progresia din cartea Faptelor? De la adunarea credinciosilor la cresterea ucenicilor,
la inmultirea ucenicilor, la noi biserici pline de ucenici care se inmultesc! Si Dumnezeu
a primit toata Slava!
Dumnezeu nu se schimba niciodata. Ce a facut in Secolul 1, El va face in Secolul 21.
Ce a facut in biserica primara, El va face si in biserica ta astazi!
Sa ne intoarcem din nou la progresia din cartea Faptele Apostolilor. Chiar la mijlocul ei,
vei gasi solutia-cheie la Marea Insarcinare:
FACETI UCENICI!
Din nefericire, Satana a schimbat in mod subtil felul in care multi credinciosi inteleg Marea
Insarcinare, inlocuind cu ideile lui ceea ce Isus ne-a poruncit sa facem. Sa privim putin
la Strategia Mintuitorului vs. Substitutele Satanei, explicate de Herb Hodges in cartea sa
Tally Ho, The Fox .
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Ne supunem noi Marii Trimiteri?
Strategia Mintuitorului (Trup Sanatos)

CINE
Mat 28:19 “Voi”

Substitutul Satanei (Trup Bolnav)

TOTI SOLDATII
Angajeaza tot personalul disponibil.
1. Toti credinciosii trebuie sa lucreze
tot timpul.
2. Fapte 2:42-47 - In primii 200 de ani
crestinismul s-a raspindit ca focul—
prin amatori, nu prin teologi
invatati.
3. Efes. 4:11-12 - Pastorii trebuie sa invete
pe fiecare membru cum sa fie lucrator.

MULTI SPECTATORI
Numai preotii sunt calificati
1. Despartire intre cei ordinati si ceilalti.
2. “Profesionistii” fac lucrarea spirituala.
3. “Laicii” trebuie sa
sustina pe cei profesionisti.
4. Membrii bisericii sunt tratati ca spectatori
• Aplauda pe cei care ies in fata
• Stau linistiti pe scaun
• Nu ies pe scena.

UNDE
Mat 28:19
“Toate popoarele”
Marc 16:15
“Toate fapturile”
Luc 24:47
“Toate popoarele”
Fapte 1:8
“Ierusalim…
pina la marginile…”

TOATE POPOARELE
Largeste Viziunea
1. Trebuie sa patrundem in “toate popoarele”
2. Cit de mare e viziunea ta?
• Cit o palarie? Tu insuti?
• Cit o umbrela? 2 sau 3 altii?
• Cit o camera? Familia si prietenii?
• Cit o biserica? Biserica ta?
• Cit un oras?
• Cit o tara?
• Cit intreaga lume?

EU SI BISERICA MEA
Ingusteaza viziunea
1. Satana vrea sa ne faca sa gindim cit de
ingust posibil
• Daca nu numai eu, atunci numai
• familia mea.
• Daca nu atit, atunci numai biserica.
• Daca nu atit,atunci numai denominatia
• noastra.
• Daca nu atit, atunci numai tara mea.
• Daca nu atit, atunci numai continentul.

CE
Mat 28:19
“Faceti ucenici”

FACETI UCENICI
1. Incepe cu evanghelizarea
2. Dar continua cu facerea de ucenici
3. Cum a facut Isus? Pavel?
4. Fiecare invata pe altcineva
5. Mare Insarcinare este pentru toata lumea

LENESI IN BANCA
1. Opresc evenghelizarea
2. Opresc facerea de ucenici
3. Crestini de bufet—gusta din ce le place
si lasa restul de-o parte

Marc 16:15 “Voi”
Luc 24:48 “Voi”
Ioan 20:21 “Voi”
Fapte 1:8 “Voi”

MERGETI SI SPUNETI
CUM
Mat 28:19“Mergeti” Intrati in tarina
Marc16:15"Duceti-va”1. Care este cimpul de lucru?
2. Mat 13:38 - “tarina este lumea”
Ioan 20:21
“ va trimit”
3. Tarina noastra este unde ne aflam—
la serviciu, scoala, joaca, etc.
4. Simbolurile patrunderii
• Sarea—trebuie sa patrunda mincarea
• Lumina-trebuie sa patrunda intunericul
• Piinea—trebuie sa patrunda trupul
• Apa—trebuie sa patrunda trupul
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VENITI SI AUZITI
Veniti la biserica
1.
2.
3.

4.
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Inselatoria Satanei—“Mergeti si spuneti”
devine “veniti si auziti”
Ne concentram pe programele din biserica,
si nu pe oamenii din afara bisericii.
Analogie medicala—cum se opreste epidemia?
• Carantina—se izoleaza purtatorii de virus
• Satana opreste raspindirea crestinismului
• tinindu-i pe crestini in carantina
Ne mentinem si ne distram intre noi.
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Urmam noi exemplul lui Pavel dat de Duhul Sfant?
Pavel a pus in practica porunca Marii Trimiteri. El L-a ascultat pe Cristos in lucrarea lui din Secolul 1.
Ce a facut Pavel? Trebuie sa privim la lucrarea lui ca sa observam faptele lui.
1.
2.
3.
4.

S-au rugat! (Fapte 13:3; Eph. 6:18-20) [GEST: miini rugative]
I-au evanghelizat pe cei Pierduti (Fapte 13:16-41) [GEST: aratind inspre cer]
I-au facut ucenici pe cei credinciosi (Fapte 14:21-22) [GEST: bratul pe umarul celui de linga tine]
Au adunat credinciosii in Biserici(Fapte 14:23) [GEST: amindoua bratele pe umerii celor din dreapta
si din stinga ta]
5. Au numit si au invatat lideri (Fapte 14:23; Fapte 20:17-20) [GEST: salut]
6. Au folosit bisericile existente pentru a infiinta biserici noi (1 Tes. 1:6-10) [GEST: bratele in forma de
“x”—simbolul inmultirii]
EVANGHELIZAREA SI FACEREA DE UCENICI PRACTICATE DE PAVEL AU FOST STRATEGICE, ADUNIND
NOI CREDINCIOSI IN BISERICI. IN ACEST FEL PAVEL A LASAT IN URMA LUI UN MARTOR DE NADEJDE!

Plantarea de biserici a fost focusul principal al facerii de ucenici practicate de Pavel. Acest focus a dat ucenicilor
un scop, un tel pe care sa-l atinga. A dat lucrarii lor intelesul cuprins in Marea Insarcinare.

Vas de Croaziera sau Vas de Lupta?
Iata un test cu care puteti pune un diagnostic lucrarii din biserica voastre.
Pe un Vas de Croaziera

Pe un Vas de Lupta
Oamenii de pe punte se numesc “Echipaj” –
ei sunt devotati unul altuia.
O echipa adunata si selectata cu grija, formata
din Marinari Profesionisti, echipati sa
aiba un rol specific. Ce au ei in comun este faptul
ca se afla intr-o misiune de lupta!

CINE?

Oamenii de pe punte se numesc "Pasageri"ei sunt prietenosi, dar nu devotati.
O adunare de oameni luati la intimplare din
locuri si culturi diferite. Singurul lucru pe
care il au in comun este ca se afla in
vacanta!

CE?

Conceput & echipat pentru “Placere”:
Conceput si echipat pentru “Lupta/ Razboi”:
Armamente; munitii; traseu strategic cu un
Piscine de inot, mincare; plaja, mai multa
set de ordine si misiuni de indeplinit.
mincare; camere de joc; iarasi mincare;
spectacole de distractie & mai multa mincare!

Arhitectura
vasului
UNDE ?

Locuri frumoase
Escale programate dinainte
Porturi – cumparaturi, golf, si bineinteles
restaurante! Stii totdeauna unde este
urmatoarea escala.
Nimeni nu anticipeaza vreo Primejdie!!!

Teritoriu inamic. Echipajul e mereu in alerta
si gata de atac, depinzind de miscarile
dusmanului.
Inaintare voita inspre locuri Periculoase
Intilnire cu dusmanii care vor sa scufunde vasul

CIND ?

Fiecare pasager decide cind pleaca pe vas.

Comandantul vasului decide timpul de plecare
al vasului.

CUM?

Fiecare isi plateste drumul. Fiecare isi
foloseste resursele proprii.

Cmandantul plateste! Echipamentul si salariul
echipajului este platit de autoritati!

DE CE?
Scopul capitanului

SCOPUL

Sa“multumeasca pasagerii; sa-i tina pe toti
fericiti” si sa aduca profit
Esti in CROAZIERA – plutesti pe apa,
te relaxezi, navighezi oceanele, te afli in
vacanta!
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Sa Implineasca Poruncile si sa se asigure ca
echipajul are un rol in cistigarea razboiului
Esti in MISIUNE
Fiecare membru are un rol vital.
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Intrebare pentru fiecare pastor si membru din biserica—
– Cu ce se aseamana biserica ta--cu un Vas de Croaziera sau cu un Vas de Lupta ?
–
Pasagerii tai se afla in croaziera sau intr-un echipaj gata sa duca o
lupta spirituala?
–
Tu personal te gasesti intr-o croaziera personala sau intr-o misiune divina?
– Cine este Capitanul vasului tau: tu sau Cristos?
Intr-un sondaj de opinie intre membrii a 1000 de biserici din America de Nord:
– 89% din membri au spus ca scopul bisericii este sa slujeasca nevoilor membrilor ei.
– 90% din pastori au spus ca scopul bisericii este sa implineasca Marea Insarcinare!
Acesta este raspunsul corect!
– Concluzie: Sau oamenii nu asculta, sau pastorii nu comunica in mod eficient mesajul.

O provocare pentru pastori:
➤ Participa in Marea Insarcinare; nu te multumi numai sa predici despre ea.
➤ Ia-ti oamenii cu tine; nu-i trimite numai pe ei.Duhul Sfant a trimis lideri cu experienta, invatati
si cu autoritate sa mearga sa planteze noi biserici – Fapte 13:1-3 – si ei au luat si pe altii
cu dinsii. Foloseste exemplele de succes!
Plantarea Bisericilor da oamenilor mentalitatea de “Vas de Lupta”!
–

VIZIUNE: Da oamenilor viziunea ca sunt in misiune—catre intreaga lume!

–

STRATEGIE: Ii invata cum sa fie in misiune—evanghelizare & facere de ucenici.

PRIMII PASI

Urmeaza materialul ajutator—

1. Schema pentru predarea lectii de Viziune.

URMATORII PASI
Citeste brosura Miscarile de Plantare de Biserici publicata de Bordul International de Misiune al
Convntiei Baptiste de Sud.
• Aceasta brosura este inclusa in CD-ul provenit de la
www.GoLeaders.net intitulat
“Materiale ajutatoare pentru Plantarea Bisericilor.”
• Linkuri spre aceasta brosura se gasesc pe situl www.GoLeaders.net.
• Poti comanda copii a brosurii in orice limba la www.imb.org/resources, sau trimite un email la
resource.center@imb.org.
Citeste Lectia 1 si 2 din Cursul Omega.
• Aceasta programa referitoare la cresterea liderilor este inclusa in CD-ul provenit de la
www.GoLeaders.net intitulat "ÏMateriale ajutatoare pentru Plantarea Bisericilor.Ó"
• Linkuri la aceasta programa se gasesc pe internet la www.GoLeaders.net.
Du-te la www.GoLeaders.net pentru informatii suplimentare despre Viziune: Pasii Urmatori.
13
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MA
TE
RI

MOBILIZEAZA-TI BISERICA
VIZIUNE SA INMULTEASCA BISERICA

AL

CUM S-A PROSLAVIT DUMNEZEU IN SECOLUL 1?
• Fapte 2:47

Domnul ________ in fiecare zi, la numarul lor, pe cei care trebuiau sa fie mintuiti.

• Fapte 5:14

_________________ de credinciosi erau adaugati.

• Fapte 6:1

Numarul ______________ s-a inmultit.

• Fapte 6:7

Numarul ucenicilor ______________ foarte mult.

• Fapte 16:5

_______________ sporeau la numar in fiecare zi.
(Raspunsuri: adauga, multimi, ucenicilor, inmultea, adunari)

Ascultam noi porunca din Marea Insarcinare?
Citeste Mat. 28:18-19, si de asemenea Marcu 16:15, Luca 24:47, Ioan 20:21 & Fapte 1:8
STRATEGIA MINTUITORULUI

SUBSTITUTUL SATANEI

CINE?
Toti soldatii

Multi spectatori

Toate popoarele

Eu si ai mei

Fac ucenici

Lenesi de bisericia

Mergeti si spuneti

Veniti si auziti

UNDE?

CE?

CUM?

Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor
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Urmam noi exemplul lui Pavel dat de catre Duhul Sfant?
1. Biserica existenta ________________________________ !
(Fapte 13:3; Efeseni 6:18-20)
2. Ei _________________________________ oameni pierduti.
(Fapte 13:16-41)

3. Ei ______________________________ noii credinciosi.
(Fapte 14:21-22)

4. Ei _______________ noii credinciosi in biserici (adunari).
(Fapte 14:23)
5. Au rinduit si au invatat _________________________.
(Fapte 14:23; Fapte 20:17-20)

6. Acele biserici apoi ________________ noi biserici!
(1 Tesaloniceni 1:6-10)
Raspunsuri: rugat, evanghelizat, facut ucenici, adunat, lideri, inmultit

Vas de Croaziera sau Vas de Lupta
PE UN VAS DE CROAZIERA

PE UN VAS DE LUPTA

CINE?
Soldati

Pasageri

CE?
Razboii

Placere

UNDE?
Teritoriu Inamic

Locuri frumoase

CIND?
Comandantul decide

Pasagerul decide

CUM?
Conandantul plateste

Pasagerul plateste

DE CE?
Cistigarea razboiului

Croaziera

Plantarea Bisericilor da oamenilor mentalitatea “Vasului de Lupta”! (Mat. 9:35 - 10:5)
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VIZIUNE:
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STRATEGIE:
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RUGACIUNE

EVANGHELIZARE

INMULTIRE

VIZIUNE

FACERE DE
UCENICI

CRESTEREA
LIDERILOR

ADUNARE

PROCESUL PLANTARII BISERICILOR
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RUGACIUNE PENTRU
PLANTAREA DE BISERICI
Plantarea Bisericilor este lucrarea Domnului Isus. Este facuta de Capul Bisericii prin Trupul Lui, Biserica.
Ca noi sa putem lucra in armonie cu El, trebuie sa stim ce vrea El sa facem, cind vrea El sa actionam,
si unde vrea El sa actionam.
Rugaciunea este cheia care deschide cunostinta Voii Sale.
Dar deja stiai acest lucru, nu-i asa? Rugaciunea este cel dintii pas clar. Pentru ca este asa de clar, de cele mai
multe ori il neglijam. Presupunem ca oamenii se roaga, asa ca nu dam rugaciunii prioritatea necesara.
Nu numai ca neglijam rugaciunea, dar deseori nu suntem nici disciplinati in practicarea ei. Ne rugam, dar rugaciunile
noastre nu sunt strategice. Ne rugam, dar rostim numai cu buzele obisnuitul “Doamne, calauzeste-ne pasii”
si apoi nu asteptam raspunsul Lui. Ne rugam, dar numai ce ne vine repede in minte. Nu folosim Manualul
Sau de Rugaciune (Biblia) ca sa ne rugam cum s-a rugat Isus, cum s-a rugat Pavel, sa ne rugam cum ni se dau
exemple in Cuvintul Sau.
Dupa aceasta pagina urmeaza citeva Materiale ajutatoare de Rugaciune bazate pe Manualul de Rugaciune al lui Dumnezeu.
Folositi-le cum credeti mai bine.
Poate vreti sa le folositi in serviciile de inchinare sau in staruintele de rugaciune ca sa invatati biserica
cum sa se roage. Poate vreti sa cereti grupurilor-celula din biserica voastra sa se roage pentru aceste sugestii
timp de citeva saptamini. Isus ne-a lasat promisiuni minunate legate de rugaciunea impreuna —
Mat 18:19-20

“Va mai spun iarasi ca daca doi dintre voi se invoiesc pe pamint cu prvire la un lucru oarecare, le
va fi dat de Tatal Meu care este in ceruri. Caci acolo unde doi sau trei sunt adunati pentru
Numele Meu, acolo sunt si Eu in mijlocul lor.”
Poti de asemenea sa distribui aceste sugestii de rugaciune oamenilor ca si ghid pentru
rugaciunea individuala.

PRIMII PASI

Urmeaza Materiale ajutatoate de rugaciune—

1. Crearea unui Far de Rugaciune
2. Brosura "Cinci Binecuvintari"
3. O provocare la Rugaciune pentru tara ta.

Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor

©2003 www.GoLeaders.net

18

PASII URMATORI
Misiunea PutereaRugaciunii conduce un seminar si distribuie materiale numite Rugaciune cu Impact.
Scopul acestor materiale este sa invatam de la Isus, Invatatorul Suprem, ce
sa facem ca rugaciunile noastre sa aiba un impact – un impact vesnic– in vietile noastre si ale celor
pe care-i iubim. Poti contacta PrayerPower Ministries la
P.O. Box 801368
Dallas,Texas 75380-1368
www.learntopray.org
La situl
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www.GoLeaders.net poti gasi informatii suplimentare despre Rugaciune: Pasii Urmatori.
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CREAREA UNUI

MA
TE

FAR DE RUGACIUNE

RI

PENTRU PLANTAREA BISERICILOR

AL
Ce este un Far de Rugaciune ?
Un Far de Rugaciune este un grup de doi sau mai multi credinciosi care se aduna impreuna cu scopul comun
de a se ruga pentru cei din lume si de a impartasi cu ei binecuvintarile lui Cristos.
Isus a spus, “Cita vreme sunt in lume, Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 9:5). Isus ne calauzeste
prin circumstantele inselatoare ale acesti lumi spre siguranta unei relatii personale cu Dumnezeu.
El este Farul!
Si El ne spune sa raspindim lumina Lui si celorlalti: “Voi sunteti lumina lumii . . . . Lasati lumina sa
straluceasca inaintea oamenilor, ca ei sa vada faptele voastre drepte si sa preamareasca pe Tatal vostru
care este in ceruri" (Matei 5:14, 16).
Rugaciunea este cheia care iti va da putere sa raspindesti lumina lui Dumnezeu din casa ta si din biserica ta,
calauzindu-ti prietenii si vecinii catre adevarul si adapostul gasit numai in Isus Cristos.
Unde ar trebui inceput un Far pentru Plantarea Bisericilor?
Vecinatatea (cartierul) unde se doreste infiintarea noii biserici, in special atunci cind membrii bisericii-mama
locuiesc acolo, acesta este locul cel mai strategic pentru inceperea un Far de Rugaciune. De asemenea, cere
Duhului Sfant sa te calauzeasca spre casa, scoala, biroul, sau alt loc de adunare pe care El l-a ales.
Cine ar trebui sa se implice?
Membrii bisericii, cei care locuiesc sau lucreaza la Far si alti credinciosi din vecinatate sunt participantii
ideali pentru Farul de Rugaciune.
Cum lucreaza un Far?
1. Fiecare participant la rugaciune trebuie sa inceapa prin a identifica 5 vecini, colegi sau prieteni din vecini
pentru care Domnul il indeamna la rugaciune. De asemenea, participantii se mai pot ruga de la casa la casa
pentru cei pe care nu i-au intilnit inca.
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2. Angajati-va sa va rugati pentru fiecare din cei 5 oameni pentru cel putin 5 minute pe zi, 5 zile pe saptamina,
timp de 5 saptamini (sau pina la inceperea unei Campanii de Plantare de Biserici) ca sa primeasca 5 binecuvintari:
• Trup –
sanatate, protectie, hrana
• Munca –
salariu, relatii de serviciu, productivitate
• Emotional – pace launtrica, bucurie, intelepciune, rabdare
• Social –
relatii sanatoase cu familia si prietenii, impacare cu dusmanii
• Spiritual – pocainta, mintuire, supunere, multumire, crestere spirituala si oportunitati de
a impartasi Evanghelia cu acea persoana.
3. Cind iesi la plimbare in cartier sau pe strada, roaga-te pentru vecinii tai si incearca sa gasesti prilejuri
de a-i intilni. Spune-le ca te rogi pentru ei si intreaba-i cum te poti ruga pentru ei in mod specific.
Roaga-te si pentru alte situatii pe care le intilnesti in timpul plimbarii tale.
4. Tine un jurnal cu toate motivele de rugaciune si roaga-te pentru fiecare punct de pe lista. Aminteste-ti
sa-I multumesti Domnului pentru fiecare raspuns la rugaciune si noteaza raspunsurile in jurnalul tau.
5. Nu fi descurajat daca rezultatele se lasa asteptate. Cind Satana incearca sa te faca sa te simti fara roada
si ineficient, aminteste-i ca Dumnezeu iubeste toata lumea din vecinatate si raspunde la fiecare
rugaciune dupa Bunatatea, Intelepciunea si Mila Sa.
6. Cauta oportunitati de a arata dragostea lui Cristos altora demonstrind dragoste si grija fata de
vecinii tai.
7. Cu cit se apropie Campania de Plantarea Bisericilor, cauta oportunitati de a spune vecinilor tai
despre activitatile care urmeaza, stai cu ei de vorba si impartaseste-le Evanghelia. Cind este posibil,
invita-i la intilnirile care se vor tine in apropiere.
Aceasta strategie este adaptata din Cum sa pornesti si sa Sustii un Far de Rugaciune de Hope Ministries. Pentru informatii
in plus, vezi situl www.hopeministries.org sau contacteaza-i la tel. 1.800.217.5200 (SUA)
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Nume: ___________________________________

Da! Eu/noi ne vom ruga pentru binecuvintarile
lui Dumnezeu peste vecinii mei/nostri timp de 5
min. pe zi, 5 zile pe saptamina, timp de 5 saptamini.

Scrie-ti numele mai jos, promitind astfel ca te vei
ruga pentru vecinii tai. Inmineaza aceasta notita
la biroul bisericii.

Promisiune de Rugaciune

Gindurile mele in timpul rugaciunii: _________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Angajamentul meu de 5 saptamini . . .
incepe in saptamina ______________________
sfirseste in saptamina
________________________

Perosane cu care ma voi ruga:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Persoane pentru care ma voi ruga:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Incepe prin a spune Da lui Dumnezeu. Apoi
rosteste o rugaciune de promisiune:
“Doamne, stiu ca vecinii mei sunt importanti
pentru tine si ca mi-ai poruncit sa aduc la tine
‘rugaciuni, mijlociri, cereri si multumiri’ pentru ei.
Asa ca, din supunere fata de Tine si dragoste fata de
vecinii mei, fac o promisiune sa ma rog pentru ei si
sa-Ti cer binecuvintarile peste ei timp de 5 minute pe zi,
5 zile pe saptamina, timp de 5 saptamini. Vreau sa fac
aceasta cu ajutorul tau, dupa puterile mele. In
Numele lui Isus, Amin. ”

Cum sa incep?

Copyright © 1999, HOPE. Poate fi reprodus in mod
individual sau de biserici locale pentru lucrare.

www.hopeministries.org

info@hopeministries.org

1-800-217-5200

P.O. Box 141312
Grand Rapids, MI, 49514

Pentru a comanda aceste si multe alte resurse
de la Casele de Rugaciune (Discount pentru
ordine mari):

• Semne pentru usi

• Felicitari si carduri cu rugaciuni

• Casa de Putere—scrisoare lunara

• Case de Rugaciune--actibild, afis, sau steag

• Jurnal de Buzunar pentru Rugaciune

• Cum sa ma rog pentru vecinii mei?

Urmatoarele resurse se pot obtine de la Casele
de Rugaciune de pretutindeni
• Transforma-ti caminul intr-o Casa de Putere

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Cereri
______________D
__a_ta_____Raspunsuri
__________________D
__ata

Jurnalul Meu Personal de Rugaciune

Cinci Saptamini

pe saptamina, timp de

Cinci Zile

pe zi,

Cinci Minute

pentru

Cinci Vecini

pentru

Cinci Binecuvintari

O cale
simpla si prietenoasa
de a atinge vietile familiei, prietenilor
si vecinilor prin rugaciune...

Ce poate face rugaciunea pentru orasul tau?

S Spiritual—mintuire, credinta, har

S Social—dragoste, casatorie, familie, prieteni

E Emotional—bucurie, pace, speranta

M Munca—serviciu, salariu, siguranta

T Trup—sanatate, protectie, putere

Gindeste-te la initialele TMESS sa iti aduci aminte
5 lucruri pentru care sa te rogi pentru vecinii tai:

Pentru ce “binecuvintari” sa ma rog?

Un vecin este orice persoana din jurul tau-membru
de familie, preten, coleg de munca, de clasa, coleg
de joaca. In Luca 10, Isus descrie vecinul ca fiind
acela intilnit pe drumul vietii care are nevoie
de ajutorul tau.

Cine este vecinul meu?

• cinci saptamini.

• cinci zile pe saptamina, timp de

• cinci minute de zi,

• cinci vecini, pentru

• cinci binecuvintari, pentru

Planul lui Dumnezeu de a transforma vieti si orase
intregi cere rugaciune—credinciosii sa se roage
pentru vecinii lor si sa fie gata sa ii ajute. Si tu
poti inainta aceasta lucrare numai rugindu-te pentru . . .

Ce pret are?

Cum ar fi orasul tau daca pentru fiecare cartier si
fiecare vecin s-ar ruga cineva in mod zilnic? Ar fi
un oras trasformat in care multi oameni ar veni
la Cristos! Aceasta doreste Dumnezeu.
Dorinta Inimii Sale este ca toti oamenii sa fie mintuiti
si noi toti sa“traim o viata pasnica si linistita, cu toata
evlavia si demnitatea” (1 Timotei 2:1-2).
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De ce sa-mi binecuvintez vecinii?

Cea mai directa cale de a intra in vorba cu ei e sa-i
intrebi ce motive de rugaciune au ca sa te rogi pentru
ei. Celor mai multi oameni le place sa fie intrebati.
Plimbare cu meditatie si rugaciune in cartierul tau
sau la locul de munca te va ajuta sa te rogi “la fata
locului la subiect.” Semne puse pe usa vor informa
vecinii ca te rogi pentru ei.

Cum pot intra in vorba cu vecinii mei?

Da! Pune-te la dispozitia lui Dumnezeu, si El te va
implica in alte lucrari de impartasire si grija.
Vei avea un impact de trei ori mai mare. Rugindu-te,
vei revarsa Harul Lui in vietile oamenlior. Avind grija
altora, vei construi punti de dragoste catre ei. Impartasind Evanghelia, vei ajuta oamenii sa ajunga la
cunostinta lui Isus Cristos si sa fie mintuiti.

Pot sa fac mai mult decit sa ma rog?

Un Far de Rugaciune este un grup de doi sau mai
multi credinciosi uniti sa se roage pentru vecinii
lor si sa impartaseasca binecuvintarile lui Cristos
celor care locuiesc sau lucreaza in apropiere.

Te poti ruga singur, dar de ce sa nu te aduni cu unul
sau mai multi credinciosi—sot/sotie, familie,
vecinii credinciosi, sau colegii de munca credinciosi
sÛ i sa formati impreuna un Far de Rugaciune?

Sa ma rog singur sau cu altii?

In primul rind, vecinii tai sunt importanti pentru Domnul.
Ei sunt fii si fiice pretioase pe care El ii iubeste.
Dumnezeu sufera pentru cei care sunt despartiti de El
si ii vrea sa se intoarca “acasa.” Rugaciunea ii
va aduce aproape de Dumnezeu, si cerul se va
bucura cind ei se intorc acasa (Luca 15:7, 11-24).
In al doilea rind, Dumnezeu porunceste ca “cereri,
rugaciuni, mijlociri si multumiri sa fie aduse pentru
toati oamenii.” “Toti” include si pe vecinii ta pe care
Dumnezeu ii vrea sa fie “mintuiti si sa ajunga
la cunostinta adevarului” (1 Tim. 2:1, 4).
In al treilea rind, cind binecuvintezi pe altii
vei fi si tu binecuvintat.

Vor avea rugaciunile mele vreun impact?

Intotdeauna roaga-te cu o inima curata.
Rugaciunile celor neprihaniti sunt pline de "putere"
(Iacov 5:16). Roaga-te cu compasiune.. Fii ca si
Cristos, care a avut mila de cei in nevoie (Matei 9:36).
Roaga-te necurmat. Dumnezeu ii asculta pe cei
care se roaga sincer (Fapte 12:5, Iacov 5:17).

Cum trebuie sa ma rog?

Da! Cind ne rugam, Dumnezeu lucreaza! Biblia
spune: “Mare putere are rugaciunea fierbinte a
celui neprihanit” (Iacov 5:16). Toata puterea in
rugaciune este puterea lui Doumnezeu, dar
El a ales sa indrepte aceasta putere spre oameni
si lucruri prin rugaciunile noastre. Lucrurile
care se vor intimpla nu ar lua loc daca nu
te-ai fi rugat.
In Michigan, de exemplu, membrii Casei de
Rugaciune au spus ca in vecinatatile pentru care
ei s-au rugat, oamenii s-au lasat de droguri, somerii
si-au gasit de lucru, un tata s-a lasat de baut,
doua persoane s-au vindecat miraculos, un altul
a fost eliberat de duhuri rele, s-a inceput un studiu
Biblic, si cinci persoane au ajuns la cunostinta
lui Isus Cristos.
Dupa ce o biserica din Mississippi a inceput
Case de Rugaciune, pastorul a declarat, "Cind am
inceput, aproape imediat am vazut
cum au inceput sa vina la biserica oameni care n-au
venit ani de zile. Vedem fete noi aproape in
fiecare saptamina. Numarul celor care vin la
Scoala Duminicala a crescut cu 40%, iar al celor
care vin la inchinare cu 30%. Prezenta lui
Dumnezeu este evidenta in fiecare saptamina."

MA

PROVOCARE LA RUGACIUNE
PENTRU TARA TA

TE
RI
AL

Ai vrea sa-L vezi pe Dumnezeu la lucru in mod minunat in tara ta? Esti gata de o provocare pe termen indelungat
la rugaciune pentru tara ta? Atunci cere-I lui Dumnezeu sa lucreze in tara ta in Secolul 21 la fel cum a lucrat
in Secolul 1!
Urmatoarele versete descriu cum Dumnezeu a lucrat in Secolul 1. Roaga-te unul din aceste versete timp de
un an. Apoi observa cum Dumnezeu se proslaveste aducind schimbari radicale in tara ta.
Ziua 1: Roga-L pe Dumnezeu sa-si aduca slava prin felul in care Isus lucreaza in biserica din tara ta.
Efes 3:21

“ . . .a Lui sa fie slava in Biserica, in Cristos Isus, in toate generatiile, in vecii vecilor. Amen.”

Ziua 2: Cere-I Tatalui nostru iubitor sa adauge zilnic noi credinciosi la bisericile din tara ta.
Fapte 2:47

“ . . . laudind pe Dumnezeu si fiind placuti inaintea intregului popor. Si Domnul adauga, in fiecare zi,
la numarul lor, pe cei care trebuiau sa fie mintuiti.”

Ziua 3: Cere-I Dumnezeului nostru Creator sa adauge in fiecare zi multimi de noi credinciosi la bisericile
din tara ta.
Fapte 5:14

“Si mai mult ca oricind, credinciosii erau adaugati Domnului, multimi de barbati si femei.”

Ziua 4: Roaga-te ca Dumnezeu sa inmulteasca ucenicii din tara ta.
Fapte 6:1

“In zilele acelea, cind s-a inmultit numarul ucenicilor . . . .”

Ziua 5: Roaga-te ca Dumnezeu sa inmulteasca foarte mult numarul ucenicilor din tara ta.
Fapte 6:7

“Cuvintul lui Dumnezeu sporea, numarul ucenicilor se inmultea foarte mult in Ierusalim si
o mare multime de preoti ascultau de credinta.”

Ziua 6: Roaga-te ca Dumnezeu sa se proslaveasca aprinzind o miscare de plantare de biserici, sporind
zilnic numarul bisericilor din tara ta.
Fapte 16:5

“Adunarile deci se intareau in credinta si sporeau la numar in fiecare zi.”

Ziua 7: Da-I slava lui Dumnezeu pentru ca El este singurul care poate raspunde la toate aceste
rugaciuni si ne da din blesug mai mult decit putem noi cere sau ne putem imagina!
Efes 3:20-21

“Iar a Celui care, prin puterea care lucreaza in noi, poate sa faca nespus mai mult decit cerem
sau gindim noi, a Lui sa fie toata slava in Biserica, in Cristos Isus, in toate generatiile, in vecii vecilor.
Amin.”
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EVANGHELIZARE
INTRODUCERE
Natura misionara a lui Dumnezeu – Dragostea lui fata de omenire, sacrificiul Sau personal pentru a
impaca pacatosii cu Sine si dorinta Lui de o relatie personala – este evidenta in Scriptura.
“Domnul nu isi amina fagaduinta, cum cred unii, ci are o indelunga rabdare fata de voi
si doreste ca nici unul sa nu piara, ci toti sa vina la pocainta."
(2 Petru 3:9).
Intruparea lui Dumnezeu in persoana Fiului Sau, Isus Cristos, este demonstrarea
suprema a promisiunii Sale de a da oamenilor pacatosi o cale de impacare cu un Dumnezeu
fara pacat.
“. . . Dumnezeu, Mintuitorul nostru . . . doreste ca toti oamenii sa fie mintuiti si sa vina la cunostinta de
adevar. Caci este un singur Dumnezeu si un singur Mijlocitor intre Dumnezeu si oameni: Omul
Cristos Isus, care S-a dat pe Sine Insusi ca pret de rascumparare pentru toti. . . . “ (1 Timotei 2:3-6).
Noua ni se porunceste sa spunem acest adevar intregii lumi.
“Si le-a zis: "Duceti-va in toata lumea si predicati Evanghelia la orice faptura!”
(Marcu 16:15).
Isus Cristos este si mesajul si modelul Evangheliei.
“Si Cuvantul a devenit trup si a locuit printre noi (si noi am privit Slava Lui,
slava ca a Unicului Fiu din partea Tatalui), plin de har si de adevar."
(Ioan 1:14 NIV).
Pe masura ce mergem si spunem lumii adevarul despre Isus, sa o facem in toata dragostea
si plinatatea harului Sau!
Acest manual se va concentra pe doua materiale care te vor ajuta sa impartasesti Vestea Buna:
➤ Brosura de la Global Mission Fellowship
➤ EvangeCube (Cubul Evanghelizarii)
Inainte de acestea, trebuie sa raspundem la o intrebare importanta.
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CE ESTE EVANGHELIA?
“Evanghelia” este un termen religios care inseamna “vesti bune.” Raspindirea Evangheliei inseamna, deci, raspindirea vestilor bune. Aceasta explicatie simpla iti poate revolutiona atitudinea fata de evanghelizare.
Da, dar ce ese de fapt Evanghelia, aceasta veste buna? Iata din nou un alt raspuns simplu. In cuvintele apostolului
Pavel, cel mai mare evanghelist din istorie, Evanghelia este:
•
•
•
•

“ca Cristos a murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi,
ca a fost ingropat,
ca a inviat a treia zi, dupa Scripturi,
si ca s-a aratat lui Chifa, apoi celor doisprezece” (1 Corinteni 15:3-6).

Pavel foloseste patru cuvinte cheie care sumarizeaza Evanghelia predicata de el:
•
•
•
•

Cristos a MURIT pentru pacatele noastre.
El a fost INGROPAT.
El a fost INVIAT.
El s-a ARATAT.

Pe scurt, moartea, ingroparea si invierea lui Cristos pentru pacatele noastre ESTE Evanghelia sau Vestea Buna
a lui Cristos. Acesta este miezul central al mesajului nostru. Dar evanghelizarea presupune si invitarea oamenilor
de a-si pune credinta in faptul ca Isus a platit pentru pacate. Deci punctele principale ale evanghelizarii sunt :
• Tu esti pacatos, si pacatul ne desparte de Dumnezeu. (Romani 3:23)
• Cristos a murit si a inviat pentru pacatul tau. (1 Corinteni 15:3-4)
• Trebuie sa te increzi numai in Cristos sa-ti dea viata vesnica. (Ioan 14:6 si Romani 10:9)
Brosura GMF, EvangeCube (Cubul de Evanghelizare), si urmatoarele materiale ajutatoare sint menite sa te
ajute la explicarea mesajului mintuirii. Te vor ajuta de asemenea in doua aspecte dificile ale evanghelizarii
personale:
• initierea unei conversatii despre oferta de mintuire a lui Cristos
• confruntarea unei persoane cu necesitatea de a-L accepta personal pe Cristos ca mintuitor
Prea adesea le spunem oamenilor despre Isus, dar neglijam sa ii invitam sa isi puna increderea in El. Asa cum s-a spus:
INFORMATIA

fara

INVITATIE

este numai

EDUCATIE

in discutie
O

INVITATIE

fara

INFORMATIE

este numai

INDEMN

dar
INFORMATIA

cu

INVITATIE

este

EVANGHELIZARE

Evanghelismul Biblic explica moartea, ingroparea si invierea lui Cristos si IN ACELASI TIMP invita oamenii
sa se increada in Cristos ca fiind singura cale spre o viata vesnica cu Dumnezeu.
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PRIMII PASI
1.
2.
3.
4.
5.

Urmatoarele sunt materiale ajutatoare pentru evanghelizare—

Brosura de Evanghelizare GMF
Cum se foloseste Brosura de Evanghelizare GMF
Cinci lucruri de indeplinit la fiecare discutie
Sa invatam sa raspindim Evanghelia folosind EvangeCube.
Instructii pentru EvangeCube.

PASII URMATORI
Daca biserica ta (asociatia locala sau denominatia nationala) doresc informatii suplimentare despre
cursuri de evanghelizare, Misiunea Globala EvangeCube poate ajuta. Aceasta misiune ofera un
seminar tinut in biserica si care dureaza 3 ore despre evanghelizare folosind EvangeCube. Poti
contacta EvangeCube Global Ministries la www.evangecube.org sau la 972.818.9996 (SUA).
La situl

www.GoLeaders.net poti gasi mai multe informatii despre Pasii Urmatori la Evanghelizare.
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Pentru a afla
mai multe:

❤

1 Petru 3:15; Romani 1:16, 10:14; Coloseni 4:2-6

Dumnezeu vrea sa punem altora cum sa aiba viata vesnica cu Dumnezeu
increzindu-se in Isus sa ii mintuiasca de pacate. Poti folosi acest tractat
cind vorbesti oamenilor despre Isus!
"Si El (Isus) le-a zis: "Duceti-va in toata lumea si predicati Evanghelia la orice
faptura.í " Marcu 16:15

SPUNE altora vestea buna despre Isus.

Matei 18:20; Fapte 2:42,46; 1 Corinteni 14:26

Dumnezeu porunceste crestinilor sa se adune impreuna pentru inchinare,
rugaciune, studiu biblic si intrajutorare.
"…sa nu ne parasim adunarea noastra, cum au unii obicei; ci sa ne indemnam unii
pe altii" Evrei 10:25

INTILNESTE-TE regulat cu alti credinciosi

Matei 6:9-13; 1 Tesaloniceni 5:17; Coloseni 4:2;
Iacov 5:16; 1 Petru 4:7

In rugaciune poti sa-I multumesti si sa te inchini lui Dumnezeu, sa-ti
marturisesti pacatele si sa te rogi pentru altii.
"Nu va ingrijorati de nimic, ci, in orice lucru, aduceti cererile voastre la cunostinta
lui Dumnezeu, prin rugaciuni si cereri, cu multumiri" Filipeni 4:6

ROAGA-TE lui Dumnezeu mereu

2 Timotei 3:16-17; Iacov 1:21-22; Psalm 119; Evrei 4:12

Incepe cu Evanghelia lui Ioan; citeste 1 capitol pe zi
"ca niste prunci nascuti de curind, sa doriti din tot sufletul laptele duhovnicesc si
curat, pentru ca prin el sa cresteti spre mintuire." 1 Petru 2:2
Daca ma iubeste cineva, va pastra cuvintele Mele" Isus in Ioan 14:23

STUDIAZA Biblia (Cuvintul lui Dumnezeu) zilnic.

1 Cor. 13, 1 Ioan 4, Col. 3:12-14, Efes. 4:15, 5:2

“Sa iubesti pe Domnul, Dumnezeul tau, cu toata inima ta, cu tot sufletul tau si
cu toata mintea ta. Aceasta este cea mai mare si cea dintii porunca. Iar a doua,
asemenea ei, Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti." Mat. 22:36-40

IUBESTE pe Dumnezeu si toti oamenii

PASI PENTRU URMASII LUI CRISTOS

Romñ rev. 1.0

DUMNEZEU?

ESTI
SIGUR
CA AI
VIATA
VESNICA CU
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13. Acum ca te-ai increzut in Isus, crezi ca
Dumnezeu ti-a iertat pacatele si ti-a dat viata
vesnica?

Doamne, / iti multumesc ca ma iubesti. / Stiu ca am pacatuit
impotriva Ta. / Cred ca Fiul Tau Isus/ a murit pe cruce/
sa plateasca pentru pacatele mele / si ca Tu L-ai inviat pe Isus/
din morti. / Acum imi pun increderea / numai in Isus/ sa ma
ierte / si sa ma mintuiasca de pacate./ Marturisesc ca Isus
este Domnul./ Multumesc pentru darul vietii vesnice./
Ma rog in Numele lui Isus./ Amin.

Ioan 6:47
Romani 10:9

Ioan 3:16,18

Ioan 14:6

I Cor. 15:3-4

Ioan 20:31
Romani 5:8

Efes. 2:8,9

12. (Daca raspunsul este da) Eu te voi ajuta sa vorbesti
cu Dumnezeu ajutindu-te sa te rogi. O rugaciune
simpla nu te mintuieste. Numai credinta in Isus
te mintuieste. Cind te rogi, Dumnezeu priveste
in inima ta la credinta ta in Isus. Acum, roaga-te
aceasta rugaciune, si repeta fiecare fraza dupa mine.

11. (Daca raspunsul este da) In Biblie, Romani 10:9
spune: "Daca marturisesti cu gura ta pe Isus ca
DOMN si crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a
inviat din morti, vei fi mintuit." Aceasta este
promisiunea lui Dumnezeu pentru tine!
Vrei sa-I spui lui Dumnezeu ca acum
iti pui increderea in Isus?

10.Numai Isus te poate mintui de pacate si poate sa iti dea
viata vesnica. Dar aceasta veste buna
nu te poate ajuta daca nu iti pui increderea in
Isus.
Vrei sa-ti pui increderea in
Isus sa te mintuiasca?

(Ilustratie "Cartea Recordurilor" Ioan 3:16 si 18)

6. Crezi ca Isus este Fiul lui Dumnezeu?
7. Crezi ca Isus a murit pe cruce pentru
pacatele noastre?
8. Crezi ca Dumnezeu L-a inviat pe Isus
din morti?
9. Crezi ca Isus este singura Cale
spre Dumnezeu?

I Ioan 1:8,10
Romani 3:23

2. Crezi ca ai pacatuit?
3 Crezi ca pacatele tale te-au despartit
de Dumnezeu?
4. Crezi ca pedeapsa lui Dumnezeu pentru
pacatosi este iadul cel vesnic?
5. Crezi ca facerea de bine te poate mintui
de pacate?
Romani 6:23

Ioan 3:16

1. Crezi ca Dumnezeu te iubeste si
vrea sa ai viata vesnica?

Cum sa ai Viata Vesnica cu Dumnezeu

Versete splimentare pentru intrebari

Il primesti pe Isus prin credinta, sau Il respingi? Ioan 3:18

Efes. 2:8,9

Rom. 5:8

Rom. 3:23
Rom. 6:23

Ioan 3:16

1 Ioan 4:8-10, 16; 2 Petru 3:9; 1 Timotei 2:3-4; Romani 6:23; Efeseni 2:4-9
Galateni 3:22; Romani 3:10, 23; Isaia 53:6
Isaia 59:2; Evrei 7:22, 26; 1 Ioan 1:5-6; 1 Ioan 3:4-8; Matei 5:48
Ioan 3:36; 2 Tesaloniceni 1:8-9; Apocalipsa 20:14-15, 21:8; Iacov 2:10,
Evrei 9:27
5. Tit 3:5; Galateni 2:16, 2:21, 3:10-11; Romani 3:20, 3:28, 4:5; 2 Timotei 1:9,
Matei 5:20; Filipeni 3:9; Evrei 10:4; Iacov 2:10
6. Marcu 1:1; Matei 16:15-17; Coloseni 2:9; Ioan 1:1,14; Ioan 17:1-3;
Filipeni 2:5-8
7. 1 Petru 2:24, 3:18; Coloseni 1:20; 2 Corinteni 5:21; Evrei 10:10;
Efeseni 1:7; Isaia 53:5-6; Filipeni 2:5-8
8. Galateni 1:1, 1 Tesaloniceni 1:10, Matei 28:5-6, Romani 10:9,
2 Timotei 2:8
9. Fapte 4:10-12; 1 Tim. 2:5-6; Ioan 10:7-9; Galateni 1:8; Evrei 10:4,19
10. Evrei 4:2; Fapte 16:31; Romani 3:22, 28; Galateni 2:16; Ioan 3:36;
Filipeni 3:9
11. Romani 10:13; Ioan 1:12; Matei 10:32; Filipeni 2:11; 1 Ioan 4:15
12.Romani 10:13; Ioan 1:12; Matei 10:32; 1 Samuel 16:7; Matei 12:36-37
13. Galateni 3:26; Ioan 1:12, 5:24, 10:27-29, 11:25,26; 1 Ioan 5:11-13, 4:15, 5:1

1.
2.
3.
4.

1. Fiul lui Dumnezeu Isus Cristos a murit
pe CRUCE pentru pacatele noastre.
2. Isus a fost ingropat.
3. Dumnezeu L-a inviat din morti a treia zi.

Numai Isus Cristos te poate scapa de pacate

Dar PACATUL tau te-a despartit de
Dumnezeu si ti-a dat pedeapsa vesnica.

Dumnezeu TE IUBESTE si te vrea sa
locuiesti pe vecie cu El.

Trebuie sa iti pui credinta in Isus ca sa fii mintuit.
DECIZIA
DE CREDINTA Care este DECIZIA ta?

CRUCE

PACAT

DRAGOSTE

SUMAR

MA
TE
RI

CUM SA FOLOSIM
BROSURA GMF

AL
1. Pune intrebarea de pe coperta brosurii: “Esti sigur ca ai viata vesnica cu Dumnezeu?”
- Daca ascultatorul raspunde ‘Nu’, atunci spune, “Ne dai voie sa iti aratam din Biblie cum poti avea
viata vesnica cu Dumnezeu?”
- Daca ascultatorul raspunde 'Da'Ì, atunci spune, “Cine crezi ca iti poate da viata vesnica?”
- Daca raspunsul nu este ‘Isus Cristos', atunci spune, “Biblia spune ca este o singura cale de a primi
viata vesnica. Ne dai voie sa iti explicam aceasta cale?”
- Daca raspunsul este ‘Isus’,atunci intreaba ascultatorul cind si cum s-a increzut in Cristos.
2. Urmeaza structura brosurii, punind fiecare intrebare la timpul ei.
- Daca ai un EvangeCube, ilustreaza fiecare intrebare cu imaginile de pe EvangeCube.
3. Intotdeauna arata-i ascultatorului Scriptura cind ajungi la versetele principale (subliniate).
- Vrem ca oamenii sa inteleaga ca acesta este Cuvintul lui Dumnezeu, nu o prezentare omeneasca.
“Credinta vine prin cele auzite, iar cele auzite prin Cuvintul lui Dumnezeu.” Romani 10:17
- Chiar daca ascultatorul raspunde in mod corect, este totusi necesar ca el sa vada Scriptura pentru a intelege
punctele cheie. Poate nu intelege total, sau poate citeodata ‘ghiceste corect.’
Complimenteaza-l(-o), spunind, “Foarte bine! Pentru ca Biblia spune…” (apoi arata-i versetul).
Cum sa ii arati cuiva un verset:
- Tine Biblia in asa fel incit ascultatorul sa poata vedea versetul, la fel ca doi oameni care
au o singura carte de cintari.
- Indica-i versetul. Este bine sa subliniezi versetele in Biblia ta. O idee buna
este sa insemni paginile din Biblie pentru a gasi mai repede versetele dorite.
- Nu forta ascultatorul sa citeasca – poate ca nu stie. Daca incepe sa citeasca cu voce tare,
e bine– da-i sansa sa o faca. Dar daca ezita, sau citeste in gind,
citeste tu versetul cu voce tare, urmarind literele cu degetul.
4. De fiecare data cind ascultatorul da un raspuns gresit, trebuie sa ii aratam versetul corect.
- Nu spune: “N-ai dreptate.” Noi lasam Biblia sa dea raspunsurile corecte!
- In schimb, spune-i cu dragoste, “Lasa-ma sa-ti arat ce spune Biblia despre asta” (si apoi arata-i versetul).
5. Sectiunile de ‘Sumar’ si ‘Versete suplimentare’ le poti folosi cind ai nevoie de ajutor.
- Sumarul:
- Daca ascultatorul se grabeste, spune-i numai ideile principale si arata-i cite un verset la fiecare.
- Apoi treci direct la partea #10 a brosurii (afirmatia si intrebarea).
- Versete suplimentare:
- Acestea sunt numerotate pentru a insoti cele 13 intrebari ale brosurii.
- Este bine sa folosesti unele din aceste versete pentru punctele cheie – in special intrebarea #5.
- Daca ascultatorul nu poate sa inteleaga, sau nu e de acord cu ce spui, foloseste aceste versete pentru ajutor..
- Foloseste numai atitea versete cit crezi ca ai nevoie; nu trebuie sa le folosesti pe toate.
6. Rostirea rugaciunii (brosura partea #12)
- Mai intii citeste rugaciunea in intregime ca persoana sa poata intelege cuvintele rugaciunii.
- Apoi intreaba persoana daca cuvintele rugaciunii exprima sentimentele din inima ei.
- Daca spune “da,” cere-le sa repete rugaciunea dupa tine.
- Opreste-te la fiecare semn(“/ ”) si da-le timp sa repete fraza respectiva.
(continuare…)
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7. Siguranta mintuirii (intrebarea #13, dupa rugaciune)
- Daca persoana nu este sigura ca este mintuita dupa ce s-a increzut in Isus, foloseste portiunea de ‘Sumar’
pentru a recapitula Evanghelia, si foloseste versetele suplimentare la intrebarea #13.

CONCLUZIA DISCUTIEI
Daca persoana rosteste o marturisire de credinta
1. Stabileste de indata un timp de continuare a discutiei!
2. Noteaza numele si felul in care poti contacta persoana (adresa, nr. de telefon, etc.) pentru continuarea discutiei.
3. Ofera brosura persoanei. Incurajeaz-o sa revizuiasca intrebarile si in mod special
‘Sumarul’ Evangheliei,si punctele de facere a ucenicilor de pe ultima pagina. Poti revizui aceste
puncte pe loc daca persoana este receptiva.
4. Invita persoana la programul de seara. Da-i directiile, locatia, timpul, numarul de telefon al conducatorului, etc,
si noteaza-i-le pe brosura.
Daca persoana nu are timp sa asculte, sau nu rosteste o marturisire de credinta:
1.Lasa-i o brosura in orice caz. Fii prietenos!
2. Invita persoana la programul de seara (scrie directiile pe spatele brosurii).

D IR E C T I I
Motivatia discutiei trebuie sa fie dragostea (2 Cor. 5:14). Le spui oamenilor despre Isus pentru ca iti pasa de ei,
pentru ca lui Dumnezeu ii pasa de ei. Vrei ca ei sa stie ca Dumnezeu ii iubeste si ii vrea pe vecie pentru Sine.
Spune-le acest lucru cu vorba si cu personalitatea ta. Da, vei spune adevarul despre pacat si iad, dar nu cu un ton
de judecata si critica. Spune adevarul in dragoste (Efes. 4:15). Zimbeste si fii prietenos.
Brosura nu este un sondaj de opinie cu ‘da/nu’. Nu trebuie sa notezi pe hirtie raspunsurile oamenilor. Foloseste
brosura ca pe un material ajutator pentru o conversatie naturala, nu ca pe un scenariu pe care sa il citesti automat.
Niciodata nu argumenta! Oamenilor care argumenteaza sau rezista, lasa-L pe Domnul sa iti dea raspunsurile. Lasa Biblia
sa vorbeasca, spunind,“Sa iti arat ce spune Biblia despre aceasta.” Daca rezistenta oamenilor continua, multumeste-le cu blindete
pentru timpul pe care ti l-au acordat si invita-i la programul de seara. Apoi treci mai departe.
Ajutor pentru brosura partea #2:
Daca ascultatorul spune ca nu a pacatuit niciodata, nu ii arata imediat versetul. Mai intii explica-i ce este pacatul:
“Pacatul este tot ce ne spune Dumnezeu sa nu facem, de exemplu sa fim invidiosi, sa vorbim urit, sa nu ne ascultam
parintii si sa mintim. Ai facut vreodata unul din aceste lucruri?” Daca ascultatorul spune din nou ca niciodata
nu a pacatuit, atunci arata-i versetul (1 Ioan 1:8, 10).
Ajutor pentru brosura partea #10:
Daca ascultatorul nu vrea sa Il primeasca pe Cristos:
- Mai intii, asigura-te ca a inteles Evanghelia folosind sectiunea de Sumar.
Exemple: DRAGOSTE: Intelegi tu ca Dumnezeu te iubeste?
PACAT:
Intelegi ca pacatul tau te desparte de Dumnezeu?
- Apoi, daca tot ii mai spune ‘nu’ lui Cristos, intreaba-l ce il impiedica sa Il primeasca pe Isus.
Ajutor pentru brosura partile #11 & 12:
- Daca ascultatorului ii este jena sa se roage de fata cu altii, sugereaza un loc mai ferit.
- Daca ascultatorului inca ii este rusine sa se roage, incurajeaza-l sa inchida ochii si sa se roage
in gind, repetind frazele pe care tu le spui cu voce tare.

(continuare…)
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Ajutor pentru brosura partea #13 (siguranta si clarificarea credintei)
- Intotdeauna arata unul sau aMindoua versetele. Este bine sa inveti persoana aceste versete.
Ioan 6:47 - Isus a spus ca oricine…ce face?…fapte bune? se roaga la Maria? etc.
Nu! El a spus ca “oricine CREDE IN MINE” are viata vesnica.
A spus Isus ca AI PUTEA primi viata vesnica? Nu! El spune ca o AI chiar acum!
Rom. 10:9 - L-ai marturisit pe Cristos ca Domn? (ascultatorul a spus aceasta fraza in rugaciune).
Crezi ca Dumnezeu L-a inviat din morti? (a spus ‘da’ in brosura partea #8)
Biblia PROMITE ca oricine face aceste lucruri VA FI mintuit!
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MA
TE
RI

5 LUCRURI DE INDEPLINIT
IN FIECARE DISCUTIE

AL

1. INTRODUCERE
Alege un purtator de cuvint. El trebuie apoi sa introduca pe ceilalti vizitatori.
De exemplu: "Acesta este prietenul meu John Doe. Noi vizitam familii in aceasta comunitate
astazi. Ne permiteti ciÇteva momente timp in care John va impartasi cu voi o intimplare deosebita
din viata lui? El vrea sa va spuna ce a facut Isus Cristos in viata lui."
Este important sa revizuiesti aceasta introducere cu insotitorii tai inainte de inceperea discutiei.
In timpul introducerii mentine contactul vizual, ziÇmbeste si cauta sa dai miÇna ca un salut prietenesc.

2. MARTURIA
Impartaseste marturia cum ai devenit crestin. Daca porti discutia cu cineva care vorbeste alta
limba, prezinta paragraf cu paragraf din marturie alterniÇnd intre limba ta si limba locala.
Aminteste-ti ce spune Scriptura: cuvintul marturiei tale este o arma spirituala care poate
fi folosita cu putere de Duhul Sfant. La concluzia discutiei, intreaba persoana pe care o vizitezi
daca ii poti pune citeva intrebari referitoare la relatia ei personala cu Dumnezeu si cu
Isus Cristos.

3. BROSURA
Continua cu brosura de Evanghelizare GMF, si/sau EvangeCube. Impartaseste si arata versete
din Scriptura dupa cum este nevoie. Foloseste brosura si/sau EvangeCube ca un ghid de impartasire
a Evangheliei, care este “puterea lui Dumnezeu inspre mintuire.” Roaga-te in timpul prezentarii si
in special cind insotitorii tai conduc oamenii in rugaciune.

4. INVITATIE LA INTILNIREA DE SEARA
Da-i persoanei cu care ai vorbit informatii cu privire la locul si ora pentru intilnirea de seara.
Incurajeaza-i cu caldura sa-si aduca familia si prietenii. Roaga-l sa fie “invitatul tau de onoare”
la intilnire.

5. INFORMATIE PENTRU VIITOR
Noteaza numele persoanei, adresa si numarul de telefon. Aceasta informatie este vitala pentru
pastrarea recoltei. Ai grija sa ceri informatii complete.
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INVATA SA IMPARTASESTI
EVANGHELIA

MA
TE
RI
AL

IMAGINE

CUVINT
DUMNEZEU

PROPOZITIE

VERSET
Ioan 3:16

DUMNEZEU te iubeste!

1 Ioan 4:8

Romani 3:23

TU esti pacatos

TU!

Rom. 6:23

ISUS a murit pentru pacatele tale.

ISUS

Romani 5:8

1 Pet. 2:24, Ioan 3:16

INGROPAT

INVIAT

(O) CALE

I Corinteni 15:4

Isus a fost INGROPAT

Dumnezeu L-a INVIAT pe Isus!

Isus e singura CALE spre Dumnezeu.

CREDINTA

Trebuie sa-ti pui
CREDINTA in Isus.

I Corinteni 15:4

Ioan 14:6

Efeseni 2:8-9

Ioan 1:12, 3:16-18, Gal. 2:16

RUGACIUNE:
39

Romani 10:9

Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor

©2003 www.GoLeaders.net

EVANGe

TM

ube

(SAU cUBUL DE eVANGHELIZARE)
DESCOPERA RASPUNSUL LA CEA MAI MARE INTREBARE A VIETII!
(English)

(Romana)

(Use the arrows on the cube to help you see how to open the pictures!)

2➡ ➡

• This light (point to the right
side) represents God.
• God is perfect and without sin.
• God loves us!
• God doesn’t want us to perish,
but to have everlasting life.
• But our sins must be removed
in order to have eternal life
with God.

• This figure (point to the left
side) represents every person
- like you and me.
• The darkness represents our sin.
• Sin is anything that God tells
us not to do.
• The Bible says “all have
sinned and fall short of the
glory of God.” (Rom. 3:23)
• Our sins separate us from God.

Open to
‘Christ on the Cross’

3➡ ➡

Open
to the
‘Tomb’

• Men buried Jesus in a tomb.
• They rolled a huge stone in
front of it.
• Soldiers guarded the tomb.

5➡ ➡

➡➡

• God loved us so much that • The Bible also says that “God
He sent His only Son Jesus so loved the world that He gave
His one and only Son Jesus],
Christ to earth as a man.
that whoever believes in Him
• God made Jesus die on a
shall not perish, but have evercross to pay for our sins
with His blood. He took our lasting life.” (John 3:16)
• The Bible says, “God demonsins in His body on the
strates His own love for us, in
cross so that we could
that while we were still sinners,
come to God
Christ died for us.” (Romans 5:8)
(1 Peter 2:24, 3:18).

➡➡

1

➡➡

2➡ ➡

Prezinta 'Omul Pacatos'
despartit de 'Dumnezeu'
• Aceasta figura (arata spre stinga)
• Aceasta lumina (arata spre
dreapta) reprezinta pe Dumnezeu reprezinta fiecare persoana-• Dumnezeu este perfect si fara pacat adica eu si cu tine
• Umbra reprezinta pacatul
• Dumnezeu ne iubeste!
nostru.
• Dumnezeu nu vrea sa pierim,
• Pacat este orice Dumnezeu
ci toti sa capatam viata
ne spune sa nu facem.
vesnica.
• Biblia spune “caci toti au
• Dar pacatele noastre trebuie
inlaturate ca noi sa putem avea pacatuit, si sunt lipsiti de slava
lui Dumnezeu”(Rom. 3:23 ).
viata vesnica cu Dumnezeu.
• Pacatele noastre ne despart de
Dumnezeu.

Deschide la
‘Cristos pe Cruce’

• Biblia spune: “Dar Dumnezeu
• Dumnezeu ne-a iubit atit de
isi arata dragostea fata de noi
mult incit L-a trimis pe unicul
prin faptul ca pe cind eram noi
Sau Fiu Isus Cristos sa vina pe
inca pacatosi, Cristos a murit
pamint ca si om.
pentru noi.” (Romani 5:8 ).
• Dumnezeu L-a pus pe Isus sa
de asemenea spune:
moara pe cruce ca sa plateasca • Biblia
“Caci atit de mult a iubit
pentru pacatele noastre cu sin- Dumnezeu lumea, incit L-a dat
gele Lui. El a purtat in trupul Lui pe singurul Sau Fiu, ca oricine
pe cruce pacatele noastre ca
crede in El sa nu piara, ci
noi sa putem veni la Dumnezeu. sa aiba viata vesnica."
(1 Petru 2:24; 3:18 ).
(Ioan 3:16).

4

3➡ ➡

Open to
‘RisenChrist’

• Oamenii L-au ingropat pe Isus
intr-un mormint.
• Apoi au pus o piatra foarte mare
la intrarea in mormint.
• Soldatii pazeau mormintul.

• God sent an angel to roll away the big
stone and scare away the soldiers.
• God raised Jesus from the dead!
• Soon afterward, God took Jesus back
to heaven.
• Jesus has paid the price for our sin,
and Jesus has conquered death.

Open to
‘Cross Bridge’

• Jesus is the only way we • But just knowing about
can come to God.
these things is not
• Jesus said in the Bible,
enough! We must choose
“I am the way, and the
to put our faith in Jesus truth, and the life; no one
to trust in Him to save us
comes to the Father
from sin.
[God] except through Me.” • If you do not take the
(John 14:6)
step of trusting in Jesus,
• Through Jesus, we can be then your sins are not
forgiven of all our sins and removed! (Hebrews 4:2)
be with God forever.

6

(foloseste sagetile de pe cub pentru a-ti arata modul in care sa deschizi imaginile)

Open to
‘Heaven & Hell’

• The Bible says that whoever believes in Jesus has
eternal life and is not judged. But whoever does not
believe in Jesus has been judged already and the wrath
of God remains upon him! (John 3:16, 18, 36).
• The penalty for sin is death, but eternal life through Jesus
is a free gift from God.
• What choice will you make?
• Trust in Jesus Christ to be forgiven and have eternal life?
(point to ‘heaven’)
• Or reject Jesus Christ and suffer eternal punishment in fire?
(point to ‘hell’)

5➡ ➡

Deschide
la
'mormint’

4

Deschide la
‘Cristos
inviat’
• Dumnezeu a trimis un inger sa dea piatra
la o parte si sa sperie soldatii.
• Dumnezeu L-a inviat pe Cristos din
morti!
• Curind dupa aceea, Dumnezeu L-a ridicat
pe Isus inapoi la cer.
• Isus a platit pretul pentru pacatul nostru, si
Isus a invins moartea.

Deschide la
‘Podul Crucii'

• Isus este singura cale prin care • Dar numai cunoasterea
acestor lucruri nu e suficienta
putem veni la Dumnezeu.
Trebuie sa alegem sa ne punem
• Isus a spus in Biblie: “Eu sunt
credinta in Isus – sa ne incredem
calea, adevarul si viata,
ca El ne poate mintui
nimeni nu vine la Tatal
de pacatele noastre.
decit prin Mine” (Ioan 14:6).
• Daca tu nu faci pasul sa te
• Prin Isus, putem fi
iertati de toate pacatele noastre increzi in Isus, atunci
pacatele tale nu vor fi
si putem fi cu Dumnezeu pe
inlaturate! (Evrei 4:2 ).
vecie.

➡➡

1

➡➡

Show ‘Man in Sin’
separated from ‘God’

Cum sa conduci pe Cineva la Isus
Cristos folosind EvangeCube

➡➡

How to Lead Someone to Jesus
Christ Using the EvangeCube

6

Deschide la
‘Raiul si Iadul’

• Biblia spune ca oricine crede in Isus are viata vesnica si nu vine
la judecata. Dar cine nu crede in Isus a fost deja judecat
si Minia lui Dumnezeu ramine asupra lui!
(Ioan 3:16, 18, 36)
• Pedeapsa pentru pacat este moartea, dar viata vesnica prin Isus
Cristos este darul fara plata de la Dumnezeu.
• Ce alegere faci tu?
• Te increzi in Isus sa te ierte de pacate si sa iti dea viata
vesnica? (arata spre “rai”)
• Sau Il respingi pe Isus Cristos si vei suferi pedeapsa vesnica in
foc? (arata spre “iad”)

ASK THE QUESTION:

PUNE INTREBAREA:

Would you like to trust Jesus right
now and be saved?

A
¿ i vrea sa te increzi in Isus chiar acum
si sa fii mintuit?

(if YES, continue)

(daca raspunsul este DA, continua)
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(if yes) The Bible says, “If you confess with your mouth that
Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him
from the dead, you shall be saved.” (Romans 10:9) I can lead
us in a prayer to God. Remember, it’s not saying the words
that saves you; God is looking at your heart for true faith in
Jesus. Ready? (if yes) Let’s pray:

Biblia spune: “Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn,
si crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat dintre cei morti,
vei fi mintuit” (Romani 10:9). Eu te pot conduce acum in rugaciune.
Aminteste-ti, nu rostirea cuvintelor te mintuieste, Domnul priveste la
inima ta sa vada credinta adevarata pe care o ai in Isus.
Esti gata? (daca DA) Sa ne rugam:

“God, thank You for loving me. / I confess that I
have sinned against You. / I believe that Your Son
Jesus / died on a cross / to pay for my sins, and
that You raised Jesus from the dead. / I now put
my faith only in Jesus / to forgive me / and save
me from my sins. / I confess that Jesus is Lord! /
Thank you for your gift of eternal life. / I pray in
Jesus’ name, / Amen.”

Doamne, multumesc pentru dragostea ta. / Marturisesc ca am
pacatuit impotriva ta. / Cred ca Fiul Tau Isus
/ a murit pe cruce / sa plateasca pentru pacatele mele /
si ca Tu L-ai inviat pe Isus din morti. / Acum imi pun
credinta numai in Isus / sa ma ierte/ si sa ma scape
de pacatele mele. / Marturisesc ca Isus este Domnul!/
Mltumesc pentru darul vietii vesnice/
Ma rog in Numele lui Isus, / Améin.

Siguranta Mintuirii.

Assurance of Salvation
Show
‘Heaven & Hell’

Arata
‘Raiul si Iadul’

• If you took that step of trusting in Jesus Christ today,
here’s what the Bible says about you: “As many as
received Jesus, to all who believed in His name, to
them He gave the right to become children of God!”
(John 1:12)
• (Point at the hands) Jesus also says, “My sheep
hear my voice, and I know them, and they follow Me;
and I give eternal life to them, and they shall never
perish; and no one shall snatch them out of My
hand!” (John 10:27,28)

• Dacai ai facut pasul de a te increde in Isus Cristos azi,
iata ce spune Biblia despre tine: “Dar tuturor ceL-au primit
pe Isus, si celor ce au crezut in Numele Lui, lor le-a dat
dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu. ”
(Ioan 1:12)
• (Arata spre miini) Isus de asemenea a spus:“Oile Mele
aud glasul Meu, Eu le cunosc, si ele vin dupa Mine;
Eu le dau viata vesnica; nicidecum nu vor pieri si nimeni
nu le va smulge din Mina Mea! ” (Ioan 10:27, 28 )

(OPTIONAL STEP)
Show ‘Cross Bridge’

(PAS OPTIONAL)
Arata ‘Podul Crucii’

• Jesus also said, “whoever hears My word and
believes God who sent Me has eternal life and will
not be condemned; he has crossed over from
death to life!” (move your finger up the ‘cross
bridge’ into the light, to indicate “crossing over from
death to life”)

• Isus de asemenea a spus : “Cine aude Cuvintul Meu si crede
in Cel ce M-a trimis are viata vesnica si nu vine la
judecata, ci a trecut din moarte la viata! ”
(Traseaza cu degetul “podul crucii” spre lumina, pentru
a indica “trece din moarte la viata.”)
(Ioan 5:24 )

(John 5:24)

To get back to the starting cube position again,
just open the “Heaven and Hell” picture!

Steps for Followers of Christ!

7

❤

When the EvangeCube™ is
in the starting position, on
the back side is this image.
Use it to help the new
believer grow in Christ!
LOVE God and all people.
"You shall love the Lord your God with all your heart, and
with all your soul, and with all your mind. This is the great
and foremost commandment. And a second is like it: you
shall love your neighbor as yourself." (Matt. 22:36-40)
STUDY the Bible (God’s Word) daily.
Start with the gospel of John; read 1 chapter each day.
"Like newborn babes, long for the pure milk of the word,
that by it you may grow in respect to salvation…"
(1 Peter 2:2)
"If anyone loves Me, he will keep My word" Jesus in
(John 14:23)

Pentru a ajunge la pozitia de inceput a cubului,
deschide la imaginea “Raiul si Iadul”!

¡

Pasi pentru Urmasii lui Cristos!

7

❤

Cind Cubul de Evanghelizare
este in pozitia initiala, pe partea
din spate se afla aceasta imagine.
F
Ú ¡ oloseste-o pentru a ajuta
noul credincios sa creasca in Cristos!
IUBESTE pe Dumnezeu si pe toti oamenii
“Sa iubesti pe Domnul, Dumnezeul tau, cu toata inima ta, cu tot
sufletul tau si cu toata gindirea ta. Aceasta este cea mai mare si
cea dintii porunca. Iar a doua, asemenea ei: "Sa iubesti pe
aproapele tau ca pe tine insuti.” (Matei 22:36-40).
STUDIAZA Biblia (Cuvintul lui Dumnezeu) zilnic.
Incepe cu Evanghelia lui Ioan; citeste un capitol pe zi:
“Ca niste prunci nascuti de curind, sa doriti din tot sufletul laptele
duhovnicesc si curat, pentru ca prin el sa cresteti spre mintuire"
(1 Petru 2:2)
“Cel ce ma iubeste pazeste poruncile meleá.” (Isus in
Ioan 14:23)

PRAY to God constantly.
In prayer you can thank and worship God, ask for His help,
confess your sins, and pray for others. "Be anxious for
nothing, but in everything by prayer and supplication with
thanksgiving, let your requests be made known to God."
(Phil. 4:6-7)

ROAGA-TE lui Dumnezeu mereu.
In rugaciune poti sa-I multumesti si sa te inchini lui Dumnezeu, sa-I
ceri ajutor, sa-ti marturiseti pacatele, sa te rogi pentru altii. “Nu va
ingrijorati de nimic, ci, in orice lucru, aduceti cererile voastre la cunostinta
lui Dumnezeu, prin rugaciuni si cereri, cu multumiri. Si pacea
lui Dumnezeu, care intrece orice pricepere, va va pazi
inimile si gindurile in Cristos Isus.”
(Filipeni 4:6-7)

MEET regularly with other Christians.
God commands that Christians meet regularly for worship,
prayer, Bible study, and helping each other. "…not forsaking our own assembling together, as is the habit of some,
but encouraging one another…" (Heb. 10:25)

INTILNESTE-TE mereu cu alti crestini
Dumnezeu porunceste crestinilor sa se adune regulat pentru inchinare,
rugaciune, studiu Biblic, si ajutorarea altora. “...sa nu parasim stringerea
noastra, cum au unii obicei, ci sa ne indemnam unii pe altii..."
(Evrei 10:25)

TELL others the good news about Jesus.
God wants us to tell other people How to Have Eternal Life
with God by trusting in Jesus to save them from sin. You
can use this paper when you talk to others about Jesus!
"And He (Jesus) said to them, ‘Go into all the world, and
preach the gospel to all creation.’ "
(Mark 16:15)

SPUNE altora Vestea Buna cu privire la Isus
Dumnezeu ne vrea sa spunem si altora cum pot avea viata vesnica
cu Dumnezeu increzindu-se ca Isus Cristos ii poate mintui de pacate.
Si tu poti folsi aceasta schita cind vorbesti cu altii despre Isus!
“Si El (Isus) le-a spus: Mergeti in toata lumea si predicati
Evanghelia la orice faptura.”
(Marcu 16:15)

www.evangecube.org
Trimite-ne marturia ta la:
testimony@evangecube.org
Pentru informatii suplimentare, contacteaza
EvangeCube International
317 Main Street
Franklin, Tennessee 37064
888-354-9411
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Vino sa foloseti EvangeCube pentru a cistiga oameni pentru
Cristos intr-o calatorie misionara de o saptamina cu
Global Missions Fellowship, Inc.
Call 1-800-5-I-CAN-GO today!
http:\\www.gmf.org
©2000 EvangeCube International

RUGACIUNE

INMULTIRE

EVANGHELIZARE

VIZIUNE

CRESTEREA
LIDERILOR

FACERE DE
UCENICI

ADUNARE

PROCESUL PLANTARII BISERICILOR

Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor

©2003 www.GoLeaders.net

42

Diagrama vers. 2 Timotei 2:2

Altii
Altii

Credinciosi

Altii
Pavel

Credinciosi

Timotei
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FACEREA DE UCENICI
INTRODUCERE
Gest: Pune bratul in jurul umerilor unei persoane imaginare de linga tine.
Material ajutator: Inainte de a discuta materialul care urmeaza, roaga fiecare participant sa noteze trei
lucrari misionare importante pe care le-au facut saptamina trecuta. Poate vor scrie predicare; invatarea altora;
pregatirea predicii; vizitarea unui spital; impacarea unor membri ai bisericii; lucrul la noua cladire a
bisericii, sau poate participarea la un seminar sau conferinta.
Obiectivul Lectiei/Jocului: Iata un obiectiv al lectiei/jocului care sa indemne oamenii sa gindeasca la
lucrarea de inmultire.
Doi participanti sa fie voluntari ca pastori. Cere pastorului A si pastorului B sa aleaga o persoana din
audienta. Aceasta actiune reprezinta evanghelizarea. Apoi spune grupului ca Pastor A predica timp de un an.
Pastor B predica si face ucenici din convertitii lui timp de un an. La sfirsitul anului, Pastor A mai alege o
persoana. Pastor B si ucenicii lui aleg fiecare cite o persoane din audienta.
Rindul urmator, Pastor A merge si mai alege o persoana din audienta. Pastor B si fiecare din ucenicii lui
aleg cite o persoana din audienta. Repeta lucrul acesta de citeva ori pina cind toti oamenii din audienta au fost
alesi. Dupa 5 sau 6 generatii se va observa o diferenta uriasa in numarul de persoane dintre
evangelistul Pastor A si facatorul de ucenici Pastor B.
Adunare:
Inmultire:
Generatii:
Ce
➤
➤
➤
➤

1+1=2 + 1= 3 + 1=4 + 1= 5 + 1= 6 + 1= 7 + 1= 8
1 + 1 = 2 x 2 = 4 x 2 = 8 x 2 = 16 x 2 = 32 x 2 = 64 x 2 = 128
1
2
3
4
5
6
7
8

ne arata aceasta lectie/joc?
Fiecare vrea o lucrare de inmultire, si nu una de adunare.
Evanghelizarea este o lucrare de adunare.
Facerea de ucenici este o lucrare de inmultire.
Numerele in primele citeva generatii nu sint asa diferite. Dar cu cit exista mai multe generatii,
cu atit diferenta este mai mare.

CUM POT AVEA O LUCRARE DE INMULTIRE?
“Si ce-ai auzit de la mine, in fata multor martori, incredinteaza la oameni de incredere, care sa fie
in stare sa invete si pe altii.” (2 Timotei 2:2 – vezi diagrama din stinga).
Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor
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In aceasta propozitie simpla, Pavel i-a dat lui Timotei cheia succesului lucrarii de inmultire: oameni de
incredere fac ucenici oameni de incredere care invata oameni de incredere, generatie dupa generatie.
Ce fel de lucruri trebuie sa fie transmise de la o generatie de ucenici la alta? Iata ce ii transmite Pavel
lui Timotei:
“Tu insa mi-ai urmarit de aproape invatatura, purtarea, nazuinta, credinta, indelunga rabdare,
dragostea, staruinta, persecutiile, suferintele care au venit peste mine in Antiohia, in Iconia,
in Listra. Stii ce persecutii am rabdat; si Domnul m-a eliberat din toate."
(2 Timotei 3:10-11).
Prea adeseori, crestinii din ziua de astazi sunt invatati ca este destul sa stea in banci si sa primeasca
informatie.
Isus insa ne cheama sa fim nu numai ascultatori ai Cuvintului ci si implinitori (Matei 7:24),
incredintind Cuvintul altora (2 Timotei 2:2) si facind ucenici (Matei 28:19).
Cuvintul “incredinteaza” in traducerea noua a NT (NIV) este “ a devota” in traducerea veche (KJV) si
vine de la un termen bancar care inseamna“investeste.” Pavel il indeamna pe Timotei nu numai sa cheltuie timp cu
acesti oameni de incredere, ci sa-si investeasca timpul sau. Cheltuirea este o reducere a resurselor, investitia este o
inmultire a resurselor. Cind iti cumperi benzina, consumi benzina, si ramii fara bani si fara benzina. Cind investesti
banii int-o afacere, si conduci afacerea cu succes, vei primi profit la investitia facuta.
Pe masura ce ne investim timpul, cunostinta, intelepciunea, dragostea si pasiunea in oameni de incredere,
creste forta de munca la plantatul bisericilor, si Imparatia lui Dumnezeu primeste profitul din aceasta
investitie.

INMULTIREA UCENICILOR PENTRU INMULTIREA BISERICILOR
Robert Coleman a explicat exemplul facerii de ucenici dat de Isus in cartea sa excelenta, Planul Principal
al Evanghelizarii.
1. Selectia: Oamenii erau metoda sa. (Luca 6:12-13)
• Isus a ales o duzina de oameni sa invete de la El si sa ii continue lucrarea dupa ce El s-a intors la
Tatal.
• Isus si-a invatat ucenicii sa predice, sa invete pe altii, sa vindece, sa se roage si sa faca minuni, dar
obiectivul Sau principal a fost sa ii transforme in oameni in stare sa conduca pe altii.
• Ucenicii au fost credinciosi, dar nu perfecti. Ei au facut greseli, dar au primit totdeauna invatatura.
• Isus si-a concentrat efortul asupra unui grup mic, si nu asupra multimilor. Cu cit mai mic grupul,
cu atit mai mare oportunitatea de a comunica si invata eficient.
• Sugestie de predare: Intreaba-te pe tine si pe cei pe care ii inveti,“Care este metoda ta principala?
Predicarea? Predarea invataturii? Faci totul singur? Iei pe cineva sa te insoteasca atunci cind mergi
in vizite? Ai adus pe cineva astazi aici? Ai ucenici, invatacei? Ai macar un ucenic?
Nu elevi, nu membrii din biserica, ci un ucenic pe care il inveti tot ce stii?"
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• Ilustratia autorului:
➤ Am obisnuit sa consider conducerea campaniilor de plantare a bisericilor si a conferintelor de lideri
ca lucrarile mele principale. Dar mi-am dat seama ca aveam in acest fel numai o lucrare de adunare,
limitata de ce puteam sa fac singur.
➤ Apoi am invatat ca facind ucenici, imi puteam inmulti lucrarea.
➤ Acum pot totdeauna sa calatoresc si lucrez cu oameni de incredere pe care ii invat cum sa
conduca aceasta lucrare.
➤ Acum lucrarea mea nu este limitata la ce pot face singur; ci include tot ce fac ucenicii
pe care i-am invatat eu.
• Pregatirea Plantarii de Biserici: Cauta oameni de nadejde. Roaga-te lui Dumnezeu sa iti dea oameni
credinciosi care vor sa fie facuti ucenici. Noteaza-ti numele celor care iti vin acum in minte.
2. Asociatia: A stat cu ei. (Marcu 3:14)
• Isus le-a permis ucenicilor sa stea cu El 24/7/365, dimineata si seara. A mincat cu ei, a vorbit cu ei,
a calatorit cu ei.
• Se despartea de ei numai atunci cind trebuia sa fie singur cu Tatal Sau. Si chiar si acel timp
a fost un timp folosit ca sa-i invete cum sa se roage (Luca 11:1).
• Facerea de ucenici nu poate avea loc duminica dimineata, duminica seara sau la intilnirile din timpul
saptaminii. Ucenicii au nevoie de mai mult timp cu cei care ii invata, pentru ca facerea de ucenici
nu este o scoala sau un program, ci este o relatie.
• Ilustratia autorului: Eu si ucenicii mei am petrecut mult timp impreuna in timpul lucrarii.
Am mincat impreuna, am stat de vorba, si ne-am simtit bine impreuna. Se ivesc intotdeauna prilejuri
neplanificate de a fi impreuna, pe linga timpul petrecut in invatare si pregatire. Ucenicii mei au nevoie
sa-mi cunoasca gindurile, si cel mai bine fac asta cind ma vad cum traiesc.
• Pregatirea Plantarii de Biserici: Cind petreci tu timp cu viitorii lideri? Cu fiecare separat? In grup restrins?
Maninci cu ei? Ii lasi sa te insoteasca in vizitele pastorale? Ii inveti cum sa se roage? Cum sa evanghelizeze?
Cum sa foloseasca materialele ajutatoare? Cum sa conduca la rindul lor alte grupuri?
3. Consacrarea: A cerut supunere. (Ioan 15:10)
• Pe masura ce relatia lor s-a adincit, ucenicii au invatat ca nu e destul numai sa Il urmeze pe Isus;
ci trebuiau sa I se si supuna.
• Cind cauti ucenici printre credinciosi, afla-i pe aceia care incearca sa I se supuna lui Isus.
• Pe masura ce relatia voastra se dezvolta, nu-ti fie teama sa ii disciplinezi pe aceia pe care-i inveti. Facuta
cu dragoste, disciplinarea ii va incuraja, si tu vei rezolva problemele mici inainte ca ele sa devina mari.
Ai grija sa nu ii descurajezi fiind prea critic la adresa lor si incercind sa le conduci viata.
• Ilustratia autorului: Cind ucenicii calatoresc cu mine, ii rog sa noteze tot ce invata.
Aceasta este o indatorire simpla care de multe ori ii arata pe cei care sint sau nu sint seriosi in hotarirea
de a deveni ucenici. Si eu de asemenea nu mai sint expus riscului de a-mi pierde vremea incercind sa fac
un ucenic dintr-o persoana care refuza sa indeplineasca sarcini asa simple.
• Pregatirea Plantarii de Biserici: Ce te astepti de la ucenicii tai? Doresti ca ei sa completeze lectiile
pe care le dai? Daca nu isi fac temele, se vor duce sa viziteze noi credinciosi?
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4. Impartirea:

S-a dat pe Sine Insusi . (Ioan 20:22)

• Isus
I si-a dat timpul, vindecarea, viata. Dragostea totdeauna se daruieste pe sine. Si, dupa ce a plecat,
a continuat sa se dea pe Sine Insusi trimitind Duhul Sfant sa locuiasca in ei.
• Pe masura ce Isus a demonstrat daruire de Sine, ucenicii Lui au invatat sa se daruiasca si ei, sa
raspindeasca Evanghelia in mod liber, sa se daruiasca pe deplin lucrarii si mesajului lui Cristos.
• Ca facatori de ucenici, si noi trebuie sa ne daruim lucrarii si acelora pe care ii invatam.
• Isus era El Insusi programa de invatamaint; noi trebuie sa obtinem sau sa concepem un manual care sa
cuprinda in mod sistematic si cuprinzator tot ceea ce ucenicii nostri trebuie sa stie.
• Ilustratia Autorului:
➤ Datorita faptului ca fiecare persoana este unica si invata in mod diferit, eu posed programe si
manuale care ma ajuta sa fiu un invatator eficient si sa nu omit nimic din ceea ce ucenicii
mei trebuie sa stie.
➤ Cu fiul meu de 12 ani, de exemplu, folosesc un manual de facere de ucenici pentru credinciosi noi.
Pentru membrii noi ai lucrarii noastre folosesc un manual care se axeaza pe calitatile de conducere si
de lucrare.
• Pregatirea Plantarii de Biserici: Cum te vei darui pe tine insuti ucenicilor tai? Ai conceput un plan
ysi materiale care sa ii invete calitatile necesare pentru plantarea de biserici?
5. Demonstratia:

Le-a aratat cum sa traiasca . (Ioan 13:15)

• Ucenicii au invatt sa se roage privindu-L pe Isus. Au invatat cum sa predice, sa invete, sa vindece si
sa scoata dracii privindu-L pe Isus. Au invatat teologie ascultind raspunsurile pe care El le-a dat
la intrebarile oamenilor.
• “El nu a cerut nimanui sa fie sau sa faca un lucru pe care El nu l-a facut mai intii in viata Lui,
aratind astfel nu numai posibilitatea indeplinirii lui, ci si relevanta lui pentru misiunea vietii Lui”
(Planul Principal al Evanghelizarii, p.76).
• Ilustratia Autorului : Eu nu pot face un membru nou al lucrarii ucenic intr-o sala de clasa din Dallas.
El trebuie sa vada si sa faca lucrarea, ca apoi s-o poata intelege si s-o faca parte din viata lui. Astfel,
el nu numai ca va intelege ce are de facut, dar va putea invata si pe altii cum sa intre in lucrare. Acest
principiu m-a calauzit sa ma rog “Doamne, ajuta-ma sa nu mai lucrez niciodata singur.
Te rog da-mi intotodeauna macar un ucenic cu care sa impartasesc lucrarea.”
• Pregatirea Plantarii de Biserici: Cum iti inveti ucenicii sa se roage? Sa faca evanghelizare?
Sa faca ucenici? Sa conduca grupuri-celula? Vei trece prin citeva lectii de facere de ucenici impreuna
cu ei?
6. Delegarea: Le-a dat de lucru (Marcu 6:7-13, Luca 9:16)
• Isus stia ca ucenicii trebuie sa si lucreze, nu numai sa priveasca si sa asculte. Dar El avea totdeauna
grija ca ei mai intii au vazut si au auzit.
• Au ascultat. Au privit. I-a trimis in lume. Au mers si au facut ce i-a invatat Isus.
• Ilustratia Autorului : Eu nu acopar toata lucrarea de predare la o conferinta. Am grija ca si altii
sa poata preda, pentru a avea oportunitatea sa invete prin practica. Sincer, este dificil pentru mine
sa-i las pe altii sa faca lucrurile care imi fac mie placere si la care sunt talentat. Dar roadele vietilor
lor merita acest sacrificiu din partea mea. Si bucuria pe care o am cind vad un ucenic crescind in
lucrare este mai mare decit placerea pe care o am cind lucrez eu insumi.
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• Pregatirea Plantarii de Biserici: Ce sarcini le vei da ucenicilor tai? Cind ar trebui sa le dai teme
practice? Care este aspectul favorit al lucrarii tale la care vei lasa pe altii sa participe in locul tau?
Aminteste-ti ca prima ta sarcina este sa cresti ucenici. In lucrarea de plantare a bisericilor este
foarte important sa ii cresti ca si ei sa poata face alti ucenici la rindul lor.
7. Supravegherea: I-a tinut sub observatie. (Marcu 6:30, Luca 9:10)
• Isus le-a cerut socoteala ucenicilor. A vrut sa stie tot ce au facut si nu i-a lasat sa se odihneasca pe
laude si nici sa se inece in greseli.
• Isus i-a supravegheat indeaproape pe ucenici si s-a folosit de fiecare prilej sa ii ajute sa se dezvolte si
sa creasca in putere.
• Isus nu a presupus niciodata ca ei sunt perfecti pentru ca au primit invatatura de la El. Ci Isus intotdeauna
i-a ajutat cind au dat gres, si le-a facut loc sa creasca si sa se maturizeze.
• Ilustratia Autorului : Cind un ucenic de-al meu sfirseste o sarcina sau o tema, le revizuim impreuna.
Este important sa-i lauzi si sa-i incurajezi mereu pe ucenicii tai, chiar si atunci cind dau gres. Este de asemenea
important sa le dai sugestii si puncte calauzitoare pentru imbunatatire. Si este vital ca sa faci toate
acestea in dragoste.
• Pregatirea Plantarii de Biserici: Daca lucrurile merg bine, incurajeaza liderii dar reaminteste-le ca
Domnul este cel care lucreaza, nu ei. Si daca lucrurile nu merg bine, incurajeaza-i. Tine-i pe calea
cea buna.
8. Reproducerea: S-a asteptat ca ei sa aduca roada. (Ioan 15:16, Mat. 28:16-20)
• Scopul facerii de ucenici este aducerea de roada.
• Isus le-a aratat clar ucenicilor ca ei trebuie sa aduca roada pe altii, asa cum si El i-a adus pe ei
ca roada.
• Te astepti ca oamenii tai (lucrarea de inmultire) – sau programele sau predicile tale
(numai adunare) – sa cistige suflete si sa faca ucenici din credinciosi?
• Iti inveti oamenii sa fie spectatori sau participanti?
• Ilustratia Autorului: Scopul meu este sa imi vad ucenicii maturizindu-se si mergind singuri in lucrare,
nemaifiind dependenti de mine. Visul meu este ca intr-o buna zi sa am cel putin un ucenic in fiecare
tara din lume. Speranta mea este ca aceia pe care i-am facut ucenici sa ma intreaca si sa faca lucruri
mai mari in Imparatia lui Dumnezeu.
• Pregatirea Plantarii de Biserici: Succesul plantarii de biserici nu va fi determinat de ceea ce faci tu,
ci de ceea ce fac ucenicii tai! Unde iti sunt ucenicii?

PRIMII PASI

Urmeaza materiale ajutatoare pentru facerea de ucenici—

1. Schema pentru predarea acestei lectii despre Facerea de Ucenici.
2. Cit de repede ar veni lumea la Cristos (Inmultire vs. Adunare)
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PASII URMATORI
Vei avea nevoie de un manual si o programa buna sa-ti ajuti ucenicii sa creasca. Exista multe manuale
traduse in mai multe limbi. Iata doua foarte bune:
• Viata Noua in Cristos, vol. 1
• Viata Noua in Cristos, vol. 2
• Aceste carti sunt incluse in CD-ul pentru computer de la situl www.GoLeaders.net numit
“Materiale pentru Plantarea Bisericilor.”
• Linkuri la aceasta brosura se gasesc la www.GoLeaders.net
.
• Aceste materiale se gasesc in lb. spaniola pe internet la http://www .obrerofiel.com/
Catea Planul Principal al Evanghelizarii de Robert Coleman este un ajutor foarte bun. O poti
gasi la orice librarie crestina.
La situl www .GoLeaders.net poti gasi informatii suplimentare despre Urmatorii Pasi pentru
Facerea de Ucenici.
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UCENICI FACIND
UCENICI PENTRU
A PLANTA BISERICI

T
O
O
L

Adaptare din Planl Principal al Evanghelizarii
de Robert Coleman

1. Selectia: _______________ erau metoda Lui. (Luca 6:12-16)

2. Asociatia : El _________________ cu ei. (Marcu 3:14)

3. Consacrarea : El a cerut _________________. (Ioan 15:10)

4. Impartirea: El _____________ pe Sine Insusi. (Ioan 20:22)

5. Demonstrarea : El ____________ cum sa traiasca. (Ioan 13:15)

6. Delegarea : El _______________ la lucru. (Marcu 6:7-13)

7. Supravegherea: El le-a _______________ socoteala. (Marcu 6:30)

8. Reproducerea : El se astepta ____________. (Matei 28:16-20)
Raspunsuri:

Oameni, stat, supunere, a dat, a aratat, a trimis, cerut, roada.
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CIT DE REPEDE AR PUTEA
LUMEA SA VINA
LA CRISTOS…

T
O
O
L

Anul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
continua…
…
5,480 ani

PRIN ADUNARE

PRIN INMULTIRE

• Un predicator cistiga 3,000 oameni
pentru Cristos zilnic (ca si Ziua de
Rusalii in Fapte 2:41)

• Un crestin cistiga doi oameni pentru
Cristos in fiecare an.
• In fiecare an urmator, fiecare
crestin cistiga inca doi oameni pentru
Cristos.

Crestini la
Oameni mintuiti
inceputul anului
in fiecare an

Crestini la
Oameni mintuiti
inceputul anului
in fiecare an

1
1.1 milioane
2.2 milioane
3.3 milioane
4.4 milioane
5.5 milioane
6.6 milioane
7.7 milioane
8.8 milioane
9.9 milioane
11.0 milioane
12.1 milioane
13.2 milioane
14.3 milioane
15.4 milioane
16.5 milioane
17.6 milioane
18.7 milioane
19.8 milioane
20.9 milioane
22.0 milioane
continua…
…
6 miliarde

1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
1.1 milioane
continua…
…
1.1 milioane

1
3
9
27
81
243
729
2,187
6,561
19,683
59,049
177,147
531,441
1.6 milioane
4.8 milioane
14 milioane
43 milioane
129 milioane
387 milioane
1.1 miliard
3.5 miliarde

2
6
18
54
162
486
1,458
4,374
13,122
39,366
118,098
354,294
1 milion
3 milioane
9.5 milioane
28 milioane
86 milioane
258 milioane
774 milioane
2.3 miliarde
7 miliarde

ADUNAREA a 3,000 crestini zilnic dureaza peste 5.480 de ani sa ajunga 6 miliarde de oameni!
• Pentru ca aceasta metoda sa reuseasca, unii oameni trebuie SA RAMINA IN VIATA TIMP DE 5.480 DE ANI
si populatia lumii NU POATE creste!
• Deci, metoda ADUNARII este IMPOSIBILA! Nu va rezolva NICIODATA problema!
Dar INMULTIREA ajunge la 10,5 MILIARDE DE OAMENI IN NUMAI 21 DE ANI!
• INMULTIREA este singura cale de a atinge toata lumea!
• Aceasta inseamna ca FIECARE dintre noi trebuie sa ascultam porunca lui Isus din Mat. 28:19, care este

FACETI UCENICI!
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RUGACIUNE

EVANGHELIZARE

INMULTIRE

VIZIUNE

FACERE DE
UCENICI

CRESTEREA
LIDERILOR

ADUNARE

PROCESUL PLANTARII BISERICILOR
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ADUNAREA NOILOR
CREDINCIOSI IN
BISERICI
INTRODUCERE
Gest: amindoua bratele in jurul umerilor a doua persoane imaginare din dreapta si stinga ta.
Sugestie de predare: Determina participantii sa se gindeasca la reteta lor favorita.
• Imi place foarte mult [ numele mincarii ] pe care o serviti aici. (Alege o mincare favorita a localnicilor
sau ceva specific regiunii respective.)
• Poate cineva sa imi dea reteta?
• Daca intotodeauna folosesti ingredientele respective, mereu vei prepara mincarea aceasta.
Citeste Fapte 2:28-47 — Care sunt ingredientele vietii de crestin din acest pasaj?
• Partasie—credinciosii se adunau impreuna
• Facere de ucenici—credinciosii cresteau studiind doctrinele impreuna, si, mai important,
invatau cum sa traiasca vieti de credinciosie.
• Inchinare—Il laudau pe Domnul
• Lucrare—Oamenii se ajutau intre ei. Aveau totul in comun si aveau grija de nevoile tuturor.
• Evanghelizare—Il impartaseau pe Cristos cu altii si oamenii veneau la Domnul.
• Aceste puncte sunt mentionate in cartea lui Rick Warren’s Purpose Driven Church.
Sa privim la o reteta simpla “Primii Pasi” pentru a invata sa amestecam aceste ingrediente ca sa pornim o biserica noua!

RETETA PENTRU INCEPEREA UNEI NOI BISERICI MISIONARE
Ingredient #1 - REGIUNEA: Identificarea vecinatatii unde va fi plantata o biserica
➤ Ar trebui sa fie o regiune (vecinatate) unde nu exista o biserica evanghelica.
➤ Daca exista o biserica evanghelica sau de alta denominatie in vecini, poate nu ar trebui sa alegi
aceasta regiune.
➤ Trebuie sa fie o decizie condusa de Duhul Sfant.
➤ Conducerea bisericii-mama trebuie sa fie de acord cu aceasta locatie.
Ingredient #2 - LOCUL DE INTILNIRE: Identificarea locului pentru ridicarea adunarii
➤
➤
➤
➤

Trebuie sa fie usor accesibil.
Trebuie sa fie un loc cunoscut in regiune.
Majoritatea oamenilor din vecini trebuie sa aiba acces la acest loc.
De multe ori, un loc bun de incepere a unei biserici este intr-o casa.
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Ingredient #3 – PASTORI INGRIJITORI: Identificarea liderilor noi care vor pastori turma noua de
de credinciosi si pe ceilalti oameni interesati de lucrurile spirituale. Acesti barbati si femei trebuie sa fie:
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

chemati de Dumnezeu ca pastori (1 Petru 5:1-4)
sa aiba o reputatie buna si sa fie recunoscuti ca lideri spirituali
sa aiba experienta suficienta in lucrare
sa posede un caracter bun (1 Timotei 3:1-3;Tit 1:5-9)
sa doreasca sa lucreze ca parte din echipa de conducere
sa fie de incredere si gata sa dea socoteala in fata liderilor din biserica-mama
sa fie de acord cu pozitia doctrinala a bisericii-mama

Ingredient #4 - IMPARTASIREA EVANGHELIEI: Conceperea unui plan in care regiunea sa primeasca numeroase
vizite si discutii de evanghelizare.
➤ Fa o harta a regiunii, si apoi incepe sa te rogi pentru locuitorii ei.
➤ Cauta sa gasesti si sa cistigi pentru Cristos oameni care au influenta asupra celorlati
(‘pazitor’; ‘om al pacii’ (Luca 10:5-7).
➤ Recruteaza si invata oameni din biserica-mama cum sa evanghelizeze regiunea aleasa.
➤ Concepe un plan pentru a impartasi si predica Evanghelia in mod sistematic in regiune, la oamenii
de toate virstele. Evanghelizarea personala este strategia cea mai buna.
Ingredient #5 – LUCRARE IN DRAGOSTE: Impartaseste dragostea lui Isus Cristos in tot ce faci.
➤ Vorbeste cu fiecare la nivelul lui. Aminteste-ti ca noii credinciosi nu stiu nimic despre Biblie sau
lucrurile spirituale. Invata-i Cuvintul lui Dumnezeu si caile in care sa creasca impreuna si sa-L laude pe El.
➤ Pune accentul pe inchinare, rugaciune, studierea Bibliei si a doctrinelor, facerea de ucenici, dragostea
fata de altii, evanghelizarea vecinatatii si implinirea nevoilor fiecaruia.
Ingredient #6 – ADUNARE IMPREUNA: Adunati-va impreuna in mod regulat (cel putin saptaminal) cu
noii credinciosi si cu cei interesati de lucrurile spirituale.
➤ Cauta si fa ucenici din noii credinciosi care au rivna fata de Cristos.
➤ Da laptele Cuvintului celor nou-nascuti si carnea duhovniceasca celor maturi.
➤ Dezvolta darurile spirituale, chemarile si talentele, ca fiecare sa poata participa si fi o parte din
biserica noua cit de curind posibil.
➤ Cind posibil, foloseste grupuri-celula pentru a aduna impreuna pe credinciosii noi (vezi reteta urmatoare.)

CARE ESTE RETETA INTILNIRII UNUI GRUP-CELULA?
➤ Bun-venit (10-15 minute)
• Ajuta pe fiecare sa faca cunostinta si sa se simta comfortabili. Roaga-i sa raspunda la urmatoarele
intrebari:
1.Cum te cheama?
2.“Intrebarea de Introducere”
• Foloseste intrebari neutre
• Ajuta pe toata lumea sa vorbeasca
• Liderul vorbeste primul ca sa dea exemplu
• Ajuta oamenii sa gaseasca lucruri in comun
➤ Inchinare (15 minute)
• Roaga pe cineva sa invete grupul unul sau doua cintece simple ca si cum nu le stie nimeni. Fa aceasta
pentru a nu face vizitatorii sa se simta stingheriti pentru ca nu stiu cintecul.
• Roaga-te o rugaciune simpla catre Duhul Sfant sa dea intelepciune in timpul adunarii.
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➤ Cuvint (30-40 minute)
• Asigura-te ca fiecare are o Biblie.
• Mai intii invata noii credinciosi cum sa foloseasca Biblia.
• Arata-le Cuprinsul Bibliei.
• Invata-i cum sa caute in Biblie cartea mentionata in intrebare.
• Arata-le ce este acela un capitol si ce este un verset.
• Revizuieste “Inrebarile pentru discutie” si roaga oameni diferiti sa citeasca pasajele si sa raspunda
la intrebari.
• Condu discutia cu mult tact, avind grija sa nu vorbeasca cineva tot timpul, si ca fiecare sa poata
participa, dar nu stingheri pe cei care nu vor sa participe. In nici un caz nu e recomandat sa pui
pe fiecare sa vorbeasca la rindul lui!
➤ Lucru (15-20 minute)
• Acesta este momentul in care Viziunea este mereu amintita—suntem aici sa aducem regiunea la Cristos.
• Intreaba daca cineva are un motiv de rugaciune. Cind cineva formuleaza o cerere, intreaba imediat daca
cineva vrea sa se roage pentru persoana respectiva. Daca nu se ofera nimeni voluntar, sa se roage liderul.
• Incurajeaza oamenii sa se roage unul pentru altul pe nume si in mod specific pentru problema amintita.
Continua pina cind toate cererile au fost amintite in rugaciune imediata si individuala.
• Roaga oamenii sa impartaseasca numele celor care au nevoie de Cristos si apoi roaga-te pentru ei.
• Inchide cu o rugaciune scurta.
• Vorbeste cu fiecare participant inainte de a pleca. Incearca sa dai atentie speciala fiecaruia.
• Pastreaza o lista cu cei amintiti in rugaciune.
• Focus: Noi pentru Altii.

UNDE SE SERVESTE ACEASTA RETETA?
•
•
•
•

Casele membrilor din regiune, pentru ca ele sunt cele mai primitoare.
Familia gazda are o reputatie buna?
Ar fi bine ca adunarile sa se tina prin rotatie in mai multe case.
Atmosfera neoficiala—aseaza scaunele in forma de cerc.

CIND SE SERVESTE RETETA?
•
•
•
•

In fiecare seara in timpul campaniei.
O data pe saptamina dupa campanie—stabileste timpul saptaminal.
Planifica pentru o ora jumatate pina la doua ore.
Ce ora in timpul serii este potrivita in cultura ta—aceeasi ora ca si programele normale de seara?

CUI II SERVIM ACEASTA RETETA?
•
•
•
•

Toti cei care au facut o marturisire de credinta!!
Include membrii din biserica-mama.
Decide daca sa incluzi si copii sau sa ai o intilnire separata pentru ei.
Gazdele ar trebui sa participe—ei vor fi considerati lideri pentru ca si-au pus casa la dispozitie.
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CONCEPE-TI RETELE PROPRII
1. Prepararea mincarii
a) Alege un text din Biblie, cum ar fi o pilda, o intimplare din Evanghelii sau o sectiune din Epistole.
Acest text poate fi si textul pentru predica de duminica.
b) Imparte textul in paragrafe, si creeaza o intrebare care va determina grupul sa
discute textul. Trei sau patru intrebari sunt suficiente.
c) Scrie una sau doua intrebari care pot aplica textul la viata noastra de toate zilele.
d) Ai construit acum baza unei discutii in grup restrins.
e) Scrie o intrebare ne-spirituala la care poate raspunde oricine-fie crestin sau nu - care este
oarecum legata de text.Scopul acestei intrebari este sa indemne pe toata lumea la participarea
in discutie.
f) Ai acum “mincarea.”
2. Meniul
a) Imparte o foaie de hirtie in 4 sectiuni si pune-le titlurile: 1) Bun-venit, 2) Inchinare, 3) Cuvint, 4) Lucru
b) Da instructiuni pentru fiecare sectiune.
c) In sectiunea “Bun-venit” fiecare trebuie sa isi spuna numele si sa raspunda la o intrebare despre
sine insusi. Scopul este crearea unei atmosfere relaxate, in fiecare poate sa spuna ceva.
Poti conduce aceasta sectiune sub forma de joc.
d) In sectiunea “Inchinare” instruieste oamenii cum sa Ii cinte lauda Domnului invatindu-i un cintec
sau doua. Poti alege cintece simple care sa aiba legatura cu textul.
e) In sectiunea “Cuvint” incurajeaza tot grupul sa participe la discutia legata de textul
Biblic citit.
f) In timpul de “Lucru” lasa-L pe Duhul Sfant sa lucreze. Fiecare persoana care are un motiv de rugaciune
ar trebui sa se simta mingiiat cind cineva din grup se roaga imediat pentru el pe nume, aducindu-i
cererea inaintea lui Dumnezeu. Noteaza-ti raspunsurile la rugaciuni pe care Domnul le da
prin acest grup.
3. Facerea de Ucenici
a) Fa copii ale meniului si distribuie-le membrilor de incredere din biserica ta. Fiecare ar trebui sa
pastreze o copie.
b) Saptaminal pregateste o “Mincare” (lista) care contine intrebarile pentru discutie pentru saptamina respectiva.
c) Pentru fiecare “ucenic” (asistent) participa la grup timp de cel putin 3 saptamini. In prima saptamina,
da exemplu conducind grupul. A doua saptamina, lasa-ti ucenicul sa conduca grupul, asistat de tine.
In a treia saptamina, participa doar ca observator si impartaseste-ti comentariile si parerile cu ucenicul
dupa intilnirea grupului.
d) Stabileste saptaminal un timp de intilnire cu ucenicii tai. La intilnire, roaga pe fiecare ucenic sa
povesteasca ce s-a intimplat la ultima adunare - ce s-a invatat, ce intrebari s-au pus, ce motive de rugaciune
(pentru a le impartasi cu biserica). Apoi distribuie "mincarea" (lista) pentru intilnirea urmatoare, si
discuta textul si intrebarile. Roaga-te pentru ucenici si pentru motivele de rugaciune aduse de
grup.
4. Reproducere
a) Incurajeaza-ti ucenicii (asistentii) sa aleaga un alt asistent din grup care sa ajute la conducerea
intilnirilor de grup.
b) Incurajeaza oamenii din grup sa isi aduca rudele, prietenii si vecinii la intilnire.
c) Spune membrilor grupului ca atunci cind grupul creste la 12 sau 16 participanti, va sosi timpul
ca grupul sa se imparta in doua. Noul "asistent" va fi atunci pregatit sa conduca unul din cele doua
grupuri. Fiecare lider va alege atunci un nou asistent, ca procesul sa poata astfel continua.
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PRIMII PASI

Acesta este materialul ajutator pentru Adunare—

1. Reteta pentru Grupuri-Celula

PASII URMATORI
CD-ul pentru computer distribuit de GoLeaders.net contine un manual pentru Lideri de Grup
numit “Materiale pentru plantarea bisericilor.” Linkuri la acest manual se gasesc la www. GoLeaders.net .
La situl
www.GoLeaders.net poti gasi informatii suplimentare referitoare la Urmatorii Pasi
pentru Adunare.
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RETETA: INTILNIRI
DE GRUPURI-CELULA

MA
TE
RI
AL
BUN-VENIT

Ajuta pe fiecare sa faca cunostinta si sa se simta relaxati. Pune-le urmatoarele intrebari:

Cum te numesti? Unde ai locuit intre virstele de 7 si 12 ani? Cite persoane se afla in
familia ta?
Pe masura ce oamenii raspund, roaga pe fiecare sa repete numele celui care s-a prezentat inaintea lui.
Poti face acest lucru in forma de joc.
INCHINARE
Roaga pe cineva sa conduca o cintare simpla. Invata-i pe noii veniti. Nu ii stingheri pe vizitatori - ajuta-i
sa se simta relaxati invatindu-i cintecul si nu asteptindu-te sa il invete singuri.
Roaga-te o rugaciune simpla la Duhul Sfant sa reverse intelegere in timpul adunarii.
CUVINT
Foloseste Lectia 1 din Facerea de Ucenici.
•
•
•
•
•

Mai intii invata-i pe noii credinciosi cum sa foloseasca Biblia.
Arata-le Cuprinsul cartii.
Invata-i cum sa caute cartea din Biblie mentionata in intrebari.
Arata-le ce este acela un capitol si un verset.
Revizuieste primele citeva intrebari si roaga oameni diferiti sa citeasca pasajele si sa raspunda la
intrebari.

Dupa ce sfirsesti discutia la trei sau patru din intrebari, prezinta Evanghelia la cei care nu sunt credinciosi
folosind brosura GMF. Sau poti sa iti prezinti marturia ta personala pentru a impartasi Evanghelia si
apoi poti folosi rugaciunea din brosura GMF pentru a-i conduce la Cristos.
LUCRU
“Aveti rude, prieteni, sau vecini care ar vrea sa auda despre Biblie si despre Isus Cristos?
Cind am putea sa ii cunoastem?”
Roaga-te pentru acesti oameni. Apoi incearca sa stabilesti un timp la care sa ii poti vizita.
Vorbeste cu fiecare in mod individual inainte de plecare. Da atentie speciala fiecarei persoane.
Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor

©2003 www.GoLeaders.net

60

61

Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor

©2003 www.GoLeaders.net

RUGACIUNE

EVANGHELIZARE

INMULTIRE

VIZIUNE

CRESTEREA
LIDERILOR

FACERE DE
UCENICI

ADUNARE

PROCESUL PLANTARII BISERICILOR
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"Niciodata nu subestima puterea unei cai clare."
Tom Holladay, Biserica Saddleback
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CRESTEREA
LIDERILOR

Adaptare din Cele 21 Legi Nediscutabile ale Conducerii de John Maxwell1
din Cele 17 Legi Indisputabile ale Lucrului in Echipa de John Maxwell2
si din Planul Principal al Evanghelizarii de Robert Coleman3

INTRODUCERE
Gest: miinile in forma de cupa pentru a arata postura unui lider care slujeste.
Obiectivul lectiei: Aseaza pe podea un copil micut, care va fi usor de ridicat de catre doi oameni.
Apoi roaga pe cineva mai solid sa se aseze pe podea. Roaga pe cineva sa ii ridice. O singura persoana nu o
poate face, sau o face cu mare greutate. Doi vor avea greutati. Cind ajungi la 5 sau 10—atunci va fi mult mai usor!
3) Relateaza intimplarea a doua echipe care au incercat sa urce Everestul (pag 42-43 din Cele 17 Legi
Indisputabile ale Lucrului in Echipa de John Maxwell) :
a) Maurice Wilson a incercat sa urce Muntele Everest cu numai 3 carausi (Serpa). La un moment dat,
carausii au decis ca nu mai vor sa urce. Ani mai tirziu, Wilson a fost gasit inghetat in cortul lui.
b) Tenzing Norgay si Edmund Hillary in sfirsit au urcat pe Muntele Everest.
i) Au avut o echipa de 300 de carausi sa care echipamentul.
ii) Au fost impartiti in echipe diferite care au urcat pe munte.
iii) Fiecare echipa progresa o zi, ajungind la capatul puterilor.
iv) Urmatoarea zi, faceau carare pentru echipa care venea din urma ca sa progreseze mai mult.
v) Nu stiau cine va ajunge la virf—dar doreau reusita intregii echipe.
Sugestie de Predare: Diagrama versetului 2 Tim 2:2 pe o tabla mare, notite lipite pe ea, etc. Foloseste
aceste materiale pentru a ilustra punctele de mai jos.Aceasta diagrama se gaseste la pagina 43 a manualului.

DE CE SA CRESTEM LIDERI NOI?
Legea Muntelui Everest—Cu cresterea obstacolului, creste nevoia lucrului in echipa2
• A crescut viziunea ta? Doresti sa primesti provocarea de a planta o biserica noua?
Cit de mare e muntele? mare? MARE? FOARTE MARE?
• Daca poti sa iti indeplinesti visul, inseamna ca visul tau e prea mic!
• Isus si-a alcatuit o echipa de 12 ucenici. Pavel si-a adunat o echipa. Fiecare din epistolele lui sfirseste cu salutari
catre membrii echipei din fiecare oras. Pavel de asemenea i-a spus lui Timotei sa isi alcatuiasca o echipa (2 Tim 2:2).

Primii Pasi Manual de Plantarea Bisericilor

©2003 www.GoLeaders.net

64

Legea Cercului Restrins—Potentialul determinat de cei mai apropiati tie1
• Daca oamenii din jurul tau sunt puternici, atunci vei avea un impact puternic pentru Cristos. Daca ei
sunt slabi, si impactul tau va fi mai slab.
• Ai grija in mod special la cresterea primilor ucenici. Citeste din nou 2 Tim. 2:2. Impactul lui Pavel
se inmultea prin Timotei spre “oameni credinciosi” si apoi ”altii de asemenea.” Dar impactul ar fi fost
slabit daca Timotei nu si-ar fi facut lucrarea cum trebuie.
• Pavel crestea in Timotei o viziune care cuprindea patru generatii de ucenici. Si noi trebuie sa facem la fel.
Noi trebuie sa aratam ucenicilor nostri nu numai cum pot face lucrarea, ci sa ii invatam si cum sa
predea lucrarea celor care vin in urma lor.
Legea Cresterii Explozive—Ca sa adaugi, condu urmasii; ca sa inmultesti, creste liderii1
• Aceasta este diferenta dintre “matematica liderului” si “matematica urmasului.” Matematica liderului se
axeaza pe cresterea altori lideri. Matematica urmasului pune accent pe citi urmasi in credinta ai. (p. 208)
• 2 Tim. 2:2 arata inmultirea dorita de Pavel: de la Pavel la Timotei la Oameni credinciosi la Altii.
• Gindeste la lucrarea lui Pavel. Ce ar fi fost lucrarea lui fara Timotei? Fara Tit? Fara cei mentionati
in 2 Tim 4? Pavel a lasat in urma lui conducatori oriunde a mers.
• “Ironia fascinanta a conducerii este ca daca vrei sa realizezi ceva mare in care sunt implicati o multime de oameni,
trebuie sa pui accentul pe numai citiva oameni.” (21 Minute p. 335)
• Cind conduci urmasi, ramii numai cu urmasii. Cind conduci lideri, ramii si cu urmasii lor.
(Deseneaza o schita pentru a ilustra acest punct.)(p. 209)
• Gindeste la lucrarea lui Isus. El si-a concentrat cea mai mare parte din timp in cresterea a 12 lideri
care sa Ii poata lua locul dupa plecarea Sa.
• Cum se aplica acest lucru la plantarea bisericilor? Tu ca si pastor conduci biserica noua? Sau
inveti pe altcineva sa o conduca?

CUM SE CRESC LIDERI NOI?
Legea Concentratiei—cu cit mai mic grupul, cu atit mai eficienta invatarea3
• Obiectivul lectiei: Aseaza pe o masa 10-20 de sticle si borcane. Stropeste-le cu apa.
Nu va intra prea multa apa in ele. Apoi du-te si toarna apa in fiecare. Sticlele si borcanele se umplu. Predicarea
este ca si stropirea cu apa. Facerea de ucenici este ca si turnarea apei.
• Isus s-a concentrat asupra a citiva.
• 2 Tim 2:2 ilustreaza aceasta metoda de inmultire.
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• Cu mijloacele moderne de comunicare, suntem ispititi sa spunem citor mai multi oameni posibil. Dar
Crestinatatea este un exemplu de incarnatie - trebuie sa dezvoltam relatii cu un numar restrins de oameni
atunci cind crestem lideri noi.
Legea Prioritatilor—Liderii inteleg ca multa activitate nu conduce neaparat la succes2
• Examineaza-ti orarul de saptamina trecuta.
• Cit timp ai petrecut crescind lideri in biserica ta?
• Ti-ai petrecut cea mai mare parte din timp cu urmasi? Sau cu lideri?
• Incerci sa investesti in vietile liderilor? Sau te multumesti numai sa predici tuturor?
• Iti ridici liderii? Sau ii impingi in jos?
• Principiul Pareto: 20% din oameni fac 80% din munca. Topul 20% al prioritatilor tale vor aduce 80% din
roada. Concentrindu-ti timpul si atentia pe 20% din oamenii tai va aduce 80% din impactul pe care
il vei avea.
• Realizezi lucrurile cele mai importante mai intii? Sau lucrurile care iti plac cel mai mult? Sau lucrurile
pe care vor altii sa le faci?
Legea Procesului—Cresterea se face Zilnic, Nu Intr-o Zi 2
• Studierea acestui manual si completarea acestui curs te va ajuta sa cresti ca si lider. Dar ca sa iti implinesti
intregul potential de a fi un lider mai bun, mai puternic, mai eficient, trebuie sa folosesti aceste unelte zilnic.
• Liderii sunt invatacei. Nu te opri niciodata din invatat.
• Cineva a spus odata, “Daca studiezi un lucru timp de o ora pe zi, intr-un an vei ajunge sa fii expert.”
• Aplicare: Preia aceste materiale si foloseste cel putin unul in fiecare zi.
• Marcu 4:24-25 ne arata Principiul Foloseste-l sau Pierde-l. Cind folosim ce ne-a invatat Dumnezeu,
El ne da mai mult. Dar cind nu o folosim, El ia cunostinta pe care ne-a dat-o si pierdem si celelale
cunostinte de asemenea.
Sumar
Nu facem aceste lucruri pentru succesul nostru personal. Facem aceste lucruri pentru a avea un impact mai mare
pentru Cristos si Imparatia Lui. Toate acestea urmeaza porunca lui Isus de a merge la capetele pamintului si a face ucenici.
Ce fel de biserica vrei sa ai (vezi diagrama de pe pagina urmatoare)? Cum Herb Hodges spune in Tallyho,
The Fox, biserica din stinga reprezinta cele mai multe biserici. Adunarea sustine lucratori, lucratorii sustin
liderii, iar liderii sustin pastorul. Pastorul merge in misiune sa aiba un impact asupra lumii.
Acest model de biserica hraneste mindria pastorului si pastreaza adunarea fericita, dar nu este planul lui Dumnezeu.
De fapt, Dumnezeu vrea ca orice biserica sa urmeze modelul din dreapta. Pastorul invata si echipeaza liderii.
Liderii invata si echipeaza adunarea. Membrii adunarii apoi merg in afara bisericii si au un impact asupra
lumii!
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ADUNARE

PASTOR

LIDERI
PASTOR

Lideri
ADUNARE

PRIMII PASI

Urmeaza Materialul ajutator pentru Cresterea Liderilor—

1. Schita pentru predarea lectiei Cresterea Liderilor

PASII URMATORI
Exista multe materiale excelente pentru cresterea liderilor. Va recomdam o lista de materiale
care sa va ajute la cresterea liderilor pentru plantarea de biserici. Atentie: este foarte important
sa folositi materiale potrivite la oamenii carora le predati!
continuare…
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Ajuta credinciosii sa devina lucratori—
• Viata Noua in Cristos, vol. 1
• Viata Noua in Cristos, vol. 2
– Aceste carti sunt incluse pe CD-ul pentru computer provenit de la www.GoLeaders.net numit
“Materiale pentru Plantarea Bisericilor.”
– Linkuri la aceasta brosura sunt la www.GoLeaders.net.
– Aceste materiale sunt traduse si in lb. spaniola la situl
http://www .obrerofiel.com
Ajuta lucratorii sa devina pastori si lideri—
• Foloseste manualul Primii Pasi!
– Acest manual este inclus pe CD-ul pentru computer de la www .GoLeaders.net numit
“Materiale pentru Plantarea Bisericilor.”
– Linkuri la aceasta brosura sunt la www.GoLeaders.net.
• Da, Se poate! Aceasta este o programa de invatare care ajuta lucratorii sa devina lideri in lucrarea
plantarii de biserici.
– Acest material se gaseste pe Internet la
www.reachperu.com/MinistryTools/index.htm.
– Acest material este inclus pe CD-ul pentru computer de la www .GoLeaders.net entitled
“Materiale pentru Plantarea Bisericilor.”
– Linkuri la aceasta brosura sunt la www .GoLeaders.net.
• Setul de manuale de la Centrul Biblic de Educare a Pastorilor (BTCP). Aceste materiale contin un set
de 10 volume care furnizeaza pastorului sau liderului o intelegere de baza a Bibliei.
– Scopul BTCP este de a furniza o educatie de baza a Bibliei pentru pastori si lideri din toate
denominatiile, echipindu-i in mod adecvat si eficient cu cunostinta necesara si calitatile
practice pentru lucrarea locala a bisericii.
– Obiectivul BTCP este de a educa credinciosii in cunostinte Biblice de baza, folosirea potrivita
a Cuvintului lui Dumnezeu in lucrare, cresterea spirituala personala, incurajarea aducerii roadelor
si provocarea personala a studentilor de a se supune Cuvintului lui Dumnezeu.
– Filosofia educatiei teologice a BTCP este o abordare practica, ne-academica pentru aplicarea
cunostintelor Biblice de baza si calitatilor de lucrare la viata de toate zilele.
– Informatii suplimentare despre BTCP le gasiti la www.bibletraining.com.
– Linkuri la aceasta misiune se gasesc la www.GoLeaders.net.
• Cursul Omega: O programa de educare conceputa de Alianta pentru Plantarea
Bisericilor. Acesta cuprinde un set de 5 manuale, cu cite 26 de lectii in fiecare manual. Este conceput
sa furnizeze cunostinte practice si teologice pentru credinciosii care participa la lucrarea de
plantare a bisericilor.
– Acest material este inclus pe CD-ul pentru computer de la www .GoLeaders.net numit
“Materiale pentru Plantarea Bisericilor.”
– Linuri la acest material se gasesc la www.GoLeaders.net.
– Informatii suplimentare despre Alianta pentru Plantarea Bisericilor le puteti gasi pe Internet la
http://www.alliancescp.org/.
La situl
www.GoLeaders.net poti gasi informatii suplimentare despre Pasii Urmatori
pentru Cresterea Liderilor.
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MA
TE
RI
AL

CRESTEREA
NOILOR LIDERI

Adaptare din Cele 17 Legi Indisputabile ale Lucrarii in Echipa de John Maxwell1
din Cele 21 Legi Nediscutabile ale Conducerii de John Maxwell2
si din Planul Principal al Evanghelizarii de Robert Coleman3

DE CE SA CRESTEM LIDERI NOI?
Legea Muntelui Everest—Cu cresterea obstacolului, creste nevoia lucrului in echipa1

Legea Cercului Restrins—Potentialul determinat de cei apropiati tie2

Legea Cresterii Explozive—Sa adaugi, condu urmasii; sa inmultesti, condu liderii2

CUM SE CRESC LIDERII NOI?
Legea Concentratiei—Cu cit mai mic grupul, cu atit mai eficienta invatarea 3

Legea Prioritatilor—Liderii inteleg ca mai multa activitate nu inseamna mai mult succes2

Legea Procesului—Cresterea se face Zilnic, nu Intr-o Zi2
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RUGACIUNE

INMULTIRE

EVANGHELIZARE

VIZIUNE

CRESTEREA
LIDERILOR

FACERE DE
UCENICI

ADUNARE

PROCESUL PLANTARII BISERICILOR
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ELEMENTE ESENTIALE ALE
MISCARII DE PLANTARE DE BISERICI
Adaptare din brosura Miscarile Plantarii de Biserici publicata de
Bordul de Misiune Internationala al Conventiei Baptiste de Sud

CE ESTE O MISCARE DE PLANTARE DE BISERICI?
DEFINITIE - “Este o crestere rapida si geometrica de biserici locale care planteaza biserici noi
intr-un anume grup de oameni sau segment de populatie.”
➤ Rapida 1. Cresterea rapida de biserici noi incepe in scurt timp.
2. Cresterea la saturatie a bisericilor in ultimele decenii sau secole nu constituie Miscarea Plantarii de Biserici (MPB).
➤ Inmultire 1. Nu adunare.
2. Inmultirea este posibila numai cind bisericile infiinteaza biserici noi, nu prin misionari sau incepatori
profesionisti de biserici.
➤ Biserici Locale 1. Generate dinauntru, nu dinafara.
2. O MBP este initiata de obicei de catre o persoana din afara, dar miscarea devine repede locala.
3. Initiativa si motivatia izvorasc din grupul de oameni implicati in lucrare si nu dinafara.
➤ Nu Este O Simpla Crestere A Numarului De Biserici 1. Viziunea bisericilor locale plantind biserici trebuie sa se raspindeasca de la misionar inspre bisericile
in sine.
2. In mod natural, bisericile trebuie sa cistige pe cei pierduti si sa aduca roada prin plantarea de
biserici noi.

10 ELEMENTE UNIVERSALE ALE UNEI MISCARI DE PLANTARE DE BISERICI(MPB)
1. RUGACIUNE —-O MPB este bazata pe o fundatie de rugaciune.
a. Prima parte a fiecarui plan de Strategie al MPB.
b. Incepe cu un misionar care isi dezvolta o viata de rugaciune vitala pentru el insusi.
c. Misionarul isi da ca exemplu viata de rugaciune pentru bisericile noi si liderii lor.
d. Misionarul face cunoscuta liderilor din bisericile noi puterea pe care viata lui de rugaciune
o aduce in lucrarea lui.
2. SEMANAREA DIN ABUNDENTA A EVANGHELIEI —-Fiecare MPB este acompaniata de ea.
a. Legea recoltei : “Daca semeni din belsug, vei secera din belsug.” (2 Cor. 9:6)
b. Legea inversa a recoltei: “Daca semeni putin, vei secera putin.”
c. Intodeauna include evanghelizare personala.
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3. PLANTAREA INTENTIONATA DE BISERICI —-In fiecare MPB, a fost implementata
inca de la inceput o strategie de plantare de biserici.
a. Bisericile nu apar la intimplare.
b. Fiecare biserica noua trebuie sa se considere responsabila de plantarea de noi biserici inca din prima zi
a existentei sale.
c. Bisericile sunt nascute pentru a se reproduce (aduce roada).
4. AUTORITATEA SCRIPTURII —a. Biblia trebuie sa fie ghidul calauzitor pentru doctrina, organizarea si viata bisericii.
b. Biblia trebuie sa fie limba inimii oamenilor.
c. Autoritatea bisericii este bazata pe Biblie.
5. CONUCEREA LOCALA —a. Misionarii trebuie sa fie mentori pentru liderii locali, nu sa faca slujba de plantare ei
insisi.
b. Umblarea alaturi de liderii locali este primul pas pentru cresterea de lideri noi.
c. Calificarea la locul de munca este importanta pentru liderii locali.
6. CONDUCEREA LAICA —a. Ei au doua vocatii.
b. Pe masura ce BMP se maturizeaza si creste, pot aparea si pastori platiti, dar ei sunt totusi o minoritate.
b. Ei fac parte din acelasi grup in care vor sluji in lucrare.
c. Au aceleasi caracteristici ca oamenii carora le vor sluji in lucrare.
d. Sunt grupul cel mai numeros de lideri gata sa slujeasca in biserica.
e. Dependenta de pastori educati la seminar sau chiar de lideri educati va cauza intotdeauna o criza de
conducatori gata sa slujeasca in lucrare.
7. GRUPURI-CELULA SAU BISERICILE-CASE —a. Intr-o MPB se deschid biserici in local de biserica, dar majoritatea bisericilor nou infiintate sunt grupuricelula sau biserici care se intilnesc in casele oamenilor.
b. Marimea obisnuita este de 10 – 30 oameni care se intilnesc in diferite locatii.
8. BISERICILE PLANTATOARE DE BISERICI —a. Membrii bisericii trebuie sa vada reproducerea bisericii ca si naturala si necesara, si sa nu astepte
ajutor din exterior pentru infiintarea de biserici noi.
b. Fiecare biserica trebuie sa se considere responsabila si capabila de plantarea de biserici noi.
9. REPRODUCEREA RAPIDA —-Este vitala intr-o MPB
a. Cind reproducerea bisericii incetineste, MPB este impiedicata.
b. Nevoia de urgenta trebuie inteleasa de toata lumea.
c. Membrii laici au toate calitatile necesare pentru a sluji in lucrare.
10.. BISERICI SANATOASE —-(Cele cinci elemente esentiale pentru sanatatea bisericii)
a. Inchinare
b. Evanghelizare si misiune
c. Educatie si facere de ucenici
d. Lucrare
e. Partasie
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OBSTACOLE IN CALEA UNEI MPB
1. IMPUNEREA UNOR CERINTE DIN AFARA BIBLIEI PENTRU EXISTENTA BISERICII— Precum:
a. Teren
b. Cladiri
c. Lideri educati la seminar
d. Lideri platiti
2. PIEDEREA IDENTITATII CULTURALE —
a. Cind un grup de oameni trebuie sa isi abandoneze identitatea nationala si sa adopte o cultura straina.
b. Cind efortul trece de la schimbarea inimilor la schimbarea culturii.
3. INVINGEREA EXEMPLELOR NEGATIVE DE CRESTINI —
a. Purtare lumeasca sau imorala.
b. Lipsa de pasiune si de dorinta pentru a impartasi Evanghelia.
4. MODELE NE-IMITABILE DIN BISERICI (Ce avem noi poate fi imitat sau reprodus de acesti
credinciosi?)—a. Lucruri fara importanta spirituala, cum ar fi: echipament de sunet electronic, scaune din import.
b. O MPB autentica se adapteaza culturii locale (Sate de bambus - biserici de bambus).
c. Lideri educati la seminar.
d. Lideri platiti.
e. Pune totdeauna intrebarea “Oare acesti oameni sunt in stare sa reproduca ce am inceput noi?” Daca nu,
renunta la acele lucruri!!
5. AJUTORUL FINANCIAR CREEAZA DEPENDENTA —
a. Dependenta de ajutor financiar si material inabusa initiativa credinciosilor locali.
b. Ajutorul din afara creeaza ideea ca nu e nevoie ca biserica locala sa daruiasca.
c. Ajutorul din afara lipseste credinciosii locali de binecuvintarile izvorite din darnicie.
d. Liderii bisericii devin preocupati cu mentinerea cladirilor sau programelor.
e. Banii se pot folosi mai bine la sustinerea misionarilor.
f. Fondurile potrivite pot fi folosite la: 1) Finantarea unei misiuni care sa ajunga la populatii necredincioase,
2) Dezvoltarea literaturii Evanghelice, a programelor de radio, 3) Producerea filmului “Isus”
intr-o limba locala, 4) Traducerea Scripturii intr-o limba locala.
d. Fondurile nepotrivite: 1) Cumpararea cladirilor, 2) Finantarea salariilor pastorilor.
6. CERINTE DIN AFARA BIBLIEI PENTRU LIDERI —
a. Nu alte cerinte in afara celor pe care Isus le-a dat ucenicilor Sai.
b. Nu alte cerinte in afara celor cerute de Pavel de la batrini, diaconi si prezbiteri.
c. Cerintele principale sunt un caracater bun si dorinta de a-L urma pe Cristos.
7. CONCEPTIA SI PRACTICA LINIARA —
a. Toate elementele unei MPB progreseaza in acelasi timp.
b. Progresul nu se masoara in pasi: pasul 1, pasul 2, pasul 3.
8. PLANTAREA BISERICILOR “BROASCA” IN LOC DE BISERICI “SOPIRLA”—
a. Biserici "Broasca" - Biserica este telul in sine. Stai grasa si fericita, asteptind ca cei pierduti
sa vina la tine.
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b. Biserici "Sopirla" - O biserica care nu sta niciodata linistita, ci mereu cauta pe cei pierduti. Patrunde
in casele celor pierduti.
9. STRATEGII DE RETETE IN LOC DE STRATEGII DE DESCRIERE —
a. In loc sa crezi ca tu ai toate raspunsurile, cultiveaza o inima flaminda sa vada ce face Dumnezeu si
cum poti sa I te alaturi Lui.
b. O asemenea inima cere umilinta si dependenta de Dumnezeu.

PRIMII PASI

Urmeaza materialul ajutator de Inmultire—

1. Schita pentru predarea lectiei de Inmultire.

PASII URMATORI
Citeste brosura Miscarile Plantarii de Biserici produsa de Bordul International de Misiune al
Conventiei Baptiste de Sud.
• Aceasta brosura este inclusa in CD-ul pentru computer de la www.GoLeaders.net numit
“Materiale pentru Plantarea Bisericilor.”
• Linkuri la aceasta brosura sunt la www.GoLeaders.net.
• Poti comanda copii ale brosurii in limba ta de la situl www.imb.org/resources.
• Le poti trimite un email la resource.center@imb.org.
La situl
www.GoLeaders.net poti gasi informatii suplimentare referitoare la Pasii Urmatori
la Inmultire.
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MA
TE

ELEMENTE ESENTIALE ALE
MISCARILOR DE PLANTARE DE BISERICI
Adaptare din brosura Miscarile Plantarii de Biserici publicata de
Bordul International de Misiune al Conventiei Baptiste de Sud

RI
AL

10 ELEMENTE UNIVERSALE ALE UNEI MISCARI DE PLANTARE DE BISERICI (MPB
1. RUGACIUNEA
2. SEMANAREA DIN ABUNDENTA A EVANGHELIEI
3. PLANTAREA INTENTIONATA DE BISERICI
4. AUTORITATEA SCRIPTURII
5. CONDUCEREA LOCALA
6. CONDUCEREA LAICA
7. GRUPURI-CELULA SAU BISERICI-CASE
8. BISERICILE CARE PLANTEAZA BISERICI
9. REPRODUCEREA RAPIDA
10. BISERICI SANATOASE

OBSTACOLE IN CALEA UNEI MPB
1. IMPUNEREA UNOR CERINTE DIN AFARA BIBLIEI PENTRU EXISTENTA BISERICII —
2. PIERDEREA IDENTITATII CULTURALE —
3. INVINGEREA EXEMPLELOR NEGATIVE DE CRESTINI —
4. MODELE NE-IMITABILE ALE BISERICII (Poate fi imitat de noii credinciosi?)—
5. AJUTORUL FINANCIAR CREEAZA DEPENDENTA —
6. CERINTE DIN AFARA BIBLIEI PENTRU LIDERI —
7. CONCEPTIA SI PRACTICA LINIARA —
8. PLANTAREA DE BISERICI "BROASCA" IN LOC DE BISERICI "SOPIRLA" —
9. STRATEGII DE RETETE IN LOC DE STRATEGII DE DESCRIERE —
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RUGACIUNE

INMULTIRE

EVANGHELIZARE

VIZIUNE

FACERE DE
UCENICI

CRESTEREA
LIDERILOR

ADUNARE

ANGAJAMENTUL MEU
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ANGAJAMENTUL MEU
Dumnezeu S-a proslavit in Secolul 1 aprinzind o miscare de plantare a bisericilor. Vrea El sa faca acest
lucru din nou? Da! De fapt, El deja a inceput sa aprinda miscari de plantarea bisericilor in toata lumea.
Sa revizuim.

1. MAREA DECLARATIE:

Matei 16:18

Isus a spus, “Imi voi zidi biserica.”
•

Biserica: Dumnezeu a spus ca isi va zidi Biserica. N-a promis sa zideasca un seminar sau o denominatie
sau o biblioteca sau o librarie. Desi toate aceste lucruri sunt bune, promisiunea lui Dumnezeu este
sa-Si zideasca Biserica. De ce? Pentru ca asa planuieste El sa isi aduca la indeplinire Marea Insarcinare.

•

A mea: Biserica este a lui Dumnezeu. Nu-i apartine pastorului sau batrinilor sau diaconilor sau altei
denominati. Este a lui Dumnezeu. El este Seful. El este proprietarul, arhitectul si inginerul. Va fi El
multumit cu adunarea ta cind se va intoarce? Este El multumit acum?

•

Zidi: Dumnezeu lucreaza. El nu aduce biserica la viata prin Cuvint, cum a facut la crearea lumii. Lucrarea
dureaza o perioada de timp si are un inceput si un sfirsit. Lucrarea implica existenta unui proces.

•

Voi: Nu “poate,” nu “ma mai gindesc” si nu “probabil.” El o va zidi! Este promisiunea lui Dumnezeu.

•

Eu: El o va face. El nu ne-a spus noua s-o facem! El ne poate cere ajutorul, dar este privilegiul lui Isus
sa-Si zideasca biserica. Care este partea noastra? Vom examina acest lucru in sectiunea urmatoare.

Sa incepem diagrama planului maret al lui Dumnezeu, incepind cu Marea Sa Declaratie.

Marea Declaratie Matei 16:18
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2. MAREA INSARCINARE:

Matei 28:18-20

“Hei, stai o clipa! Cum adica eu sa nu-mi zidesc biserica? Bineinteles ca o zidesc.”
•
•
•

•

Dar Isus nu ne-a poruncit niciodata sa zidim biserici. El ne-a poruncit sa zidm oameni–
sa “facem ucenici!”
Din nefericire, de multe ori am uzurpat sarcina data de Tatal lui Isus (sa isi zideasca biserica)
si am ignorat sarcina data noua (sa facem ucenici).
Cind corpul uman nu i se supune capului, spunem ca e bolnav.
• De mult ori suntem ca un bolnav de Parkinson, caruia ii tremura miinile si refuza sa-i urmeze
comenzile creierului.
• Daca ai vedea mina unui om repezindu-se la gitul sau si incercind sa il stranguleze, te-ai gindi
ca omul respectiv e posedat de Satana.
Incearca Satana sa stranguleze adunarile noastre? Cauzeaza el doar destula miscare in rindul membrilor
sa ne faca sa credem ca suntem in crestere, cind de fapt nu facem altceva decit sa ne invirtim
in loc?

Sa adaugam la diagrama noastra. Inauntrul promisiunii lui Cristos ca isi va zidi biserica, avem porunca Lui
ca noi trebuie sa facem ucenici.

Marea Declaratie Matei 16:18
Marea Insarcinare Matei 28:18-20

3. MAREA INTERVENTIE:

Matei 9:35-38

Dupa ce a declarat ca isi va zidi Biserica si ne-a poruncit sa facem ucenici, Isus ne-a poruncit sa
ne rugam pentru lucratori la seceris. Cum Tatal ne raspunde rugaciunilor noastre, Isus foloseste
acesti noi lucratori pentru a-si zidi biserica.
Cel mai mare nod de trafic in Planul Maret al lui Dumnezeu nu sunt banii sau materialele. Este lipsa lucratorilor.
Acum haideti sa completam inca putin diagrama.

Marea Declaratie Matei 16:18
Marea Insarcinare Matei 28:18-20
Marea Interventie Matei 9:35-38
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4. MAREA DEMONSTRATIE:
Sa privim inca o data la lucrarea apostolului Pavel. Pavel cunostea Marea Declaratie a lui Isus. El s-a
supus poruncii din Marea Insarcinare de a face ucenici. El s-a rugat pentru lucratori potrivit cu
Marea Interventie. Sa privim inca o data la modelul lucrarii pe care Pavel si ucenicii lui l-au
lasat in urma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S-au rugat. (Fapte 13:3; Efes. 6:18-20)
I-au evanghelizat pe cei pierduti. (Fapte 13:16-41)
Au facut ucenici din cei credinciosi. (Fapte 14:21-22)
Au adunat credinciosii in biserici. (Fapte 14:23)
Au ales si au invatat lideri. (Fapte 14:23; Fapte 20:17-20)
Au asteptat ca bisericile existente sa planteze biserici noi. (1 Tes. 1:6-10)

Rugaciunea, evanghelizarea si facerea de ucenici ale lui Pavel au fost un plan strategic, pentru ca astfel au
adunat noii credinciosi in biserici. El intotdeauna a lasat in urma un martor de nadejde !
Infiintarea de biserici noi a dat un scop facerii de ucenici a lui Pavel. Plantarea de biserici a dat directie si scop
ucenicilor sai. Sadirea de biserici a dat insemnatate slujirii lor.
Deci haideti sa mai completam putin diagrama. Modelul lucrarii lui Pavel transforma diagrama noastra
intr-o sageata. Dar spre ce este atintita sageata?

Marea Insarcinare Matei 28:18-20
Marea Interventie Matei 9:35-38

5. MAREA CONCLUZIE:

Marea
Demonstratie

Marea Declaratie Matei 16:18

Matei 24:14

Intr-o zi Marea Insarcinare va fi adusa la indeplinire dupa cum se spune in Matei 24:14:
“Evanghelia aceasta a imparatiei va fi predicata in toata lumea
ca o marturie pentru toate popoarele.
Si atunci va veni sfirsitul.”
Fiul lui Dumnezeu se va intoarce! Nu stim cine va fi ultima persoana care sa-i spuna “da” lui Isus sau
cind o va spune. Dar se va intimpla curind! Fiecare pas pe care il facem in ascultare de Marea Insarcinare
este un pas care ne apropie de intilnirea cu Domnul Isus!
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Ce vei face tu cind El se va intoarce? Vei trai in supunere de Cuvintul Lui, sau vei fi ocupat cu alte
lucruri?
Sa terminam acum diagrama.

Marea Concluzie

Marea Insarcinare Matei 28:18-20
Marea Interventie Matei 9:35-38

Marea
Demonstratie

Marea Declaratie Matei 16:18

Angajamentul Meu
Noi toti avem de luat decizii.
• Ne vom increde in promisiunea lui Cristos ca El isi va zidi Biserica?
• Ne vom supune poruncii din Marea Insarcinare sa facem ucenici? Vom face din aceasta
Prioiritatea Numarul Unu?
• Ne vom supune poruncii din Marea Interventie de a ne ruga pentru lucratori pentru seceris?
• Vom urma modelul lucrarii lui Pavel si ne vom indrepta noi insine si ucenicii nostri spre
plantarea de biserici noi?
Te provocam sa faci promisiunea sa aplici in practica tot ce ai invatat.
Te provocam sa-ti iei angajamentul ca:
1. Vei lucra cu scopul de a infiinta o noua lucrare (o biserica misionara, un centru misionar,
o anexa, o extensie, etc.) in urmatoarele 12 luni, si
2. Vei preda acest material la cit mai multi oameni posibil in urmatoarele 12 luni.
Manualul are atasat un Formular de Angajament. Te rog completeaza formularul si inmineaza-l invatatorului.
Cind folosesti acest manual pentru a invata pe altii, copiaza acest formular si roaga-i si pe ei sa il completeze.
Apoi, poti sa:
1) predai aceasta informatie invatatorului de la GoLeaders.net sau Global Missions Fellowship,
2) trimiti prin fax informatia la biroul nostru din Dallas,Texas (SUA) la 972.234.4960, sau
3) sa te conectezi pe Internet la situl www.GoLeaders.net si sa completezi raspunsurile.
Vrem sa ne bucuram impreuna cu tine cind Dumnezeu te foloseste sa isi largeasca Imparatia!
Fie ca Domnul sa te binecuvinteze din belsug pe masura ce continui sa Ii slujesti Lui.
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ANGAJAMENTUL MEU

RI
AL

1. MAREA

DECLARATIE (Matei 16:18)

2. MAREA INSARCINARE (Matei 28:18-20)

3. MAREA

INTERVENTIE (Matei 9:35-38)

4. MAREA DEMONSTRATIE (Lucrarea lui Pavel)

5. MAREA CONCLUZIE (Matei 24:14)
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MA

ANGAJAMENTUL MEU

TE
RI
AL

Numele tau

Data de azi

Adresa ta

Nr. telefon

Numele bisericii tale

Adresa ta de email

Adresa bisericii

GoLeaders.net si Global Missions Fellowship doresc sa Il slaveasca pe Dumnezeu facind predarea acestui curs
cit se poate de folositoare. Te rugam sa ne ajuti la aceasta raspunzind la urmatoarele intrebari.
1. Cum iti spune Domnul sa folosesti principiile pe care le-ai invatat din aceste materiale?
Ai infiintat vreo biserica noua in anul acesta? Daca da, cite?

2. Ce ti-a placut referitor la aceste materiale si acest curs?

3. Ce putem face pentru a imbunatati acest curs?

4. Iti iei angajamentul sa predai si altora lectiile invatate din aceste materiale? Citor persoane speri sa
le predai acest curs in urmatoarele 12 luni? Alege una:

❑10 persoane

❑50 persoane

❑100 persoane

❑ ______

persoane (completeaza numarul)

Multumim pentru comentarii. Roaga-te pentru noi in drum spre casa! Dumnezeu sa te binecuvinteze!
Te rugam preda acest formular invatatorului de la GoLeaders.net sau Global Missions Fellowship.
Sau . . . trimite-l prin fax la Dallas,Texas in SUA la 972.234.4960.
Sau . . . conecteaza-te la Internet la www.GoLeaders.net si da-ne raspunsurile tale.
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GoLeaders.net
O lucrare a Global Missions Fellowship
P.O. Box 742828
Dallas,TX 75374
972.783.7476
1.800.5.i.can.go (1.800.542.2646)
www.gmf.org
www.GoLeaders.net

