
 Prezentarea Viziunii 

Prezentarea viziunii este o activitate esențială în conducere pentru fiecare grup sau biserică, și 
totuși, este una dintre cele mai neglijate elemente. Fără viziune, oamenii își uită scopul și 
direcția, își pierd concentrarea și cad înapoi în starea slujirii de sine. Trebuie să fii credincios în 
a prezenta o viziune clară – o imagine a ceea ce Dumnezeu vede – pentru a mobiliza ucenicii în 
misiune. Iată câteva povestiri scurte pe care le poți folosi ca să te ajute să menții „imaginea de 
ansamblu” în fața oamenilor.  

Tsunami 
Tsunamiul este cauzat de un cutremur de pământ. Când cutremurul are loc sub nivelul mării, 
uneori produce o mișcare circulară a apei, ce poate avea undeva la 1km în diametru. Acest 
impuls poate călători cu o viteză de până la 800 km pe oră și să treacă prin apele mării aproape 
neobservat. Atunci când condițiile sunt optime, această perturbare a apei formează un val foarte 
bine definit ce are o putere incredibilă în spatele lui. Pe măsură ce intră în apa mai mică, 
formează un val mare pe care noi îl cunoaștem drept, tsunami distructiv. Eforturile noastre se 
aseamănă puțin cu un cutremur. De obicei trec neobservate. Totuși, o forță puternică și 
imperceptibilă se formează și la momentul potrivit, desemnat de Dumnezeu, ceva măreț are loc. 
Noi trebuie doar să continuăm să facem ceea ce Dumnezeu ne-a creat să facem, și la momentul 
Lui potrivit, rezultatele pot fi mult mai mari decât ne-am fi imaginat vreodată.  

Ce lipsea? 
Ne place să citim despre transformarea extraordinară ce a avut loc în Faptele Apostolilor, 
capitolul 2. Duhul Sfânt a coborât și a umplut 120 de oamenii ce erau adunați în Camera de sus, 
iar rezultatele au fost încredibile. Trei mii de oamenii au fost convertiți ca și rezultat al faptului 
că au auzit Evanghelia proclamată—mulți oameni din alte națiuni au auzit Evanghelia în 
propria lor limbă. Acești noi credincioși s-au adunat în ceea ce mulți oameni ar numi, prima 
biserică și totul părea absolut perfect: închinarea lor, angajamentul lor față de Dumnezeu, 
modul în care dăruiau unii altora într-un mod jertfitor și modul în care au crescut. Dar... ceva 
lipsea. Ceva foarte important. Ce nu era perfect cu privire la această biserică nouă și 
extraordinară? Ceea ce lipsea era de fapt, un punct mort, despre care nu aflăm decât abia în 
Fapte, capitolul nouă. După convertirea dramatică a lui Pavel, Dumnezeu i-a spus lui Anania, 
„Du-te, pentru că el [Pavel] este un vas al Meu pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu atât 
înaintea neamurilor și regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel.” Apoi, în capitolul zece, îl vedem 
pe Petru în casa lui Corneliu, care conduce o familie romană întreagă la Domnul și în capitolul 
următor, apără nevoia de a-i evangheliza și pe cei dintre neamuri. Două capitole mai târziu, 
Pavel și Barnaba sunt trimiși să evanghelizeze neamurile. În mod extraordinar, acesta a fost 



planul lui Dumnezeu de la început, așa cum vedem în multe referințe în Vechiul Testament. Dar 
biserica „perfectă” din Antioh, a ratat ideea pe de-antregul, evanghelizând doar evreii. Trebuie 
să ne asgurăm că nu ratăm această parte atât de importantă din inima Tatălui – că toți oamenii 
sunt importanți pentru El: fiecare rasă, fiecare naționalitate, bărbați și femei, bogați și săraci. 
Dumnezeu îi iubește pe toți și trebuie să ne menținem constant focusul pe a atinge oamenii care 
se află departe de Dumnezeu.   

Șapte miliarde 
Pe data de 31 octombrie 2011, a avut loc ceva semnificativ pentru prima dată în istoria lumii. 
Populația pământului a ajuns la 7 miliarde de oameni. E greu să ne imaginăm un milion, și 
totuși acest număr reprezină 7.000 de milioane de suflete. Majoritatea dintre cei 7 miliarde, nu-
L cunosc pe Isus, mulți dintre ei nu au nici măcar acces la mesajul ce transformă vieți. Iar rata 
creșterii continuă să fie tot mai mare, cu o viteză mai mare decât rata de creștere în biserici. 
Cum ajungem la fiecare dintre aceste persoane, într-un mod cât mai personal, pentru a le aduce 
mesajul mântuirii? Prin ucenici care se multiplică. Trebuie să echipăm ucenici care echipează 
alți ucenici, și să aducă mesajul în familiile lor, la prietenii și cunoștiințele lor – la fiecare 
națiune, trib și popor.   

Chemarea de jos 
În Luca 16:19-31 citim povestea bogatului și cerșetorului. Cerșetorul stătea la poarta bogatului, 
dar omul bogat nu a vrut să-l ajute. La un moment dat ambii au murit, iar bogatul a ajuns în 
agonie, dorind cu disperare doar un strop de apă ca să-și răcorească limba. În timp ce acest 
sfârșit este groaznic pentru omul bogat, adevărata tragedie este că își dorea ca cineva să meargă 
și să le spună fraților lui, ca ei să nu ajungă în acel loc groaznic. Avraam a făcut clar faptul că 
nimeni poate să se întoarcă și să le spună fraților lui. Ceea ce învățăm din această poveste este 
că Iadul este plin cu oameni care vor să le spună familiilor și prietenilor lor adevărul despre 
eternitate. Ei vor ca noi, eu și cu tine, să evanghelizăm cu îndrăzneală ca ei să audă. Avem 
mesajul și oportunitatea să-l împărtășim, trebuie să mergem să le spunem, până nu este prea 
târziu.   

Regele George 
În anul 1783, Regele Angliei, George al III-lea era liderul celui mai măreț imperiu al acelei 
vremi. Dar în ciuda puterii sale într-un imperiu atât de extraordinar, a perdut 13 colonii 
deodată. Cum s-a putut face, ca acele 13 coloni micuțe să taie legăturile cu Anglia și să-și 
formeze propriile națiuni? Răspunsul este simplu: și-au unit forțele și au lucrat împreună. 
Nimeni nu putea realiza acest lucru de unul singur, dar împreună, au făcut acest lucru posibil. 
Noi, ca și urmași ai lui Isus, trebuie să ne amintim că Dumnezeu nu ne-a pus pe acest pământ 
ca să ducem singuri luptele, ci să ne alăturăm cu creștinii Marii Trimiteri în luptele împotriva 



întunericului. Singuri putem face foarte puțin. Dar împreună, cu puterea Duhului Sfânt, putem 
împlini voia Tatălui.  

Tabla de șah 
Imaginează-ți o tablă de șah, de 20 pe 20 cu un total de 64 de pătrate. Pune o monedă de un 
cent în pătratul din stânga jos. În următorul pătrat, dublează suma la 2 cenți, iar în al treilea 
pătrat dublează din nou la 4 cenți și așa mai departe, dublând pentru fiecare pătrat. Pe când vei 
ajunge în pătrățelul al 64-lea, câți bani vor fi în acel pătrat? Răspunsul este 
9.223.372.036.854.775.808 cenți, care înseamnă 92 de catralioane de dolari – mai mulți bani 
decât există în întreaga lume. Ceea ce este demonstrat aici este puterea extraordinară a 
matematicii. Începând cu o sumă foarte mică, și multiplicând-o la fiecare pas, rezultatele cresc 
la proporții extraordinare. Același lucru este adevărat când multiplicăm ucenici, lucrători și 
biserici. Dumnezeu își dorește ca Împărăția Sa să se multiplice și să umple pământul.  

Oaia pierdută 
În Luca 15:1-7 citim povestea păstorului și cele 100 de oi. Când una dintre ele se rătăcește, 
păstorul le lasă pe cele 99 ca să meargă și să găsească oaia pierdută. Când se întoarce cu oaia 
pierdută, are loc o mare bucurie! Acum, imaginează-ți aceeași turmă de 100 de oi, dar de data 
asta 95 de oi se pierd și doar 5 rămân. Cu cât mai mult, nu ar fi păstorul mișcat să meargă și să 
găsească oile pierdute? Această sarcina va necesita mai mult timp și va necesita ajutor din 
partea multor oameni. Acesta este scenariul în multe națiuni în ziua de astăzi, când peste 95% 
dintre oameni nu au o relație vie și dinamică cu Isus.  

Steaua de mare 
Majoritatea dintre noi am auzit povestioara despre un băiețel care umbla pe malul mării ce era 
acoperit cu stele de mare. A început să le arunce în mare, una câte una. Un bărbat se apropie de 
el și îi spune, „Fiule, cu mii de stele de mare ce se află pe plajă în soarele arzând, cum te aștepți 
să faci o diferență?” Băiatul ia în mână o stea de mare și o aruncă în mare, „Am făcut o 
diferență pentru acea stea!” Într-adevăr, băiatul putea salva doar câte una odată, și nu ar fi reușit 
niciodată să le salveze pe toate. Dar haide să punem povestea într-un alt unghi. Imaginează-ți 
că fiecare stea de mare ce a fost salvată și-au unit forțele cu acest băiat ca să devină salvatori de 
stele de mare. Cu această strategie nouă, cât de mult timp ar dura să salveze toate stelele de 
mare de pe plajă? 


