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1.Viziunea

Definiții: Europe Multiply Team

Viziunea: A iniția comunități de ucenici ai lui Isus care se multiplică rapid între
oamenii neglijați (cei săraci, neevanghelizați și împietriți - care nu s-au hotărât) în
primul rând în Europa.

Misiunea: A face ucenici, a echipa lideri și a reproduce biserici simple care Îl
iubesc pe Isus și ascultă de El mai presus de orice, și care îi ajută și pe alții să
facă la fel prin:

● Demonstrație
● Echipare
● Formare de lideri
● Sărbătorirea ascultării
● Mobilizarea de echipe apostolice pe termen scurt
● Implicarea liderilor locali care să opereze într-o echipă

Ucenic: O persoană care încearcă în mod activ să-L iubească pe Isus și să asculte
de poruncile Sale și îi ajută și pe alții să facă la fel.

Biserica: O familie spirituală de ucenici care încearcă în mod activ să-L iubească
pe Isus și să asculte de poruncile Sale.

Cel ce oferă echiparea: O persoană care folosește învățături practice, care
modelează și disciplinează și a căror ucenici 1) cresc în asemănarea cu Cristos
printr-o transformare autentică („a-L urma pe Isus”) și 2) sunt echipați, încurajați
și care dau socoteală în a face ucenici din alții care pot repeta procesul de
ucenicizare/echipare („pescari de oameni”). Formarea pune accentul pe
dezvoltarea unui mediu și a unei structuri de a se multiplica la fiecare generație.

Un Formator: O persoană ce ghidează o altă persoană spre o mișcare formată
din familii spirituale de ucenici ce încearcă să trăiască într-o ascultare plină de
dragoste față de Isus și de poruncile Sale.

Grup de oameni „Cu scopul evanghelizării, un grup de oameni este cel mai
mare grup în care Evanghelia se poate împrăștia drept ca mișcări de plantare de
biserici fără a întâlni bariere de înțelegere sau acceptare.” (Sursă: 1982 Lausanne
Committee Chicago meeting.)
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Neglijați: Un popor care este reprezentat drept:

● Izolat deoarece sunt marginalizați de societate și/sau circumstanțe.
● Ultimul pentru că de acum trebuie să audă și să primească Vestea Bună.
● Pierdut deoarece Evanghelia nu a avut acces, a avut acces limitat sau a

fost interpretată greșit.

Neevanghelizați: Un grup de oameni în cadrul căruia nimeni nu împărtășește în
mod activ despre Isus și nici nu face ucenici.

Împietriți (care nu s-au hotărât): Un grup de oameni care au mai puțin sau
egal cu 2% creștini evanghelici și mai puțin sau egal cu 5% creștini practicanți.

Mișcarea  de plantare de biserici/ Mișcare de facere de ucenici: O Mișcare de
plantare de biserici sau o Mișcare de facere de ucenici este o mișcare
supranaturală a Duhului lui Dumnezeu care cercetează un grup de oameni sau o
zonă. Multe vieți sunt transformate în timp ce oamenii intră în Împărăția lui
Dumnezeu, iar ucenicii, liderii și bisericile simple se multiplică într-un mod rapid
și exponențial până la cel puțin a patra generație.  Aceste mișcări folosesc
metode simple de a echipa, împuternici și a trimite noii credincioși autohtoni
să-L iubească pe Isus și să asculte de poruncile Sale.
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Iubește-L pe Dumnezeu: Prima și cea mai mare poruncă
Citește Ioan 15:10-14

[Ioan 15:10-14 NTR] „Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, așa cum și Eu
am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11 V-am spus aceste lucruri pentru ca
bucuria Mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți
unii pe alții așa cum v-am iubit Eu! 13 Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume
să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. 14 Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.”

Întreabă: Care sunt primele 2 caracteristici ale unui ucenic al lui Isus? Ce este un ucenic?
Răspuns bun: Un ucenic este o persoană care încearcă în mod activ să-L iubească pe Isus și să
asculte de poruncile Sale și îi ajută și pe alții să facă la fel.

Avem nevoie de AMBELE - dragoste și ascultare. Ele lucrează împreună în tandem, exact ca și
pedalele de la o bicicletă. Doar cu dragoste sau doar cu ascultare nu vei ajunge foarte departe în
umblarea ta cu Cristos.

Întreabă: Este posibil să slujești/asculți și să lucrezi cu sârguință pentru Dumnezeu și să
nu-L iubești?

Citește Apocalipsa 2:1-7

Isus a confirmat munca plină de sârguință a efesenilor, de dragul Lui și faptul că au luat o
poziție pentru adevăr, totuși El le-a cerut să se pocăiască de faptul că au neglijat să-L
iubească. Slujirea și puritatea doctrinală sunt foarte importante, dar nu vor putea
niciodată să înlocuiască timpul de cultivare a dragostei noastre pentru El și rămânerea în
comuniune cu Isus.
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Porunca de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima noastră este prima și cea mai mare
poruncă (Matei 22:38). Misiunea lui Dumnezeu primară în viețile noastre este să creștem
în dragoste pentru El. Lucrarea care nu curge dintr-un fundament al apropierii de Isus va
conduce întotdeauna spre a fi rănit, plin de amărăciune, plictisit și complet epuizat.

Întreabă: Cum reaprindem pasiunea pentru Isus?
Răspuns bun: Isus i-a chemat pe efeseni să răspundă în trei moduri pentru a restaura dragostea
lor - să-și Amintească, să se Pocăiască și să Acționeze. (Apocalipsa 2:5)

• Să-și Amintească. Trebuie să ne amintim de bunătatea Sa și devotamentul nostru din trecut
față de El. Îți amintești când ai simțit bucuria abandonării în Isus când ai auzit prima dată
chemarea la un angajament extravagant? Duhul ne va ajuta să ne întoarcem la prospețimea
primei noastre dragoste.

• Să se Pocăiască. Efesenii au fost chemați să se pocăiască de această neglijare prin a-și
schimba viziunea vieții, prioritățile și alegerile stilului de viață și să caute să-L iubească pe
Isus ca și drept vis principal al inimii lor. Prin faptul că i-a chemat să se pocăiască de această
neglijare, El identifica acest fapt drept păcat, nu doar slăbiciune.

• Să Acționeze. Efesenii trebuiau să depună munca sau să acționeze așa cum au făcut
atunci când angajamentul lor față de Isus era proaspăt și puternic. Maria din Betania „a ales”
partea cea bună (Luca 10:42) și a fost ceva ce a făcut întreaga viață. Trebuie să ne setăm
inimile și să alegem în fiecare zi.

Scrie 3 propoziții în genul „Eu voi” bazate pe ceea ce ai învățat din acest pasaj.

1.__________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________
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Matei 28:18-20 Principii de ucenicizare

Citește Matei 28:18-20
[Matei 28:18-20, NTR] 18. Isus s-a apropiat de ei și le-a vorbit, zicând: „Toată autoritatea Mi-a fost
dată în cer și pe pământ. 19 Prin urmare duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt 20 și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și iată
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!”

Isus își trimite urmașii în lume ca să meargă și să facă ucenici, dar cum ar trebui să facem asta?
Întreabă: Care sunt cele 8 elemente ale ucenicizării pe care Isus le subliniază în Marea Trimitere
ce se găsește în Matei 28:18-20?

1. Toată autoritatea este Isus. Poți predica Evanghelia și să vindeci bolnavii cu încredere
datorită autorității Sale și a poruncii de a face ucenici. Nu trebuie să ceri permisiunea
nimănui.

2. Du-te LA oameni. Nu-i invita să vină ei la o întâlnire sau un program de biserică.

3. Fă ucenici NU convertiți. Noi nu căutăm decizii pentru Cristos. Trebuie să facem ucenici
care-și predau viețile lui Isus. [Mat. 16:24 NTR], Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi: „Dacă
vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.”

4. Toate neamurile. Noi împărtășim Evanghelia și testăm pentru timpul potrivit la
fiecare. De multe ori, cei care sunt cei mai deschiși și aduc cea mai multă roadă sunt cei
la care te aștepți cel mai puțin.

5. Botează-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Botezul demonstrează și
confirmă pocăința. Înseamnă să mori cu Cristos față de păcat și să învie cu El la o viață
nouă, sfântă și eternă (Romani 6:3-4). Fapte 2:41 îi recunoaște pe toți cei botezați ca
fiind parte din biserica Sa. Noi botezăm ucenicii în familia lui Dumnezeu, nu ca și
membralitate la o biserică. Ei sunt ai Lui.

6. Învață-i să asculte de poruncile lui Isus. Ucenicizare bazată pe ascultare nu ucenicizare
bazată pe cunoștințe. [Ioan 14:15 NTR] „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.

7. El este întotdeauna cu noi.
[Fapte 18:9-10 NTR ] 9 Noaptea, Domnul i-a vorbit lui Pavel într-o viziune: „Nu te teme, ci
vorbește și nu tăcea, 10 căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă
rău. Vorbește fiindcă am mult popor în această cetate!”

8. Multiplicare de la început
2 Timotei 2:2, NTR: Și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează
unor oameni de încredere, care să fie în stare să-i învețe pe alții.”

Un ucenic este o persoană care încearcă în mod activ să-L iubească pe Isus
și să asculte de poruncile Sale și îi ajută și pe alții să facă la fel.
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7 Porunci generale ale lui Isus
Citește Fapte. 2:37-47

Fapte 2:37-47 descrie modul în care biserica primară a întruchipat și a trăit poruncile lui
Isus.

Haide să stăm în picioare împreună și să învățăm/revizuim cele 7 porunci ale Sale în
corespondență cu semnele potrivite.

1. Pocăiește-te, Crede Vestea bună, Primește Duhul Sfânt
a. Marcu 1:15 - El zicea: „S-a împlinit vremea! S-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu!

Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!”
b. Fapte 2:37-38 - Auzind acestea, ei au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe

Petru și ceilalți apostoli: „Bărbați, fraților, ce să facem?” Petru le-a răspuns:
„Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea
păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt!”

c. Ioan 20:22 - Și spunând acestea, a suflat peste ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt!”
d. Fapte 2:1-4 - Rusaliile

2. Fii botezat și botează
a. Matei 28:18-20 - Marea trimitere

3. Cina Domnului
a. Matei 26:26-28 - În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce rostit

binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați,mâncați! Acesta
este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit, le-a dat ucenicilor,
zicând: „Beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele noului legământ,
care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor.”

4. Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-ți aproapele, iubește-ți dușmanii, iubește-i pe
cei credincioși.

a. Matei 22:37-39 - Isus i-a spus: „Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea dintâi și cea
mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei este: Să-L iubești pe semenul tău ca
pe tine însuți.”

b. Luca 10:25-37 - Samariteanul milostiv
c. Ioan 13:34-35 - Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v-am

iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că
sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.

d. Matei 5:43-48 - Iubește-ți dușmanii
e. Matei 18:21-35 - Sclavul nemilostiv

5. Roagă-te în Numele lui Isus
a. Ioan 14:14 - „Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.”

6. Dăruiește cu generozitate
a. Luca 6:38 - „Dați și vi se va da! O măsură plină, îndesată, clătinată și care se

revarsă, va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsurați vi se va măsura.”
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7. Mergeți și Faceți ucenici
a. Matei 28:18-20 - Marea trimitere
b. Marcu 1:17-18 - Isus le-a zis: „Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de

oameni!” Ei și-au lăsat imediat năvoadele și L-au urmat. (vezi și Matei 4:18-22,
Luca5:2-11, Ioan 1:40-42)

c. Fapte 1:8 -„Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și
veți fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile
pământului.”
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Studiu: Pocăiește-te, Crede Vestea bună, Primește Duhul
Sfânt.

Pocăiește-te
Citește Luca 3:7-8
[Luca 3:7-8, NTR] Atunci Ioan a spus mulțimilor care veneau să fie botezate de el: „Pui de vipere, cine
v-a avertizat să fugiți de mânia care vine?! Faceți deci roade vrednice de pocăință! Și să nu începeți să
spuneți în voi înșivă: «Îl avem ca tată pe Avraam!», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copii lui
Avraam chiar din pietrele acestea!”

Întreabă: Cum ne spune Ioan Botezătorul că putem ști dacă cineva s-a pocăit cu adevărat
sau nu?

Întreabă: Rostirea cuvintelor potrivite dovedește că s-au pocăit cu adevărat?

Citește Fapte 26:20
[Fapte 26:20, NTR] - 20„ci le-am vestit - mai întâi celor din Damasc, apoi celor din Ierusalim și
din întreaga regiune a Iudeei, iar apoi neamurilor - să se pocăiască și să se întoarcă la
Dumnezeu, făcând fapte vrednice de pocăință.”

Întreabă: Cum ne spune Pavel că vom ști că oamenii s-au pocăit?

Dacă te-ai pocăit nu înseamnă că vei fi perfect!

Noi sărbătorim încercarea de a asculta de Isus și de poruncile Sale în sinceritate, dar
totuși nu perfecți.

Care sunt 3 povestiri biblice (fără citate de la Pavel sau Psalmi sau ceva de acest fel) cu
referințe biblice pe care le-ai putea folosi să-i înveți pe oameni despre pocăință?

1.__________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________

Acum, spune o întâmplare cuiva fără să te uiți în Biblia ta. Poți folosi cartonașe, mișcări ale mâinii
sau cântece, dar fără cărți!

Definește în 2-3 propoziții ce înseamnă să te pocăiești.

Uneori oamenii rostesc rugăciunea mântuirii, fără ca să fi avut loc cu adevărat pocăința.
Oamenii care vor să se pocăiască trebuie să fie gata să rostească o rugăciune a mântuirii.

Pocăința este primul pas în a-L urma pe Isus. Acțiunile lor trebuie să arate că iubesc cu
adevărat și că încearcă să asculte de Isus în viața de zi cu zi.
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Crede Vestea cea bună
Noi împărtășim povestiri ale lui Isus, Evanghelia și-L arătăm pe Isus oamenilor ca să-i ajutăm să-L
urmeze pe Isus și să creadă în El.

1. Inimi curățate prin Credință și Mântuite prin Har [Fapte 15:8-11, NTR] 8 Și Dumnezeu, Care
cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei, dându-le Duhul Sfânt la fel ca și nouă.9 El n-a făcut nicio
deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. 10 Acum deci, de ce-L puneți la
încercare pe Dumnezeu, punând pe gâtul ucenicilor un jug pe care nici strămoșii noștri și nici noi
nu l-am putut purta. 11 Dimpotrivă, noi credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Isus, în
același fel ca și neamurile.

2. Neprihănire prin Credință pentru toți cei care Cred
[Romani 3:22-23, NTR] 22 și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Isus Cristos, pentru
toți cei ce cred. Căci nu este nicio deosebire. 23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui
Dumnezeu.

3. Pace cu Dumnezeu și Justificat prin Credință [Romani 5:1-2, NTR] Așadar, fiindcă am fost
îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin Care
avem și intrare, prin credință, în acest har în care stăm; și ne lăudăm în speranța slavei lui
Dumnezeu.

4. Justificat prin Credință nu prin Fapte [Galateni 2:16, NTR] știm că un om nu este îndreptățit
prin faptele Legii, ci prin credința în Cristos Isus. De aceea și noi am crezut în Isus ca să fim
îndreptățiți prin credința în Cristos, și nu prin faptele Legii, deoarece niciun om nu va fi
îndreptățit prin faptele Legii.

[Efeseni 2:8, NTR] Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi;
este darul lui Dumnezeu.

Arătăm vestea bună a lui Isus prin cuvintele noastre (ex. Povestirile lui Isus și evanghelia
simplă) și prin fapte pentru cei din jurul nostru ca să-i ajutăm să-L urmeze pe Isus, să creadă în
El și să-și pună credința în Isus ca Domnul și Mântuitorul lor.

Primește Duhul Sfânt

1.Regenerarea duhului tău [Romani 8:9-11, NTR] 9 Voi însă nu sunteți în fire, ci în Duhul, dacă
într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci
acesta nu este al Lui. 10 Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort din cauza păcatului,
dar Duhul este viața voastră 11 Și dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește
în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre
muritoare, prin Duhul Lui Care locuiește în voi.

2.Botezul Duhului - puterea Duhului Sfânt [Fapte 1:8, NTR] Voi însă veți primi putere atunci
când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
și până la marginea pământului.
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Studiu: Botezul
Cine dintre voi este botezat?
Cine dintre voi a botezat pe altcineva?

Citește Fapte 2:41
[Fapte 2:41, NTR] Astfel, cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați, și în ziua aceea au fost
adăugate cam trei mii de suflete la numărul ucenicilor.

Întreabă: Când considerau cei din biserica primară, pe cineva ca făcând parte din biserică?

Citește Romani 6:3-8
[Romani 6:3-8, NTR] Sau nu știți că toți cei care am fost botezați în Cristos Isus am fost botezați în
moartea Lui? 4 Noi deci am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca,
așa cum Cristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem umbla și noi într o viață
înnoită. 5 Căci, dacă am devenit una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu
El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. 6 Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit
împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim
sclavi ai păcatului. 7 Căci, cine a murit a fost eliberat de păcat. 8 Iar dacă am murit împreună cu
Cristos, credem că vom și trăi împreună cu El,

Întreabă: De ce botează biserica, noii credincioși?

Evită în a-i numi „mântuiți” pe cei care tot amână botezul.

A căuta doar o „decizie” fără o pocăință autentică care este urmată de un botez imediat
sau „cât de repede posibil” rezultă în convertiți care aproape toți se îndepărtează la scurt
timp după aceea.

Citește Fapte 2:37, Fapte8:12, Fapte 8:37
Întreabă: Care sunt singurele două cerințe înainte de botez?

Întreabă: Cine poate boteza?
Răspuns bun: ORICINE! Matei 28:18-20 este o poruncă ca să fii botezat și să-i botezi pe alții.

Practici ale botezului:
● Botează în orice modalitate posibilă. Nu te stresa atât de mult dacă este vorba despre

cufundare, stropire sau prin turnare. Nu întârzia botezul doar pentru că râul local este
înghețat sau pentru că nu există apă în el în sezonul secetos. Nu-l întârzia doar
pentru că nu ai o cadă suficient de mare.

● Vei știi când oamenii sunt gata de botez, punându-le o întrebare simplă (după o scurtă
explicație): Vrei să fii botezat?

● Botezul ar trebui amânat doar pentru două motive: Pentru a primi permisiunea părinților
pentru minori și pentru a-i invita pe alții ca să vină să fie martori la botez.

● La botez, după ce oamenii care s-au „hotărât în avans” întreabă mulțimea: Mai vrea
cineva să fie botezat astăzi? Dacă spun că da, cheamă-i de-o parte, discută cu ei câteva
minute, și apoi botează-i dacă s-au pocăit.

● După ce botezi prima persoană, lasă-i pe cei locali să-i boteze pe ceilalți.
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Întrebări pe care să le pui înainte să botezi pe cineva:

1. Ai hotărât să-L urmezi numai pe Isus Cristos?
2. Știi că El ți-a iertat toate păcatele tale?
3. Spui tuturor acestor martori că Îl vei urma pe Isus și nu te vei întoarce niciodată?
4. Când oamenii te batjocoresc și te rănesc, Îl vei urma pe Isus?

Care sunt trei povestiri din Biblie (fără citate din scrierile lui Pavel, Psalmi sau ceva de
acest fel) cu referințe biblice pe care le poți folosi ca să-i înveți pe oameni să fie botezați?

1.__________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________

Acum, spune o povestire cuiva fără să te uiți la Biblia ta. Poți folosi carduri, să gesticulezi,
cântece, dar fără cărți!

Definește în 2-3 propoziții ce înseamnă să fii botezat.

Cum botezi? Joc de rol: Folosește scenarii diferite.
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Studiu: Cina Domnului
Luați cina într-un mod în care îl poți face ușor în contextul local.
Există diferite moduri în care poți face Cina Domnului. De exemplu:

● Poți înmuia pâinea într-un pahar. Așa nu e nevoie de pahare mici pentru fiecare.
● Poți avea un pahar care să treacă pe la fiecare și să cureți paharul.
● Sau fiecare participant poate avea propriul păhărel mic.

Întreabă: Cine de-aici nu a mai condus Cina Domnului până acum?

Folosește orice elemente pe care le ai la îndemână și sărbătoriți Cina Domnului împreună.
Lasă pe cineva care nu a mai condus Cina Domnului să o conducă acum.

Citește 1 Corinteni 11:17-34
[1 Corinteni 11:17-34 NTR] Dar, poruncindu-vă aceasta, nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre
mai bine, ci spre rău. 18 Mai întâi, când vă adunați în biserică, aud că între voi sunt dezbinări și,
în parte, cred lucrul acesta. 19 Căci trebuie să fie și partide între voi, ca să fie scoși la iveală cei
găsiți buni. 20 Când vă adunați deci în același loc, nu este Cina Domnului ceea ce mâncați. 21
Fiindcă, atunci când urmează să mâncați, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul
rămâne flămând, iar altul este beat. 22 Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau disprețuiți
biserica lui Dumnezeu și vreți să-i faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă spun? Să vă
laud? În această privință nu vă laud.23 Căci am primit de la Domnul ce v-am și încredințat, și
anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine 24 și, după ce a mulțumit,
a frânt-o și a zis: „Acesta este trupul Meu pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre amintirea Mea!“
25 În același fel, după ce au mâncat, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este Legământul cel Nou
în sângele Meu. Ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta spre amintirea Mea!“ 26 Căci ori
de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, propovăduiți moartea Domnului, până
când va veni El. 27 De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod
nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 28 Fiecare om să se cerceteze deci pe sine
și astfel să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. 29 Căci cel ce mănâncă și
bea fără să distingă trupul Domnului, își mănâncă și bea propria condamnare. 30 Din cauza
aceasta mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și destul de mulți dorm. 31 Dar dacă ne-am
cerceta singuri, n-am mai fi judecați. 32 Însă, când suntem judecați de către Domnul, suntem
disciplinați de El, ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. 33 Astfel, frații mei, când vă
adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții! 34 Dacă cineva este flămând, să mănânce acasă, ca
să nu vă adunați pentru condamnarea voastră! Despre celelalte lucruri voi da îndrumări când voi
veni.

Întreabă: Unde sunt menționați necredincioșii în pasajul biblic de mai sus?

Întreabă: Ce probleme are această biserică cu luarea Cinei Domnului?

Întreabă: Ce soluție oferă Pavel acestei probleme?

Întreabă: Care este atitudinea corectă a inimii ca să iei Cina Domnului?

Întreabă: Poate un pre-credincios să dorească totuși să onoreze trupul lui Cristos, dar care
să nu fie complet pregătit să se pocăiască dintr-un alt motiv oarecare? Cu alte cuvinte,
poate cineva să fie gata să guste și să vadă că Domnul este bun, dar care să nu fie complet
predat și care să nu-l urmeze încă pe Isus?
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Citește Ioan 13:18-30
[Ioan 13:18-30 NTR] Nu vorbesc despre voi toți; Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales. Dar
trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: „Cel ce mănâncă pâinea Mea și-a ridicat călcâiul
împotriva Mea!“19 Vă spun lucrul acesta încă de pe acum, înainte să se întâmple, pentru ca,
atunci când se va întâmpla, să credeți că Eu sunt. 20 Adevărat, adevărat vă spun că cine-l
primește pe cel pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește, iar cel ce Mă primește pe Mine Îl
primește pe Cel Ce M-a trimis pe Mine. 21 După ce a spus aceste lucruri, Isus S-a tulburat în
duhul Său și a mărturisit, zicând: – Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va trăda.
22 Ucenicii se uitau unii la alții, fiind nedumeriți despre cine vorbește. 23 Unul dintre ucenicii
Lui, cel pe care-l iubea Isus, ședea la masă rezemat pe pieptul lui Isus. 24 Simon Petru i-a făcut
semn să-L întrebe pe Isus cine este cel despre care vorbește. 25 Atunci ucenicul acela care
ședea rezemat pe pieptul lui Isus L-a întrebat: – Doamne, cine este? 26 Isus a răspuns: – Este
acela căruia îi voi înmuia bucățica de pâine și i-o voi da. A înmuiat o bucățică de pâine și i-a
dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. 27 Și imediat după ce a primit bucățica de pâine,
Satan a intrat în el. Atunci Isus i-a zis: – Ce ai să faci, fă repede! 28 Dar niciunul dintre cei ce
ședeau la masă n-a înțeles de ce îi spusese aceasta. 29 Unii credeau că, de vreme ce Iuda ținea
punga, Isus îi spusese: „Cumpără ceea ce avem nevoie pentru sărbătoare!“ sau îi spusese să
dea ceva celor săraci. 30 După ce a luat bucățica de pâine, Iuda a ieșit imediat afară. Era
noapte.

Întreabă: L-a lăsat Isus pe propriul trădător să ia parte la Cină cu El?

Întreabă: Dacă Iuda poate lua Cina, atunci îi este interzis cuiva?

Practici ale Cinei Domnului?
● Invită pe oricine care dorește să-l onoreze pe Isus în orice mod pot. Lasă-i să știe că masa

Sa este deschisă și primitoare. Lasă-i să știe că dacă nu sunt gata, este în regulă, dar că
această familie este gata să primească pe oricine dorește să-l onoreze pe Isus.

● Folosește un pahar și înmoaie pâinea în el.
● Nu-ți fie frică să folosești orice lichid sau pâine disponibilă. Nu cere elemente greu de

găsit și astfel să faci Cina Domnului imposibil de ținut.
● Luați Cina Domnului des pentru ca bisericiile tinere să experimenteze puterea lui Cristos.

Este ușor de făcut și nu cere un vorbitor elocvent, un muzician bun sau multă cunoaștere
biblică.

● Luați Cina în propriile familii și printre prietenii voștri ca altfel să fiți confortabili să oferiți
și să primiți cina în medii restrânse.

Care sunt trei povestiri din Biblie (fără citate din scrierile lui Pavel, Psalmi sau ceva de
acest fel) cu referințe biblice pe care le poți folosi ca să-i înveți pe oameni să frângă
pâinea?

1.__________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________

Acum, spune o povestire cuiva fără să te uiți la Biblia ta. Poți folosi carduri, să gesticulezi,
cântece, dar fără cărți!

Definește în 2-3 propoziții ce înseamnă să frângi pâinea.
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Studiu: Luca 10
Citește Luca 10:1-11, 17-24

Scrie caracteristicile unei Persoane a Păcii și scrie acțiunile celui trimis.

Caracteristici ale unei Persoane a Păcii:

V.5-

V.6-

V.7-

V.7-

Ce face cel trimis?

V.1-

V.2-

V.3-

V.4-

V.4-

V.5-

V.6-

V.7-

V.8-

V.9-

V.9-

V.10-

V.11-

V.17-

V.19-

V.20-

Ce implicații au aceste lucruri pentru noi astăzi? Cum putem aplica aceste lucruri în viețile
noastre? Scrie trei propoziții „Eu voi”, bazat pe ceea ce ai învățat din acest pasaj.
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4:1:1 - 4 întrebări, 1 foaie, 1 oră
Ia o foaie și împătur-o în jumătate. Numerotează fiecare parte de la 1 la 4 (față și spate)

1. De ce?
Citește Marcu 1:16-20
[Marcu 1:18 (NTR)]: „Isus le-a zis: «Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni!»”
Isus ne cheamă pe toți să-L urmăm. A-l urma pe El rezultă în noi fiind pescari de oameni. Acest
lucru nu este doar pentru evangheliști, ci pentru toți urmașii/ucenicii lui Isus. Suntem Urmași ai
lui Isus ȘI Pescari de oameni. Aceste două lucruri nu pot fi separate.

2. Cine?
Citește sau spune povestirea din Marcu 5:1-20 (povestirea demoniacului)
Întreabă: Cu cine i-a spus Isus omului să împărtășească întâmplarea sa?
Întreabă: Cine a auzit întâmplarea lui?
Fă o diagramă a apropiaților, a tuturor oamenilor din rețeaua ta de relații (prieteni, familie,
colegi de slujbă, oameni care ți se alătură în hobby-uri, etc.). Desenează o cruce deasupra
numelui lor atunci când se botează.

3. Ce?
Mărturia de 15 secunde (5 părți):

1. Introducere: „A fost o vreme când eram…”
2. Cum a fost viața ta înaintea de Isus? În două cuvinte.
3. Ce s-a întâmplat când l-ai întâlnit pe Isus? În două cuvinte. (ex. Iertat și Urmaș…)
4. Cum s-a schimbat viața ta după ce l-ai întâlnit pe Isus? În două cuvinte.
5. Invitație: „Vrei să afli mai multe despre Isus?” „Există ceva ce te ține de la a-L accepta pe

Isus ca și Rege?”

Exersează de 3 ori în a spune cuiva mărturia în 15 secunde, cronometrează-te și încearcă
să fii cât mai clar și mai concis.

4. Când?

Roagă-te pentru aproapele tău zilnic la ora
… (ex.10:02)
Postești săptămânal …….timp/dată ……..

Împărtășești săptămânal …… timp/dată …….
Te echipezi săptămânal …… timp/dată…..
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Cele 4 răspunsuri la Evanghelie

Citește Matei 9:37
[Mat 9:37 NTR] Atunci le a zis ucenicilor Săi: „Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini.

Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Trebuie să fim de acord cu Isus și să credem
acest lucru!

Citește Fapte. 17:32-34
[Fapte 17:32-34 NTR] Când au auzit ei despre învierea dintre cei morți, unii au început să-și
bată joc, dar alții au zis: „Te vom asculta și altă dată cu privire la aceasta!” Atunci Pavel a ieșit
din mijlocul lor. Însă unii dintre ei i s-au alăturat și au crezut...

Când vom întâlni oameni, ei vor răspunde diferit. Unii își vor bate joc de noi, unii vor
dori să audă mai multe, iar alții se vor pocăi, vor crede și-L vor urma.

Putem folosi analogia unui semafor.

Roșu - nu e interesat. Dacă întâlnești acest fel de persoană,
nu insista, pur și simplu treci mai departe. Acest lucru pare
lipsit de iubire, dar este de fapt lipsit de iubire pentru
oamenii pe care Dumnezeu i-a pregătit și sunt gata chiar
acum. Poate ei vor fi mai deschiși altă dată.

Galben - deschis spre conversații și va primi chiar și
rugăciune, dar nu sunt gata să facă un pas plin de iubire
spre Isus.
Dacă întâlnești acest fel de persoană, vezi cum îi poți ajuta să
treacă de la galben la verde printr-o vindecare, un cuvânt
profetic sau să împărtășești o povestire a lui Isus.

Verde - gata să-L asculte pe Isus și să-L iubească, ei răspund la invitație și oferă informații
pentru a ține legătura.Dacă întâlnești acest fel de persoană, invită-i imediat să asculte de Isus
în pocăință, botez și rugăciune pentru Duhul Sfânt. Începe o întâlnire de biserică de casă, când ei
sunt cu prietenii lor, familia și vecinii lor.

Credincios - cineva care acceptă invitația să fie echipat să împărtășească Evanghelia și să
înceapă un grup/o biserică simplă. Dacă întâlnești o astfel de persoană, împărtășește viziunea
pentru ucenicizare și începe să-i echipezi să împărtășească povestiri ale lui Isus, Luca 10, Matei
28 și să facă diagrama apropiaților. Îi poți și invita la plimbări de rugăciune cu tine.
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Cum a deosebit Isus dintre cei care merită marea Sa investire?

Cu toții avem timp, resurse și energie limitată. Nu-i putem ajuta pe toți așa că trebuie să
selectăm dintre cei în care vom investi. Cum a deosebit Isus în cine să investească ca să-i poată
uceniciza? El a folosit „filtre” pentru a evalua pe cei care merită cea mai mare investire a Sa:

● Pilde (Matei 12:9-7, 34; Marcu 10:17-23)
● Domnia Sa/ Ascultare (Matei 7:21-27; Luca 6:46-49; Marcu 10:17-23)
● Ziceri mai grele (Ioan 6:52-67; Matei 10:32-38; Luca 14:26-27)

Poate fi incredibil de greu, și poate părea chiar crud, să încetezi relația de ucenicizare bazat pe
niște „filtre”. Cu toate acestea, dacă nu vei face asta, terminăm prin a ne compromite viziunea
și/sau să încercăm să-i convingem pe ucenicii noștri să facă lucruri pe care nu doresc să le facă.
Investirea de lungă durată în ucenicii care nu împărtășesc viziunea ta și care în consecință rezistă
și sunt reticenți în a implementa strategiile de multiplicare, îți fură bucuria, te storc de energie și
la un moment dat conduce spre epuizare completă. Acest lucru nu este nici plin de dragoste față
de tine însuți, nici față de ucenicii tăi nedispuși și nici față de cei care sunt gata, care abia
așteaptă și care sunt capabili și pe care i-ai putea ajuta dacă ai fi disponibil.

Experiența a dovedit că ucenicii pot fluctua în roade. Pot începe bine, să se răzgândească după
ce experimentează greutăți sau succes și apoi se reîntorc mai târziu. Așadar, procesul de „filtru”
este constant și nu doar la începutul relației.
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2. Rugăciune

Trei feluri de rugăciune
1. Rugăciunea personală - are de-a face cu a-L cunoaște pe El

[Filipeni 3:8-11 NTR] 8.Ba mai mult, le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult
mai mare a cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu, de dragul Căruia am suferit pierderea tuturor
lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie, ca să-L câștig pe Cristos 9. și să fiu găsit în El, nu
având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credința în Cristos: dreptatea
care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. 10.Doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și
părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui, 11 pentru ca astfel să ajung, cumva, la
învierea dintre cei morți.

2. Rugăciunea colectivă - rugăciunea împreună
[Matei 18:19 NTR] 19 „Din nou, adevărat vă spun că, dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ în
privința oricărui lucru pe care doresc să l ceară, le va fi dat de Tatăl Meu Care este în ceruri.”
[Fapte 4:24 NTR] 24 „Când au auzit ei aceste lucruri, și au ridicat glasul în același gând către
Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Tu, Cel Care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele,”

3. Rugăciunea pentru misiune

Rugăciunea pentru misiune începe cu a cunoaște inima Lui pentru cei pierduți.

Matei 28:18-20
18. Isus S-a apropiat de ei și le-a vorbit, zicând: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer și pe
pământ. 19 Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!”

1 Timotei 2:4-7
4. Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. 5. Căci
este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Cristos Isus, 6.
care S-a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare în locul tuturor - despre aceasta s-a depus mărturie
la vremea potrivită. 7. Pentru aceasta am fost puc predicator, apostol - spun adevărul, nu mint -
și învățător al neamurilor în credință și adevăr.

2 Petru 3:9
9. Domnul promisiunii nu întârzie, așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de voi. El
nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință.

Matei 9:36
Când a văzut El mulțimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi
care n-au păstor.
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Rugăciune din inima Tatălui
Roagă-te pentru inimile celor pierduți (Matei 9:36)
36.Când a văzut El mulțimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi
care n-au păstor.

Roagă-te pentru noi lucrători care să fie trimiși (Luca 10:2)
2. El le-a zis: „Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Deci, rugați-L fierbinte pe Domnul
secerișului să trimită lucrători la secerișul Său!
Pune-ți alarma la telefon la 10:02 în fiecare zi ca să te rogi pentru noi lucrători.

Roagă-te pentru uși deschise ca să-L împărtășești pe Isus (Coloseni 4:2-6)
2. Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire! Rugați-vă în același timp și pentru noi, ca
Dumnezeu să deschidă o ușă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din
cauza căreia sunt închis, 4. ca s-o pot face cunoscută așa cum trebuie. 5. Umblați cu înțelepciune
față de cei din afară, răscumpărând vremea. 6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har,
dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.

Roagă-te pentru îndrăzneală și puterea Duhului Sfânt (Fapte 4:29-31)
29. Și acum, Doamne uită-te la amenințările lor și dă-le robilor Tăi toată îndrăzneala ca să
vorbească despre Cuvântul Tău! 30. Întinde-Ți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni
prin Numele Robului Tău cel sfânt Isus!” 31. După ce s-au rugat fierbinte, locul unde erau adunați
s-a cutremurat, și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească despre Cuvântul
lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Roagă-te ca Cuvântul să se răspândească rapid (2 Tesaloniceni 3:1,2)
1.În cele din urmă, fraților, rugați-vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul
Domnului și să fie glorificat, așa cum este și între voi, 2.și să fim scăpați de oameni neascultători
și răi, căci nu toți au credința.

Roagă-te pentru vise și viziuni din partea lui Isus
Fapte 10, Corneliu și Petru.

Rugăciune în care ascultăm
Revelație profetică pentru acțiuni apostolice.

Fapte 13, slujeau Domnului și i-au pus deoparte pe Pavel și Barnaba pentru lucrarea la care i-am
chemat.
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Rugăciuni pentru cei necredincioși
Există mulți oameni în împrejurul nostru care nu-L cunosc încă pe Isus. Dar rugându-ne pentru ei
în mod regulat, Dumnezeu va lucra în viețile lor. Alege câțiva prieteni sau membri ai familiei,
colegi de muncă necredincioși și pe care Dumnezeu i-a pus pe inima ta pentru care să te rogi.
Folosești diagrama relațiilor pe care am explicat-o mai sus.

Vezi mai jos câteva Scripturi pe care le poți folosi să te rogi.

1. Doamne, Te rog să-i atragi către Tine pe ___. (Ioan 6:44).
2. Mă rog pentru __ ca să audă şi să creadă Cuvântul lui Dumnezeu pentru cel ce este în

adevăr. (1 Tes. 2:13)
3. Mă rog ca __ să Te caute şi să Te cunoască. (Fapte 17:27)
4. Te rog, Doamne, să-l împiedici pe Satana să-i orbească pe ____ în a vedea adevărul. (2

Cor.4:4; 2 Tim.2:25-26)
5. Duhule Sfânt, Te rog să-i atenţionezi pe ____ de păcatul lor și de nevoia lor pentru

mântuirea lui Isus (Ioan 16:7-14).
6. Îti cer să-mi dai mie sau altora oportunitatea, curajul şi cuvintele potrivite pentru a

împărtăși Evanghelia cu ____ (Col. 4:3-6).
7. Doamne, mă rog ca __ să se întoarcă de la păcatele lor şi să urmeze după Isus Cristos.

(Fapte 17:30-31; 1 Tes. 1:9-10).
8. Doamne , mă rog ca ___ să pună toată încredere lor în Isus Cristos. (Ioan 1:12; 5:24).
9. Doamne, mă rog ca ___ să mărturisească pe Isus ca Domn, să prindă rădăcini, să crească

în credinţă, şi să dea roade pentru slava lui Isus. (Rom. 10:9 10; Col. 2:6-7; Luca 8:15)

Rugăciune pentru oamenii din lista ta și din diagrama
apropiaților tăi
Isus s-a rugat în mod specific pentru Petru (Luca 22:32). El, de asemenea se roagă în mod specific
pentru urmașii Săi (Ioan 17) și pentru „cei ce cred în Mine prin cuvântul lor”(Ioan 17:20). El se
roagă pentru generații de ucenici.

A ne ruga „pentru cei pe care Mi i ai dat Tu”(Ioan 17:9) începe cu timp petrecut cu Dumnezeu în
care-L întrebi: „Care sunt oamenii pe care i-ai lăsat în mâna mea?” Scrie numele care-ți vin în
minte.

Ajută să te gândești unde sunt acești oameni. Astfel de poți ruga pentru ei în mod specific cu
privire la următorii pași pe care trebuie să-i facă. Există patru faze:

1. Semănat: Scrie numele oamenilor care nu-L cunosc pe Isus ca și Mântuitor. Ei știu că
tu ești un urmaș al lui Isus. Îi poți asculta și ajuta, oferindu-le atenție și dragoste. Îi poți
provoca să înceapă să cunoască mai multe despre Isus. Petrece mai puțin timp cu acești
oameni dacă nu sunt deschiși.

2. Recolta: Începe să te întâlnești în mod regulat cu oamenii (pământul bun) care sunt
deschiși spre Isus. Ajută-i să identifice prieteni și familie cu care se pot întâlni în mod regulat
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și să discute din Biblie. Încurajează-i să-L iubească pe Isus și să asculte de poruncile Lui. (ex.
Pocăința și botezul)

3. Echipează: Noii credincioși și cei care au fost creștini de mult timp. Roagă-te pentru
creștere spirituală. Tu îi ajuți să-L cunoască pe Dumnezeu în mod mai adânc, să facă ceea ce
El ne spune și să-i ajute pe alții să facă la fel. Îi poți ajuta să-și împărtășească mărturia lor și
povestirile lui Isus cu familia și prietenii.

4. Multiplică: Creștinii maturi care au ales să lucreze cu tine și să facă ucenici care fac
ucenici la rândul lor. Echipează-i/formează-i ca să împărtășească Evanghelia și să înceapă
biserici noi. Trimite-i rapid!

1 Semănat 2 Recoltă

3 Echipează 4 Multiplică
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Rugăciunea din mers

Rugăciune din mers se face în grupuri de câte doi sau trei, dar se poate realiza și singur. În grup
ai beneficiul, în plus, de a auzi modul în care Dumnezeu vorbește altora și poate să-ți adâncească
și să-ți lărgească propria-ți viață de rugăciune și abilitate de a discerne căile lui Dumnezeu. Dacă
te afli într-un grup ar trebui să te rogi cu glas tare pentru ca și alții să poată să fie în acord cu tine
în rugăciune. Dacă ești singur, te poți ruga și încet, excepție fiind situațiile în care te rogi pentru
alții în prezența lor.

Există patru moduri de a determina pentru ce să te rogi din mers:

1. Observarea: De exemplu, atunci când vezi o tricicletă în curtea cuiva poți să fii îndemnat
să te rogi pentru copii, pentru familii, pentru școli, pentru transport, etc. Ideea este de a
lăsa indiciile fizice să te îndemne să vezi dincolo, la problemele ce se află pe inima lui
Dumnezeu.

2. Revelație: Posibil să ai parte de o impresie, un cuvânt de cunoaștere sau o imagine
mentală din partea Duhului Sfânt care te călăuzește într-o anume zonă a rugăciunii.
Dacă-I ceri aceste lucruri, vei primi mult mai mult de atât.

3. Cercetare: Se poate să descoperi că există anumite bule de crimă, injustiție sau nevoi
într-o anumită zonă în care tu te rogi din mers. Aceste probleme te pot ghida în
rugăciune.

4. Scriptura: Se poate să selectezi din timp, un anumit pasaj din Scriptură și să permiți ca
temele discutate în acel pasaj să-ți sugereze pentru ce să te rogi.

Fii foarte atent la următoarele locuri care sunt „puncte de presiune”:

1. Centre guvernamentale ca tribunalele
2. Centre comerciale ca zonele de cumpărături
3. Centre educaționale ca școlile
4. Centre de comunicare ca radio sau alte surse media
5. Centre spirituale ca grupuri de clădiri, moschee sau temple

Caută oportunități și ascultă la îndemuri de rugăciune pentru persoane individuale sau grupuri
de oameni pe care-i vei întâlni în umblarea ta. Poți spune, „Eu/noi ne rugăm pentru această
comunitate, există ceva în mod special pentru care dorești/doriți să ne rugăm?” Sau poate că vei
spune, „Eu/noi ne rugăm pentru această comunitate. Știi/Știți ceva în mod special pentru care ne
putem ruga?” După ce asculți la răspunsuri, îi poți întreba despre propriile lor nevoi. După ce le
împărtășesc, roagă-te pentru ei imediat. Dacă Domnul te călăuzește, te poți ruga și pentru alte
nevoi. Poți folosi următorul acrostih [STEMS] ca să te ghideze:

1. Spiritual
2. Trup [sănătate]
3. Emoțional [moralul]
4. Muncă [slujbă și finanțe]
5. Social [relații]
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În majoritatea cazurilor, oamenii sunt recunoscători pentru grija ta. Dacă persoana nu este
creștină, aceasta de multe ori deschide ușa pentru o conversație spirituală și uneori spre o
oportunitate de a-ți împărtăși mărturia și Evanghelia sau o oportunitate de a oferi persoanei
șansa de a face parte dintr-un studiu biblic sau chiar mai bine, de a găzdui unul în casa lor. Dacă
persoana este creștină atunci ar trebui să-i inviți să se alăture în rugăciunea din mers sau să-i
echipezi într-un alt aspect al ucenicizării.

Mergeți în rugăciunea din mers în grupuri de 2 sau 3.
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3. Întâlniri

Descoperă o persoană a păcii

Versete
Biblice

Cine este
persoana

păcii?

Ce face o
persoană a

păcii?

Cine este
pionerul

(plantatorul)

Ce face
plantatorul?

Care a fost
rezultatul?

Ioan 4:7-42

Fapte 16:9-15,
40

Matei 9:9-13

Fapte 10: 1-8,
24-48
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Versete
Biblice

Cine este
persoana

păcii?

Ce face o
persoană a

păcii?

Cine este
pionerul

(plantatorul)

Ce face
plantatorul?

Care a fost
rezultatul?

Marcu
1:29-34

Luca 19:1-10

Luca
10:38-42,
Ioan 11

Lazăr

Fapte 18:1-4,
Rom 16:4,5
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Ce este o Persoană a Păcii?
Citește Ioan 6:44-45

Întreabă: Ce semnifică acest pasaj?

Întreabă: Ce înseamnă să fii învățat de Dumnezeu?

Dacă cineva Îl acceptă cu bucurie pe Isus și dorește să învețe mai multe este un semn că
Dumnezeu i-a pregătit de ceva vreme, dar noi căutăm un anumit tip de persoană - o
persoană a păcii - care va conduce spre multiplicare.

Întreabă: Care sunt 3 caracteristici ale unei persoane a păcii? (Luca 10:6, Matei 10:11)

Un răspuns bun: O persoană a păcii este:

1. Primitoare. O astfel de persoană te primește în casa ei.
CUM O POȚI RECUNOAȘTE: Vizitează-i și vezi dacă sunt într-adevăr primitori, sau doar te
tolerează/sau te folosește pentru serviciul sau ajutorul ce-l oferi.

2. Ascultă. Ascultă povestirile lui Isus și sunt interesați să învețe mai mult și să pună în
practică ceea ce învață.
CUM SĂ-I RECUNOȘTI: Vorbește despre lucruri spirituale și vezi cum răspund! Folosește
afirmațiile tale Shema, „Trebuie să spun ceva” și povestirile lui Isus.

3. Își deschid prietenii. De bunăvoie își invită prietenii și familia să vină ca să studieze
împreună povestirile lui Isus.
CUM SĂ-I RECUNOȘTI: Nu presupune că vor face invitațiile în mod spontan. Fii
intențional. Întreabă-i, „Din moment ce ți-a plăcut să povestim despre lucruri spirituale
atât de mult, ți-ar plăcea să-ți inviți familia și prietenii să ni se alăture ca să putem studia
împreună Sfânta Carte, data viitoare când vin în vizită? Când ar trebui să vin data
viitoare? Pe cine vei invita?”
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Cum a proclamat Isus Împărăția lui Dumnezeu?
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Diagrama apropiaților/ O diagramă a multiplicării

Oikos este termenul grecesc pentru familie. Înțelegerea biblică grecesc pentru familie este mai
lărgită decât nucleul familiei - părinți și copii - și cuprinde familia, vecinii, colegii, prietenii și cei cu
care ne întâlnim în mod regulat.

Unul dintre modurile prin care Evanghelia se împrăștie atât de repede este prin rețelele de
relații. Această metodă pare să fie o strategie aleasă intențional și de Isus și de apostoli (Ioan
1:35-53; Fapte. 10:34-48; 16:14-15, 30-33).

Citește Ioan 17:20
[Ioan 17:20 (NTR)] Și Mă rog nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce cred în Mine prin
cuvântul lor.

Isus s-a rugat pentru ucenicii Săi ȘI pentru cei care vor crede în El datorită mărturiei lor.

Putem să ne creăm propria diagramă a apropiaților și să începem să ne rugăm zilnic pentru cei
de pe diagramă. Vezi pașii de mai jos cum să faci asta:

● Ia o coală de hârtie și scrie numele tău în mijloc, iar apoi încercuiește-l.
● Scrie 3-5 nume a oamenilor pe care-i cunoști și care NU-L urmează pe Isus, dar cu care

poți vorbi despre El.
● Scrie 3-5 nume a unor oameni care-L urmează pe Isus și pe care-i poți echipa să înceapă

să facă ucenici și să conducă biserici de casă.
● De la fiecare nume, scrie alți oameni pe care ei îi cunosc ca să putem trasa diagrama

generațiilor.
● Roagă-te zilnic pentru oamenii de pe diagrama apropiaților tăi! Pune un timp deoparte

pentru asta și fii perseverent.
● Când oamenii ascultă de Isus prin botezul în apă, scrie în dreptul numelui lor acest lucru.
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Obstacolele principale în a-L mărturisi pe Isus altora
Frica de oameni
[Prov 29:25 NTR] Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul va fi protejat
la înălțime.

De multe ori oamenii nu vor (sau nu pot) să-L mărturisească pe Isus deoarece le este frică de
oameni. Le este frică de ceea ce oamenii vor crede despre ei, sau ce ar putea să le spună
sau să spună despre ei.

Cea mai adâncă rădăcină a acestei frici este RESPINGEREA. Respingerea din trecut trăită prin
bullyingul la școală, de părinți sau de colegii tăi.

Există două soluții pentru această frică:

1. În dragoste nu este frică”, (1 Ioan 4:18). Când ai parte de o revelație a dragostei Tatălui
pentru tine și te lași umplut de Dumnezeu, frica ta va dispărea. Dacă suferi de
respingere, ia-ți timp singur cu Isus și citește, meditează și roagă-te versetele biblice care
arată dragostea lui Dumnezeu pentru tine. De exemplu, citește Efeseni. De asemenea,
iartă oamenii care te-au rănit și lasă-te umplut de dragostea lui Dumnezeu.

2. Roagă-te pentru frica Domnului. Vei vedea cât de măreț este Dumnezeu și că El este mai
puternic ca omul. Frica de oameni dispare și frica de Domnul crește!

Timp
Timpul este unul dintre cei mai mari idoli ai culturii noastre. Suntem mereu ocupați, ocupați,
ocupați. La ceea ce se ajunge este: Ce vrea Dumnezeu să fac? Dacă facem asta, atunci vom
avea întotdeauna timp suficient. Ia o coală de hârtie și scrie ce responsabilități ți-a dat
Dumnezeu și cât timp îți ia. Roagă-te și întreabă-L ce vrea să faci și fă-ți timp pentru asta!

Lipsă de îndrăzneală
Când vreau să vorbesc cu oameni, de multe ori nu am îndrăzneala să fac asta. Nici ucenicii
nu aveau îndrăzneală la începutul cărții Faptele Apostolilor. Ce au făcut? S-au RUGAT.
Citește aici Fapte 4:29-31 (NTR) 29„Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă-le
robilor Tăi toată îndrăzneala ca să vorbească despre Cuvântul Tău! 30 Întinde-ți mâna ca să
se facă vindecări, semne și minuni prin Numele Robului Tău cel sfânt, Isus!” 31 După ce s-au
rugat fierbinte, locul unde erau adunați s-a cutremurat, și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt
și au început să vorbească despre Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Roagă-te pentru îndrăzneală în fiecare zi și roagă-te pentru îndrăzneală când vorbești cu
cineva despre Isus.

În afară de a te ruga pentru îndrăzneală, am observat că atunci când faci pași mici, credința
ta crește.

Cum să vorbești despre Isus?
Cel mai neimportant motiv pentru care nu-L împărtășim, este pentru că nu știm CUM să
vorbim despre Isus. Acest lucru se poate învăța. Spre exemplu, poți învăța să-ți spui
mărturia în 15 secunde, o povestire a lui Isus și poți învăța cum să te rogi pentru cei bolnavi.
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Puterea Duhului Sfânt

Citește Matei 10:8 și Ioan 14:12
[Matei 10:8 NTR] 8 Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățiți-i pe cei leproși, alungați
demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați.
[Ioan 14:12 NTR] 12. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe
care le fac Eu, ba încă va face lucrări mai mari decât aceasta, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.

MIRACOLELE ȘI RĂSPUNSURILE LA RUGĂCIUNE POT ÎNMUIA ȘI PÂNĂ CELE MAI ÎMPIETRITE
INIMI.

Ioan 6:2 O mare mulțime l-a urmat pe Isus datorită vindecării făcute. Inițial oamenii L-au urmat
pentru că au fost martorii vindecării.

Matei 4:23-24
Predica, învăța și vindeca.
Faima au fost vindecările și miracolele.
Toți au fost vindecați.
5% dintre oameni sunt conștienți de nevoia lor spirituală, 95% din oameni sunt conștienți de
nevoile lor emoționale sau fizice.

Cum să crești în puterea Duhului Sfânt
Autoritate
+ Daruri
+ Credință
+ Perseverență
= Putere

Valori
❑ Dragoste
❑ Smerenie
❑ Onorarea oamenilor
❑ Bucurie
❑ Putere
❑ Nike

7 pași în rugăciunea de vindecare
1. Puneți mâinile peste persoana bolnavă/zona bolnavă (întâi cere permisiunea).
2. Conectează-te la Duhul Sfânt ca să auzi cum dorește El să slujești în vindecare

a. Există vreun păcat care necesită pocăință?
b. Cineva are nevoie să fie iertat?

3. Roagă-te pentru revărsarea prezenței Duhului Sfânt.
4. Poruncește părții din trup să fie vindecată.
5. Poruncește fiecărei boli sau duh să plece.
6. Întreabă dacă persoana poate face ceva ce înainte nu putea
7. Roagă-te de câteva ori și folosește o scară de la 1-10 cu privire la intensitatea durerii și

dacă se ameliorează.

“Nu datorită faptului că lucrurile
sunt dificile nu ne avântăm. Ci
datorită faptului că nu ne
avântăm, ele sunt dificile.”

- Seneca
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4. Facerea

3 Nivele de autoritate
Explică că pentru a elimina confuzia din bisericile noi și pentru a evita multe dispute, un
echipator înțelept îi învață pe noii lideri să discearnă trei nivele de autoritate pentru activitățile
bisericii.

Nivelul 1 Poruncile Noului Testament
Ascultă de poruncile lui Dumnezeu fără a vota sau a vă certa cu privire la ele, El este
Conducătorul Suprem. O biserică este complet plantată atunci când face toate slujirile care
sunt cerute de către Cristos și de către Apostolii Săi în Noul Testament.
Notă: Discerne între intenția de bază a unei porunci și forma culturală pe care o ia. Baticul,
femeile să tacă și spălarea picioarelor erau forme externe, ce aveau legătură cu cultura, de
a asculta de o altă poruncă importantă universală.
Exemplu: botez, iubiți-vă unii pe alții.

Nivelul 2 Practici Noul Testamentale dar care nu sunt porunci
Un creștin are libertatea de a ține seama sau nu de aceste practici, din moment ce nu sunt
porunci. Nu interzice urmarea lor, din moment ce apostolii le-au practicat și au fost de acord cu
ele.
Exemplu: Botezul imediat.

Nivelul 3: Tradiții fără nicio bază Nou Testamentală.
Niciodată nu cere o ascultare oarbă față de tradiții. Majoritatea tradițiilor sunt bune. Interzice
tradițiile care împiedică ascultarea de poruncile Nou Testamentale.

Citește Matei 15:1-6
[Mat 15:1-6 NTR] Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim s-au apropiat de Isus zicând:
„De ce ucenicii Tăi încalcă tradiția bătrânilor? Căci ei nu-și spală mâinile înainte să mănânce
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pâine.” Isus, răspunzând, le-a zis: „Dar voi de ce încălcați porunca lui Dumnezeu din cauza
tradiției voastre? Căci Dumnezeu a zis: «Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta» și «Cel ce își
vorbește de rău tatăl sau mama să fie pedepsit cu moartea». Însă voi ziceți: «Dacă cineva îi spune
tatălui său sau mamei sale: „Orice ajutor ai putea primi de la mine este deja închinat ca dar lui
Dumnezeu”, acela nu mai este dator să-și cinstească tatăl sau mama».” Și ați desființat astfel
Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră.

Joc de rol: Dă exemple și lasă-i să descopere despre care nivel este vorba.

Purtați robe la pupitru (3). Purtați cravată la pupitru (3). Pupitrul (3). Cina Domnului (1).
Luați cina Domnului în case (3). Folosiți un pahar (2). Sărbătoriți Cina Domnului în prima zi a
săptămânii (2: Fapte 20:7). Sărbătoriți Cina Domnului în prima duminică din fiecare lună (3).
Permite ca doar cei cu o educație superioară, clerii ordinați pot oficia Cina Domnului (3).
Folosiți Școala Duminicală ca o modalitate de învățare (3). Cere grade academice pentru
ordinare (3). Întâlnirea are loc în clădiri (3 - niciun fel de capelă nu au fost menționate decât
cam la 3 secole după Cristos). Învățătura este interactivă (1: credincioșii trebuie să se învețe
„unii pe alții”, Coloseni 3:16, Rom. 15:14, toți ar trebui să profețească, 1 Corinteni 14:24-26,
ceea ce înseamnă să vorbim unii cu alții pentru a ne edifica, încuraja, mângîia; Biblia ne cere
să evităm învățarea doar prin monolog).
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Spune-ți povestea/mărturia ta.

Cine ai fost înainte
să-L cunoști pe Isus?

Ce s-a întâmplat când
ai avut o întâlnire cu

Isus?

Cum te-a schimbat
Isus?

Enumeră 3 oameni cu
care îți vei împărtăși
mărturia. Când o vei

împărtăși?

Ponturi:

1) Spune-ți povestea în max 3 minute. Oferă-ți părerea celeilalte persoane, iar apoi
schimbați locul. Exersați de 3 ori.

2) Fii specific în descrierea sentimentelor tale, întrebări sau zbateri specifice pe care
le-ai avut și modul cum Isus te-a schimbat.

3) Nu folosi „cuvinte religioase” greoaie.
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Spune povestirea lui Dumnezeu – Prezentarea
Evangheliei prin cele 3 cercuri

IATĂ CE SĂ SPUI ATUNCI CÂND DESENEZI CELE 3 CERCURI:
Deci, trăim în această lume, care este caracterizată de stricăciune. Nu trebuie să căutăm prea
mult să vedem că există lucruri ca și boli, dezastre, război, familii dezbinate … există multă
durere în această lume. Dar nu acesta este modelul original al lui Dumnezeu. Dumnezeu are un
model perfect pentru viețile noastre. Modul în care ne-am adus singuri în stricăciune este prin
ceea ce Biblia numește păcat. Păcatul înseamnă întoarcerea de la modelul lui Dumnezeu și
căutarea propriei căi, iar acest lucru ne conduce la stricăciune. La un moment dat, stricăciunea
conduce la moarte și moartea conduce la separarea de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar
Dumnezeu nu dorește ca noi să rămânem în această stricăciune.

Așa că El a format o cale, iar acea cale este Isus. Isus vine și intră în stricăciunea noastră, iar
moartea pe care noi o merităm pentru că am căutat această stricăciunea, Isus o ia asupra Lui și
moare pe cruce, iar trupul Lui este frânt pentru noi. La trei zile după ce a murit, El învie din morți
și face o cale în stricăciunea noastră. Oamenii încearcă multe lucruri ca să iasă din această
stricăciune. Lucruri ca și religia, succesul, banii, relațiile, educația sau drogurile și alcoolul, dar
niciunul dintre aceste lucruri nu ne poate scoate din stricăciunea noastră. Singura cale afară,
este Isus. Dacă ne întoarcem de la păcatul nostru și credem că Isus a murit pentru noi și a înviat,
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putem părăsi stricăciunea și să creștem într-o relație cu Dumnezeu și să căutăm modelul Lui
perfect pentru viețile noastre. Ba mai mult, putem merge. Putem fi trimiși ca și Isus, înapoi în
acea stricăciune, pentru a-i ajuta pe alții să vină la El și să caute modul lui Dumnezeu.

Există două tipuri de oameni în lume: există oameni care caută modelul lui Dumnezeu și există
oameni care încă se află în stricăciune. Trebuie să ne întrebăm, „Unde ne aflăm?” Deci, unde
crezi că te aflii?

(Notă. Dacă nu știu, întreabă-i, „Dacă ar fi să mori și să stai în fața lui Dumnezeu și El te-ar întreba
«De ce ar trebui să te las în cer?» Ce ai spune?”)

Desenează cele 3 cercuri mai jos și repetă procesul prin faptul că împărtășești cu un partener.
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Împărtășirea povestirilor lui Isus

Tuturor ne place să ascultăm povestiri. Isus putea spune istorisiri într-un mod atât de
extraordinar și le-a folosit pentru a împărtăși adevărul într-un mod provocator și fascinant. Ne
dorim ca oamenii care ne ascultă să fie adânc atinși de povestirile despre Isus, că El este Calea,
Adevărul și Viața. Prin a spune povestiri despre Isus și a pune întrebări cu privire la povestiri, nu
vei intra într-o dezbatere „noi versus ei”, ci vei împărtăși adevărul și îi vei lăsa pe ei să descopere
ce înseamnă cu ajutorul Duhului Sfânt.

Devino un maestru în a asculta, a pune întrebări și a spune povestiri!

Învață cum să împărtășești povestiri

● Citește povestirea din Biblie când ești doar tu.
● Ia o coală de hârtie și împătur-o în 4.
● Desenează povestirea în 4 imagini,
● Întâlniți-vă în câte doi și împărtășiți povestirea unii altora. Apoi schimbați rolul. Multă

repetiție te va ajuta să spui povestirea mai ușor. Va deveni ca parte din tine.

Împărtășește povestiri cu alții

1) Spune: „Am citit ceva în Biblie”, sau „Am citit aceste cuvinte spuse de Isus” sau „Mi-ar
plăcea să-ți spun o povestire.”
2) Spune povestirea cu imaginile simple.
3) Spune povestirea din nou dar lasă spații libere și lasă-i pe alții să le completeze.
4) Lasă pe altcineva (capul casei) să împărtășească povestirea.
5) Pune întrebările:

a. Ce ți-a plăcut la această povestire?
b. Ce nu ți-a plăcut la această povestire?
c. Cum poți asculta?
d. Cu cine vei împărtăși această povestire?

Notă

● Păstrează povestirea scurtă și concisă.
● Folosește limbajul trupului ca să împărtășești povestirea (spre exemplu: Pune-o în joc)
● Folosește diferite tonalități în vocea ta.
● Rămâi cât de aproape de textul biblic original posibil. Folosește limbaj uzual nu

„învechit”.
● Nu lăsa detaliile afară.
● Mulțumește oamenilor care au spus povestirea.
● Când oamenii uită elemente din povestire pune întrebări. (ex. Ce a făcut fiul mai tânăr

înainte să se întoarcă la tatăl? S-a pocăit.)
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Povestiri biblice pentru probleme și provocări
obișnuite
PROBLEMA POVESTIREA POSIBILĂ

1. Lipsa banilor/financiare Hrănirea celor 5000 – Matei 14:13-20
Petru și banul - Matei 17:24-27
Ilie și văduva - 1 Împărați 7:8-16

2. Cearta cu o persoană iubită Bogatul nesăbuit – Luca 12:13-21
Fiul rătăcitor – Luca 15:11-32
Iosif și frații săi – Geneza 37-45

3. Să știi cum să alegi un soț/soție Isaac și Rebeca – Geneza 24
Iacov și Rahela – Geneza 29
Esau și cele două soții – Geneza 26:34-35 (Cum să nu o
faci)

4. Probleme maritale /
Posibilitatea unui divorț

Adam și Eva – Geneza 3
Avraam și Sarah și Hagar – Geneza 16
Osea – Osea 3:1-5

5. Neînțelegere cu copiii Fiul risipitor – Luca 15
David și Absalom – 2Sam.13-20
Laban și Iacov – Geneza 31

6. Boală Orbul Bartimeu – Mat 10:46
52 Paraliticul coborât prin tavan – Marcu 2:1 -
12 Naaman – 2 Regi 5:1-19

7. Moartea recentă în familie Lazăr – Ioan 11:1-14
Văduva din Nain – Luca 7:11-17
Ilie și văduva – 1 Împărați 7:8-16
Fiica liderului sinagogii – Marcu 5
Petru și Dorca
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8. Stresul/ prea mult de făcut Maria și Marta – Luca 10:38-42
Moise desemnează lideri – Exod 18
Hrănirea celor 5000 – Marcu 6:30-44

9. Îmbătrânirea Avraam și Sara – Geneza 18
Moise – Exod 3
Simeon și Ana – Luca 2:22-38

10. A fi nesigur cu privire la viitor Rut – Rut
Estera
Iosif
Drumul spre Emaus
Daniel în gropa cu lei
Ucenicii la înviere – Ioan 20/Luca 24
Ghideon – Judecători 6/7
Iona

11. Probleme cu conceperea Avraam și Sara – Geneza 31
Rahela – Geneza 30
Ana – 1 Samuel 1
Elisaveta – Luca 1

12. Frică cu privire la a face
alegerea greșită la o conjunctură
specială a vieții.

Ghideon – Judecători 6/7
Eliazar din Damascus – Geneza 24:10-28
Ioan Botezătorul - Matei 11:2-19
Ionatan – 1 Samuel 14

13. Nevoia de o slujbă Nu te îngrijora – Matei 6:29-34
Lucrătorii din vie – Matei 20:1-16
Rut
Petru și vameșul de la templu – Matei 17:24-27

14. A fi un părinte bun Fiul rătăcitor – Luca 15
Iov – Iov 1:1-5
Maria și Iosif – Luca 2:41-52
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Povestiri pentru cele 7 porunci generale ale lui Isus
Pocăiește-te și crede

● Femeia prinsă în adulter - Ioan 8:1-11
● Femeia păcătoasă spală picioarele lui Isus - Luca 7:36-50
● Fiul risipitor - Luca 15
● Femeia de la fântână - Ioan 4:5-15
● Amintiți-vă de mine - Luca 23:33-43
● Zacheu - Luca 19:2-10
● David și Batșeba - 2 Samuel 11, Psalm 51
● Iona - întreaga carte
● Petru - Fapte 2
● Trădarea lui Petru/Restaurarea - Ioan 18/21
● Șadrac, Meșag și Abed-Nego - Daniel 3
● Tânărul bogat - Marcu 10 și Matei 19

Fii botezat

● Botezul lui Isus - Matei 3:1-3, 13-17; Matei 1:9-11; Ioan 3
● Famenul etiopian - Fapte 8:28-38
● Corneliu - Fapte 10:1-23; 34-48
● Biserica primară - Fapte 2:37-41
● Ioan Botezătorul - Luca 3:12-16
● Cristos - Fape 18:8
● Lidia - Fapte 16:9-15
● Temnicerul din Filipi - Fapte 16:16-33
● Pavel - Fapte 9:17-18

Frângerea pâinii

● Biserica primară - Fapte 2:42-47
● Cina Domnului - Luca 22:14-20
● Cina Domnului - Matei 26:26-29
● Cina Domnului - Marcu 14:11-26
● Instrucțiunile lui Pavel - 1 Corinteni 11:23-25
● Isus după înviere - Luca 24:30
● Paștele - Exod 12
● Pavel a plictisit cu predica lui - Fapte 20:7-11
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Iubește (pe Dumnezeu, aproapele, dușmanii și alți credincioși)

Iubește-L pe Dumnezeu

● Femeia de la fântână - Ioan 4
● Fiul risipitor - Luca 15
● Femeia ce spală picioarele lui Isus - Luca 7:36-50
● Maria și Marta - Luca 10:38-42
● Avraam își jertfește fiul - Geneza 22:2
● Daniel în groapa cu lei - Daniel 6
● Șadrac, Meșag și Abed-Nego - Daniel 3

Iubește-ți aproapele

● Oaia pierdută - Luca 15:1-7
● Ilie și văduva din Sarepta - 1 Regi 17:7-16

Iubește-i pe alți credincioși

● Paraliticul coborât prin acoperiș - Marcu 2:1-12
● Slujitorul nemilos - Matei 18:21-35
● Credincioșii își împart posesiunile - Fapte 4:32-37
● Biserica primară - Fapte 2
● Cine este cel mai mare? - Luca 9
● Oile și caprele - Matei 25
● Spălarea picioarelor - Ioan 13

Iubește-ți dușmanii

● Samariteanul milostiv - Luca 10:25-37
● Învățătura lui Isus despre a-ți iubi dușmanii - Matei 5:38-48
● Femeia prinsă în adulter - Ioan 8:1-11
● Convertirea lui Pavel - Fapte 9
● Amintiți-vă de mine - Luca 23
● Ștefan - Fapte 7

Rugăciune în Numele lui Isus

● Fariseii și vameșii - Luca 18:9-14
● Cina Domnului - Matei 6:5-13
● Rugăciunea lui Maria - Luca 1:46-55
● Cere și ți se va da - Matei 7:7-11
● Văduva insistentă - Luca 18:1-8
● Isus în Grădina Ghetsimani - Matei 26:39, Marcu 14:32-42
● Rugăciune simplă - Matei 9:5-6
● Pavel și Sila - Fapte 16:25
● Tatăl lui Publius - Fapte 28
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Dăruiește cu generozitate

● Văduva săracă - Marcu 12:41-44; Luca 21:1-4
● Pâinile și peștii - Ioan 6:1-15
● Biserica primară - Fapte 2:41-47
● Comori în ceruri - Matei 6:19-24
● M-ați îmbrăcat - Matei 25:31-46
● Femeile, partenerii financiari ai lui Isus - Luca 8
● Tânărul bogat - Marcu 10:27-37
● Slujitorul nemilos - Matei 18

Mergeți și faceți ucenici

● Isus îi trimite pe cei 72 - Luca 10:1-11
● Marea trimitere - Matei 28:16-20
● Demoniacul din Ghenezaret - Marcu 5:1-20
● Femeia de la fântână - Ioan 4
● Famenul etiopian - Fapte 8:26-39
● Trimiterea lui Pavel și Barnaba - Fapte 13:1-3
● Bărbatul din Macedonia - Fapte 16:9
● Avraam du-te în locul pe care ți-l voi arăta.

Cele 4 întrebări de a menține legătura
Când întâlnești pe cineva și au experimentat ceva în legătură cu Isus sau ai împărtășit o
povestire, ce faci mai departe?

Uneori ne entuziasmăm atât de tare cu privire la ceva ce are loc, încât nu trecem mai departe
spre a ajunge la prietenii lor și familie. Ne entuziasmăm de aur încât nu săpăm să găsim întreaga
venă de aur!

Aceste 4 întrebări ne ajută să testăm dacă oamenii cu care ne întâlnim sunt roade coapte.

1. VREI SĂ CUNOȘTI MAI MULTE DESPRE ISUS?
2. CÂND NE PUTEM ÎNTÂLNI DIN NOU?
3. UNDE NE PUTEM ÎNTÂLNI?
4. PE CINE VEI INVITA?
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5. Adunați-vă
Formatul 3/3 de grupuri pentru întâlnirile bisericii de
casă
PRIVEȘTE ÎNAPOI (⅓ din timpul tău)

Începe prin a vă concentra și a-L mări pe Isus prin cântare, mulțumire sau citirea unei
scripturi.

Îngrijește-te: Împărtășiți o masă, băuturi răcoritoare, o istorisire din cursul săptămânii sau un
răspuns la o rugăciune. Cum e relația cu Dumnezeu a fiecăruia? Dacă cineva se zbate, roagă-te
pentru el/ea, și rămâi după întâlnire să te îngrijești de acea persoană. Nu petreceți prea mult
timp asupra „problemei” pe care cineva o experimentează, rezervați timp să vă ocupați de acest
lucru după întâlnire.

Verificare (nu trece niciodată peste acest pas)

1. Cum ai ascultat de ceea ce ai învățat de la Isus?
2. Pe cine ai echipat în ceea ce ai învățat?
3. Cu cine ai împărtășit povestea ta sau povestirea lui Dumnezeu?

Viziunea (nu trece niciodată peste acest pas) Împărtășiți o povestire din Biblie, o povestire
personală, un slogan inspirațional sau un cântec care să ofere încurajare să-L împărtășiți pe Isus
cu alții, să începeți grupuri noi, și să-i ajute și pe alții să facă la fel. Poți folosi unul dintre
următoarele pasaje biblice ca să începi: Matei 28:18-20, Luca 10:1-11, Fapte 1:8, Luca 19:1-10,
Matei 13:1-23.

PRIVEȘTE ÎN SUS (⅓ DIN TIMPUL TĂU) vorbește cu Dumnezeu simplu și scurt.

Citește, spune o întâmplare sau mimează. Lasă-i și pe ei să spună povestirea.

● Ce ne spune întâmplarea/pasajul?
● Ce semnifică pasajul/întâmplarea?
● Ce ți-a plăcut la această întâmplare/pasaj?
● Ce nu ți-a plăcut la acest pasaj/întâmplare?
● Ce ne învață acest pasaj/întâmplare despre oameni?
● Ce ne învață acest pasaj/întâmplare despre Dumnezeu?

PRIVEȘTE ÎNAINTE (⅓ din timpul tău)

Ascultă. Echipează. Împărtășește. (Nu trece niciodată peste acest pas) Pune-i pe fiecare din
grup să se roage ca Duhul Sfânt să le arate cum să răspundă la aceste întrebări, apoi să scrie
angajamente. Scrie angajamentele.

4. Cum vei asculta de acest pasaj?
5. Pe cine vei echipa cu acest pasaj?
6. Cu cine vei împărtăși povestirea ta sau povestirea lui Dumnezeu?
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Exersați (Nu trece niciodată peste acest pas) În grupuri de doi sau trei, exersați ceea ce v-ați
angajat să faceți la întrebările 4,5 și 6. Spre exemplu, faceți joc de rol cu privire la o discuție
dificilă sau confruntarea cu o ispită; exersați să predați pasajul de astăzi, sau exersați să
împărtășiți Evanghelia.

Vorbiți cu Dumnezeu în grupuri de doi sau trei, puneți mâinile peste fiecare membru și
rugați-vă individual pentru fiecare. Cere-i Domnului să pregătească inimile oamenilor care vor
auzi despre ISus în această săptămână. Cere-I să-ți dea putere să fii ascultător față de
angajamentele făcute.

Principii de ghidare în formatul 3/3 al grupului
MICI
Păstrează grupurile mici. Începe grupuri în jurul relațiilor, a oamenilor care deja se cunosc.
Întâlniți-vă acolo unde deja acești oameni se adună. (ex. Acasă, cafenea, sub un copac). Cu
grupurile mari, împarte-le în grupuri de 3,4 sau 5 oameni.

FIECARE ÎNVAȚĂ SĂ CREASCĂ INDIVIDUAL
În grup, fiecare învață să crească făcând următoarele lucruri în mod individual: 1. Să spună altora
despre Isus; 2. Învață din Biblie, 3. Vorbește cu Dumnezeu, 4. Ajută și încurajează alți credincioși
și 5. Întâmpină persecuția și vremurile grele cu curaj.

IA-I ÎN CONSIDERARE PE FIECARE CA O PERSOANĂ CE POTENȚIAL POATE OFERI ECHIPARE
Privește-i pe fiecare ca un posibil viitor om ce oferă echipare, atât înainte cât și după ce se încred
în Isus. De obicei, liderii nu sunt plătiți și nu au o educație formală.

ASCULTĂ ȘI ECHIPEAZĂ
Grupurile sunt bazate pe ascultare, nu doar pe cunoaștere. Urmează-L pe Isus învățând și
ascultând de Biblie prin călăuzirea Duhului Sfânt. Luați-vă angajamente practice și specifice la
fiecare întâlnire și revizuiți-le la următoarea întâlnire. Deveniți pescari de oameni prin faptul că-i
echipați pe alții să învețe și să asculte. Acest lucru creează un mediu în care a-L iubi pe Isus
înseamnă a asculta de Isus.

GRUPURI NOI PRIN MENTORARE ȘI MULTIPLICARE
Concentrează-te pe a începe grupuri noi în loc de a crește tot mai mult prin adăugare, grupurile
existente. Întâlnește-te cu lideri noi pe măsură ce încep grupuri noi. Echipează-i să facă la fel cu
alții. Ține-i pe toți conectați printr-o echipare și dare de socoteală continuă.

DISCUTĂ ȘI DESCOPERĂ
Concentrează-te pe Biblie. Ai încredere în Duhul Sfânt să ajute fiecare persoană să descopere
semnificația Scripturii. Condu prin a pune întrebări în loc de a predica/învăța. Încearcă să te
asiguri că toți participă.
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Ce este biserica?
Întreabă: Care sunt cuvintele ce de obicei sunt asociate cu „Biserica”?

CUVÂNTUL „BISERICĂ” ESTE FOLOSIT ÎN TREI MODURI DIFERITE ÎN BIBLIE

 ●  Biserica universală [Matei 16:18]
 ●  Biserica regională sau dintr-un oraș [Apocalipsa 3:1]
 ●  Biserica ce se întâlnește în casa cuiva [Fapte 5:42; Coloseni 4:15]

 
Isus a zis că poruncile date de Dumnezeu în Vechiul Testament pot fi rezumate în a-l iubi pe
Dumnezeu cu întreaga ta ființă și a-i iubi pe alții așa cum te iubești pe tine însuți. [Mat. 22:36-40].
Isus a zis că El își va zidi Biserica [Mat. 16:18] și i-a trimis pe toți ucenicii Săi peste tot să facă
ucenici care vor asculta de poruncile Sale. [Mat. 28:18-20, 1 Tes. 1:6-8].

 
Familiile spirituale de ucenici care încearcă în mod activ să-l iubească pe Isus și să asculte de
poruncile Sale, constituie Biserica. Deși, de multe ori, Biserica este asociată cu clădiri, comitete,
bugete sau programe, Biblia descrie Biserica primară drept o familie spirituală ce-l are pe Cristos
în mijlocul ei ca și Domn și Rege, și care-l iubesc pe Dumnezeu, îi iubesc pe alții și făuresc ucenici
care se multiplică. Deoarece intenția originală a lui Dumnezeu pentru Biserică era ca Biserica să
fie o mișcare ce se multiplică, nu o instituție, noi subliniem lucrurile biblice esențiale și simple
care se pot multiplica mai ușor.

Cuvântul grecesc pentru „Biserică” este cuvântul ekklesia. Cuvântul grecesc înseamnă, „adunarea
cetățenilor”. Descrie toți urmașii lui Isus ca și popor al lui Dumnezeu și care demonstrează o
alianță față de Domnul lor înviat și care împart împreună, ca și copii ai lui Dumnezeu, privilegiile
legământului promis în Noul Testament. Aceasta este Biserica. Ekklesia nu este o clădire,
comitete, un program de duminică dimineața. Aceste lucruri pot fi folosite pentru întâlnire sau
pentru administrarea Biserici, dar ele nu reprezintă definiția biblică a Bisericii.
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Definiția bisericii: O familie spirituală de ucenici care
încearcă în mod activ să-L iubească pe Isus și să asculte
de poruncile Sale.

Întreabă: Cum vei știi când o biserică este sănătoasă?

● Un grup devine o biserică când există minimum 2 sau 3 oameni care vin împreună, și se
identifică drept biserică și caută împreună să-L iubească pe Isus și să asculte de El. (Matei
18:20)

● O biserică începe cu o revelație a cine este Isus; atunci când oamenii înțeleg cu adevărat
cine este Isus, ceea ce a făcut pentru ei venind pe pământ, murind pe cruce și fiind înviat
din morți a treia zi (Matei 16:13-19; 1 Corinteni 15:3-4)

● Biserica este simplă. Este formată din oameni care-L cunosc, iubesc și ascultă de Isus.
Adevărurile biblice despre biserică pe care le înveți în acest curs sunt cele mai ușoare și
trăite cu credincioșie în grupuri mici de oameni, dar pot fi împlinite de orice mărime de
grup al urmașilor lui Isus, indiferent cât de mare sau mică devine biserica lor, atâta timp
cât sunt dedicați să asculte de Isus împreună.

Biserica este
oamenii nu

clădirea!
[Mat 18:20 NTR] 20 „Căci unde sunt adunați doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor,
sunt și Eu.”
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Descoperă Biserica

Scriptura Ce spune această
Scriptură? Scri-o cu
propriile cuvinte.

Cu cine poți
împărtăși?Ce

vei face cu
acest fapt?Ce

semnifică?

Cu cine poți
împărtăși?Ce vei

face cu acest
fapt?Ce

semnifică?

Cu cine poți
împărtăși?Ce vei

face cu acest
fapt?Ce

semnifică?

Matei
16:16-20

Matei
18:15-20

Concentrează-
te pe versetul
20

Fapte 2:37-47
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Descoperire mai adâncă a bisericii (adaptată din cele 7
povestiri ale bisericii)

Studiul 1: Ierusalim: Modul în care o biserică a început și s-a mișcat
spre a fi o biserică sănătoasă.

1. Spune și citește următoarele secțiuni din Scriptură.

Fiecare grup ar trebui să răspundă la întrebări (15-20 min) apoi să vină împreună pentru a

discuta răspunsurile (10-15 min). (Fapte 1:8-14; 2:1-4; 5-11; 12-21; 22-28; 29-36; 37-42)

2. Cum a început biserica?

Fapte 1:14

Fapte 2:36-41

3. Cine este biserica?

Fapte 1:8 (2:32)
(Efes. 3:20-21; 1 Cor. 10:31)

4. Cine este autoritatea primordială peste biserică?

Fapte 2:32-33
Mat. 28:18; Efes. 1:22-23; Colos. 1:15-18)

5. Cum dă Cristos autoritatea Sa bisericii?

Fapte 1:1-2, 2:42
(2 Tim 3:16-17)

Fapte 1:8; 2:33, 38
(Ioan 14:26)
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Studiul 2: Ierusalim la Antioh: Modul în care o biserică crește, se
susține și se autoconduce

1. Spune și citește următoarele pasaje din Scriptură.
Fiecare grup ar trebui să răspundă la întrebări (15-20 min) apoi, să vină împreună pentru a
discuta răspunsurile (10-15 min). (Fapte 2:41-47, 4:1-4, 6:1-7, 8:1-5, 9:1-6, 17-20, 11:19-26; 11:
27-30)

2. Care sunt 11 moduri obișnuite în care o biserică sănătoasă ascultă de Isus în mod

regulat? Fapte 2:42-47 (Mat. 22:37-39; 28:18-20)

1 4 7

2 5 8

3 6 9

10 11

3. Cum crește Dumnezeu o biserică printr-o ucenicizare plină de ascultare?

Fapte 2:42

Fapte 4:2-4

Fapte 6:7

Fapte 8:1, 4

Fapte 11:19-24

4. Cum ascultă o biserică de Isus în a dărui și face ucenici împreună?

Fapte 2:44-45

Fapte 6:1-6

Fapte 11:27-30 (Fapte 1:8)
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Studiul 3: Galatia la Macedonia (Filipi) Modul în care o biserică se
autocorecteaza ca să devină sănătoasă/ Biserica începe în casele
noilor credincioși

1. Spune și citește următoarele pasaje biblice
Fiecare grup ar trebui să răspundă la întrebări (15-20 min) apoi, să vină împreună pentru a
discuta răspunsurile (10-15 min). (Fapte 15:36-41; 16:1-5, 6-10, 11-15, 16-26, 27-34, 40)

2. Înainte de a continua cu biserica din Galatia, Pavel le scrie o scrisoare. La ce
autoritate a apelat Pavel pentru a ajuta bisericile din Galatia să se autocorecteze?

Galateni. 2:20
Galateni. 3:8
Galateni. 5:16

3. De ce Pavel și echipa sa au ținut legătura cu bisericiile pe care le-au plantat
anterior?

Fapte 15:36

Fapte 16:4-5

4. Biserica din Filipi a început în casele noilor credincioși (casa lui Lidia, casa
temnicerului din Filipi). Unde au început și continuat majoritatea bisericilor Nou
Testamentale?

Fapte
2:46

Fapte
16:15, 40

Fapte 20:20

Fapte
5:42

Fapte
16:32

Rom.
16:3-5

Fapte 8:3 Fapte
17:5-7

1 Corint.
16:19

Fapte
10:22

Fapte
18:7

Colos. 4:15

Fapte12:1
2

Fapte
19:9

Filemon
1:1-2

„Iar ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut în mine, aceea faceți! Și Dumnezeul păcii va
fi cu voi. ” (Filipeni 4:9)
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Studiul 4: Pavel despre conducerea în biserici

1. Spune și citește următoarele pasaje din Scriptură.
Fiecare grup ar trebui să răspundă la întrebări (15-20 min) apoi, să vină împreună ca să discute
răspunsurile (10-15 min). (Fapte 19:21-22; 20:1-12; 16-31; 32-35; 36-38)

2. Cine sunt liderii care-l însoțesc pe Pavel în Troa; din ce orașe și regiuni erau ei?

Enumeră numele liderilor Enumeră orașele sau regiunile

3. În lista de mai sus, bifează toate orașele și regiunile în care Pavel și echipa sa au
proclamat anterior Evanghelia și au început biserici.

● Ce ne învață aceasta despre locul în care Pavel și-a găsit liderii?
● De unde a zis Isus că vor veni viitori lucrători în Luca 10:2?

4. Atunci când a oferit o încurajare finală conducătorilor din Efeseni, despre ce
învățăm (20:18-38)?

Cuvintele și exemplul lui Pavel pentru cei 3 ani în
Efes

Așteptările sale pentru conducătorii
bisericii după plecarea sa
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5. Citește atât Tit 1:5-9 cât și 1 Tim. 3:1-7. Categorizează și listează fiecare calificare
menționată de Pavel în căsuța potrivită mai jos.

Desemnează lideri (păstori/pastori) din cadrul bisericii ce au.....

Caracter Daruri/Abilități Cunoaștere/Educație

6. Discutați despre modul în care această listă dezvăluie un caracter evlavios ca drept

calificările necesare pentru rolul unui lider.
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Studiu 5: Un lider care multiplică (2 Timotei 2:1-6)

Spune și citește 2 Timotei 2:1-6

Fiecare grup ar trebui să răspundă la întrebările de mai jos (15-20 min) apoi, să vină împreună
pentru a putea discuta răspunsurile (10-15 min).

Întreabă: Câte generații de ucenici vedem în 2 Timotei 2:2? Numește-le.

Întreabă: Care este calitatea primordială de caracter pe care Timotei trebuie să o caute în
liderii săi? De ce este acest lucru semnificativ?

Într-un context de pionierat, noile biserici de casă vor fi niște adunări de credincioși noi. Ar fi
nerealist să te aștepți la lideri maturi, în acest context.

Întreabă: Deci, cum identificăm liderii și-i desemnăm (Tit 1:5) pe cei care cresc în caracter
dar nu sunt încă maturi? Care sunt trăsăturile de caracter pe care Pavel îi spune lui
Timotei să le urmărească în potențialii săi lideri?

Caracter Trăsătură de caracter

2 Tim. 2:3

2 Tim. 2:4

2 Tim. 2:5

2 Tim. 2:6

Cu toții avem timp, resurse și energie limitate. Nu putem investi în toți așa că trebuie să fim
selectivi cu privire la cine vom alege. Dacă Isus a avut doar 12 ucenici în care s-a investit în
majoritatea timpului, de ce credem noi că putem face mai mult?

Întreabă: Cine sunt oamenii din viața ta care arată aceste trăsături de caracter?

Scrie o listă cu 3-5 oameni care au aceste caracteristici. Începe să-i echipezi să fie făuritori de
ucenici/ lideri de biserică.

55



Calitățile conducerii în biserică
Întreabă: Cine poate fi un lider de biserică sau pastor?
Ce trebuie ca să știe, să facă sau să fie?

Deși toți credincioșii sunt chemați să facă ucenici, nu toți sunt chemați, calificați sau aspiră să fie
lideri de biserică. Biblia ne învață că cea mai importantă calificare pentru conducere este un
caracter evlavios și nu darurile sau educația. Multiplicarea ucenicilor în mod generațional are
nevoie de recunoaștere și dezvoltarea de noi credincioși care cresc în mod vizibil în caracter, în
abilități și în numirea lor drept lideri de biserică înainte de a fi complet maturi. Anumite abilități și
cunoștințe sunt necesare pentru conducerea unei biserici, dar conducerea unei biserici simple
este foarte diferită de o „biserică tradițională”, în faptul că e accesibilă tuturor.

Vezi lista noastră de mai jos cu privire la calitățile pentru conducerea unei biserici simple:

1. Crește în perseverență, disponibilitate, în a fi învățabil și în roade (2 Tim 2:3-7).
2. Crește în dragostea pentru Dumnezeu prin citirea și rugăciunea zilnică în Cuvântul lui

Dumnezeu (Ioan 5:39).
3. Învață, trăiește și-i învață pe alții cele 7 porunci generale ale lui Isus.
4. Menține o hartă a apropiaților actualizată și se roagă zilnic pentru ei ca să se pocăiască și

să creadă în Isus Cristos.
5. Învață și împărtășește povestirile lui Isus cu alții și-s invită să asculte plini de iubire de

Isus Cristos.
6. Se adună și conduc biserici de case folosind metoda Studiului Descoperă Biblia.

Desemnează lideri pentru bisericile de casă (contextul
bisericii pionere):

● Roagă-i pe potențialii conducatori de Biserica să se ridice în picioare. (include și
capii familiei din casa unde vă aflați)

● Spune: „O să citesc lista cu trăsăturile de caracter ale unui conducător credincios, din 2
Timotei 2:1-6.”

● Întreabă biserica: „Această biserică afirmă aceste persoane (sau persoană) care au
rămas în picioare?”

● Către cei în picioare: „Vreți să fiți numiți ca și conducători, să slujiți, să învățați și să
păstoriți această biserică?” (Dacă da, treceți la ultimul pas.)

● Dacă nu: „Vrea vreunul dintre voi să lucreze la caracterul său pentru o perioadă, cu
speranța de a fi numit ca și lider al acestei biserici, în viitor?” (Dacă da, îndrumați
persoana conform nevoilor.)

● Spune: „Deoarece ne-am luat timp să ne rugăm, să postim și să căutăm călăuzirea lui
Dumnezeu cu privire la conducerea bisericii, noi îl numim acum pe _________________.”
(Toată biserica se adună în jurul conducătorului/ conducătorilor și se roagă prin punerea
mâinilor.)
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Cercul bisericii
Citește Fapte 2:36-47

Întreabă: Ce a făcut biserica primară? Fă o listă

Funcții ale unei biserici Nou
Testamentale

(11 elemente):
1. Pocăința/Credința
2. Lucrarea Duhului Sfânt
3. Botezul
4. Frângerea Pâinii
5. Iubește-L pe Dumnezeu/Închinare
6. Iubește-i pe alții
7. Rugăciunea
8. Dărnicia
9. Facerea de ucenici
10. Cuvântul lui Dumnezeu
11. Auto-conducere

Pasul 1: Desenează un cerc punctat dacă adunarea este un grup sau este Studiul descoperă
Biblia.

Pasul 2: Desenează un cerc solid dacă adunarea se auto-identifică ca și biserică și plănuiește să
opereze în toate funcțiile unei biserici sănătoase pe măsură ce cresc în dragoste și ascultă de
Isus împreună.

Pasul 3: Desenează înăuntrul cercului simbolurile sau funcțiile pe care biserica le practică fără
direcția unei conduceri exterioare.

Pasul 4: Desenează în afara cercului simbolurile funcțiilor care sunt conduse în mod consistent
de o conducere din exterior (ex. Un misionar, sau un slujitor plantator).

4 moduri de folosi a Cercul bisericii

● Unealtă de a prezenta viziunea
● Strategie de rugăciune - care sunt punctele tari și slabe ale acestei biserici pentru care ne

putem ruga?
● Unealtă de evaluare - în care arii facem o treabă bună? În care arii trebuie să creștem?
● Unealtă de descoperire atunci când citim epistolele

Vezi o explicație (în limba engleză) aici:
https://youtu.be/_CAoaXZ98Gw
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Ghidul mâini a unei Biserici mature

Acest ghid prezintă plantatorul de biserici cu o cale ușoară de a organiza elementele de
maturitate și sănătate care sunt vitale pentru longevitatea biserici.

De ce sunt acestea importante? Sănătatea oricărei biserici este definită de identitatea și funcția
sa. Orice biserică, indiferent de mărime, vârstă sau loc de întâlnire, care are o identitate și funcție
sănătoasă va avea succes.

Notă: În loc de 5 funcții listate mai sus, noi folosim cele 11 funcții ale bisericii ce se află în Fapte
2:37-47 și reprezentate în CERCUL BISERICII de pe pagina anterioară.
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6. Multiplicare

Puterea multiplicării

Pastorul A conduce o persoană la
Cristos în fiecare zi

1 an – 365
2 ani – 730

3 ani - 1,095
5 ani – 1,824

10 ani – 3,650
20 ani – 7,300

33 ani – 12,045
Convertiți

Pastorul B conduce o persoană la
Cristos în fiecare an și îl
ucenicizează (să facă la fel)

1 an – 2
2 ani – 4
3 ani – 8

5 ani – 32
10 ani – 1,024

20 ani > 1 Million
33 ani > 8 Billion

Făuritori de ucenic

Diagrama apropiaților lui Pavel (2 Timotei 2:2)
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A fi parte din două biserici
Vezi și aici: https://www.youtube.com/watch?v=sM1quK5n2kU&feature=youtu.be

Modelează – tu oferi modelul
Asistă – tu demonstrezi, ucenicul asistă
Observi – ucenicul demonstrează, tu asiști
Pleci – ucenicul face, tu pleci

MAOP
GENERAȚIA 1 M A O P
GENERAȚIA 2 M A O P
GENERAȚIA 3 M A O P
GENERAȚIA 4 M A O P
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Folosește-ți timpul în mod înțelept și potrivit
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