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Pentru Pastori și Echipe de Conducere

Viziunea Saturate® este de a pregăti, oferi coaching și resurse și a fi un catalizator pentru o mișcare a bisericii în fiecare biserică, fiecare persoană și fiecare loc. Dacă ești un pastor sau lider
într-o biserică locală, această resursă este pentru tine.
Acest material scurt te va ghida în formarea unei imagini de ansamblu a ceea ce biserica e
chemată să fie și să facă: să facă ucenici. Ne vom concentra în special pe zece calități ale mediilor eficiente în facerea-de-ucenici și vom ridica întrebări cheie pentru a te ajuta pe tine și echipa
ta să identificați ce funcționează și ce nu funcționează.
Scopul acestui material nu e de a transforma radical biserica ta, sau de a schimba ‘modelul’ de
biserică. Scopul nostru e de a te ajuta să formulezi o serie de pași următori înspre un proces de
facere de ucenici mai eficient ținând cont de sezonul în care se află biserica ta. Noi considerăm că
acesta e un punct bun de pornire: fă un pas înainte știind că Saturate există pentru a sluji biserica
locală în acel pas și în toți pașii care vor urma.
© 2017 Sature. Unele drepturi sunt rezervate. Puteți folosi, amesteca și clădi pe acest material
fără să aveți venituri comerciale din aceasta dacă atribuiți materialele ‘saturatetheworld.com'.
Saturate® crează și selecționează resurse de calitate pentru echiparea creștinilor obișnuiți, a liderilor și a pastorilor pentru a fi ucenici care fac ucenici în ritmurile obișnuite ale vieții.

FIECARE BISERICĂ. FIECARE OM. ÎN ORICE LOC.
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AC E ST S TART E R E C O N C EP UT PE NTR U STA FU L B IS ER IC II , EC HI PE
DE CONDUCERE ȘI ECHIPE DE PREZBITERI..

A fost scris pentru a reaminti și a cultiva o inimă pentru Iisus și pentru biserica în care slujiți.
Dumnezeu a chemat biserica ta să fie poporul Lui în această perioadă și în acest loc. Ce privilegiu deosebit să facem ucenici, să îngrijim și să echipăm oameni să fie sfinți în orașul vostru!
Probabil că luând în mână acest material ai multe responsabilități, dorințe, năzuințe și vise pe
care trebuie să le ții în tensiune zilnic. Deși tendința e să cauți „pastila magică” sau un model
nou, acest material îți va oferi doar un punct de plecare. Nu ne vom referi la vreun model anume
în acest material. În schimb te vom ghida prin calitățile cheie ale oricărei biserici care face
ucenici, îți vom ridica întrebări care să te ajute să faci pași înainte și vom clarifica priorități care
te vor ajuta să mergi înainte.
Speranța noastră e ca acest material să faciliteze conversații între membri echipei tale de conducere pentru o mai mare unitate și o eficiență sporită în facerea de ucenici. Credem că Duhul lui
Dumnezeu lucrează cu putere în biserica ta și, citind în continuare, ne rugăm să te găsești chemat
la rugăciune din nou și din nou: pentru tine, biserica ta și orașul tău. Ne rugăm ca acest ghid să
fie un catalizator pentru voi ca echipă așa încât să vă opriți, să ascultați și să vă supuneți împreună la ceea ce vă vorbește Dumnezeu.
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BISE RIC A Î N SE A M N Ă M A I M U LT
Adesea ne gândim că biserica este serviciul divin/întâlnirea de duminica, clădirea sau anumite
evenimente, însă Biblia pictează o viziune mult mai grandioasă.
Biserica este poporul regenerat al lui Dumnezeu, salvați prin puterea lui Dumnezeu pentru scopurile lui Dumnezeu în lume. Evanghelia ne face o nouă creație. Cu toții suntem transformați întro familie de slujitori misionari trimiși ca ucenici care fac ucenici. Nu încetăm să fim biserica
duminica după ce plecăm din clădirea bisericii duminica după-masa. Ci tot ce facem, facem ca
biserica răscumpărată cu preț de sânge a lui Dumnezeu pentru faima lui Isus pretutindeni.
Rolul bisericii este să echipeze fiecare bărbat, femeie și copil pentru a trăi această identitate în
locurile în care Dumnezeu i-a trimis.
- Imaginați-vă fiecare persoană din biserică (copii, adolescenți, adulți și persoane în vârstă)
trezindu-se în fiecare zi întrebându-l pe Isus: cum îmi pot folosi timpul, darurile, energia și relațiile pentru a fi în misiune azi?
- Cum ar schimba lucrul acesta biserica ta? Dar orașul tău?

A PRO F U N DE A ZĂ : „B IS E RICA N U E D OA R PE NT RU D UM I NI CA ”
În acest scurt video, Jeff Vanderstelt demonstrează că nu vom fi eficienți în a atinge oamenii cu
evanghelia dacă ne bazăm pe faptul că ei vor veni la clădirea bisericii sau la evenimente pentru a auzi
Evanghelia.
https://saturatetheworld.com/resource/church-is-more/church-isnt-just-for-sunday/
https://www.facebook.com/comunitatiinmisiune/
www.misional.ro
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CE ÎNSEAMNĂ UNCENICIA?
FACEREA DE UNCENICI?
Ce este acela un ucenic?
Definiția uceniciei trebuie să fie clară pentru că aceasta este misiunea principală a bisericii. Dacă
nu avem o definiție clară, nu vom avea claritate nici atunci când comunicăm oamenilor la ce îi
chemăm.
Un ucenic este o persoană care se închină lui Isus, e transformat de Isus, îl ascultă pe Isus și îi
învață pe alții să facă la fel. Un ucenic învață să își supună toată viața lui Isus.
În povestea Scripturii, îl vedem pe Isus făcând ucenici și transformând pescari în pescari de oameni. Apoi, înainte de a fi înălțat la cer, le dă misiunea de a face și ei ucenici care să asculte de
poruncile Lui. Din nou și din nou în cartea Faptelor Apostolilor vedem cum ei împlinesc această
misiune dată de Isus. Ei au făcut ce făcea Isus cu ucenicii Lui. Au proclamat vestea bună despre
Isus și au pornit comunități de credincioși care trăiau această viață nouă împreună ca o familie.
Ucenicia față de Isus nu era doar un curs de școală duminicală la care participau sau un curiculum pe care îl discutau sau un „bufet suedez” de programe oferit de biserică. Acele structuri pot
învăța oamenii ce a poruncit Isus, însă doar ele nu vor putea crea un mediu în care oameni învață
să asculte/împlinească poruncile lui Isus. Contextul optim pentru facerea de ucencii trebuie să fie
o comunitate centrată-pe-evanghelie și aflată în misiune împreună.
Aceasta înseamnă că rolul vostru și scopul vostru ca echipă de conducere a bisericii trebuie să fie
acela de a facilita, cultiva și echipa biserica pentru a fi ucenici-care-fac-ucenici în locurile în care
Dumnezeu i-a trimis.
-

Cum a arăta ca tu și echipa ta să faceți prioritatea principală a investirii voastre în biserică:
facerea de ucenici și echiparea în direcția aceasta?

-

Cum ar schimba lucrul acesta biserica voastră? Cum ar schimba lucrul acesta orașul vostru?

-

Ce ar trebui să se schimbe în biserica voastră?
A PRO F U N DE A ZĂ : U R MĂ R IND U -L PE ISU S ÎN R IT M UR IL E OB IȘ NU IT E
A LE VIEȚI I DE ZI C U Z I
În acest video, Jeff Vanderstelt ne arată cum putem redescoperi ideea că toată lumea din bisericile noastre trebuie să fie echipați pentru a fi misionari în lume. https://saturatetheworld.com/resource/
church-is-more/following-jesus-in-the-everyday-stuff-of-life.
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BISE RIC A - U N M ED I U E F I C I E N T
D E FA C E R E D E U C E N I C I
Misiunea bisericii tale este să facă ucenici ai lui Isus. Însă ca lideri, nu putem forța oamenii să
crească în calitatea de ucenici la fel cum un fermier nu poate forța o plantă să crească. „Așa că
nici cel ce plantează, nici cel care udă nu sunt nimic, ci doar Dumnezeu, care dă creșterea” (1
Cor. 3:7). La fel ca fermierul, noi putem doar crea un mediu care susține și facilitează creșterea.
Ucenicia este grija holistică acordată unui grup mic de oameni care experimentează în mod consecvent viața și învățătura lui Isus împreună într-un mediu sănătos de ucenicie în care ei învață să
aducă fiecare domeniu al vieții sub domnia lui Isus.
-

Ce fel de mediu a creat Isus pentru facerea de ucenici?

-

În ce fel lucrează echipa voastră de prezbiteri/staff pentru cultivarea unui mediu propice facerii de ucenici?

Noi am identificat zece calități esențiale ale unui mediu eficient în facerea de ucenici. Pe măsură
ce le vei parcurge, întreabă-te cum întrupează biserica ta acea calitate sau cum ar putea crește
pentru a deveni un mediu sănătos de facere de ucenici. Întrebările pot fi destul de puternice/penetrante. Caută însă răspunsuri concrete, ascultă ce îți vorbește Duhul Sfânt în timp ce reflectezi la
ele.
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C A L I TAT E A I
Fluenți și Îmbibați în Evanghelie
Romani 8:28-29; Galateni 2:14; Matei 15:1-20, 20:20-28; Luca 6:1-11, 8:1-15

Evanghelia trebuie să impregneze/să fie atot prezentă în mediul în care se fac ucenici ai lui Isus.
În acest mediu ea trebuie să fie soluția la fiecare problemă, răspunsul la orice întrebare și motivația principală pentru a supune fiecare domeniu al vieții sub autoritatea lui Isus. Cu alte cuvinte,
este un mediu în care toți sunt motivați să aplice evanghelia la fiecare domeniu din viață.
Pe măsură ce suntem uimiți/impresionați de Dumnezeu, de înțelepciunea Lui, de puterea, gloria
harul și bunătatea lui descoperite prin Povestea Lui și mai ales prin Isus, ne găsim siguranța,
semnificația, aprobarea, bucuria și satisfacția în El mai mult decât în orice altceva/ și în nimic
altceva.
Pe măsură ce evanghelia se infiltrează în fiecare crăpătură și fisură a vieților noastre, noi umblăm
tot mai mult în supunere față de Isus, iar asta spre binele nostru și spre gloria Lui.
Îl găsim adesea pe Isus ajutându-i pe ucenici să reflecteze la și să aplice adevărul bazat pe experiență. În timpul evenimentelor și discuțiilor de zi cu zi, El le-a arătat cum apartenența la împărăția Lui le dă o perspectivă nouă asupra tuturor lucrurilor. Când adevărul evangheliei e însoțit
de experimentarea lui are șanse mult mai mari să fie însușit/amintit și aplicat.
-

Pot aplica oamenii din biserica ta evanghelia la viețile lor? Dar la viețile altora din jurul lor?

-

Ajung ei adessea în conversațiile obișnuite la evanghelia lui Isus?

-

Cum îi echipezi sau îi ajuți pe oameni să fie fluenți în evanghelie?

A PRO FU ND EA Z Ă : RE S U R S E
Am creat o întreagă suită de resurse în jurul acestei calități esențiale a oricărui mediu de facere de
ucenici ai lui Isus. Află mai multe despre a fi fluent în evanghelie și găsește resurse pentru a echipa biserica ta pe: gospelfluency.com
https://www.facebook.com/comunitatiinmisiune/
www.misional.ro
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C A L I TAT E A 2 :
ÎMPUTETNICIȚI DE DUHUL SFÂNT
Ioan 14:15-20, 16:7-15, 1 Cor. 2:10-14, Romani 8:5-14, Galateni 5:16-26, Fapte 1:8
Doar Duhul Sfânt poate schimba inimi și transforma vieți. De aceea, El e cel care face ucenici și
care îi echipează. El învață, reamintește, convinge, ajută, conduce, descoperă și sfătuiește.
Rolul Duhului Sfânt este de a ne face tot mai asemănători cu Isus și de a ne ajuta să facem
faptele pe care am fost creați să le facem. Duhul Sfânt ne cheamă, ne echipează și ne trimite să
aducem mult rod prin puterea Lui.
„Facerea de ucenici” are loc în supunere față de și în parteneria cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este
principalul ucenicizator ?! și echipator al oamenilor. Nu putem face nimic despărțiți de El (Ioan
15:5).
-

Cum ar arăta în biserica ta facerea de ucenici în supunere față de și în parteneriat cu Duhul
Sfânt?

-

Cât de des depind oamenii de Duhul Sfânt în rugăciune, liniște, învățând și articulând
evanghelia?
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C A L I TAT E A 3 :
I N F L U E N Ț A Ț I D E C O M U N I TAT E
Matei 8:23-27, 9:9-13, 9:35-38; Luca 22:14-23, 22:39-46

Ucenicii au învățat foarte mult urmărindu-l și ascultându-l pe Isus. Putem presupune că au învățat foarte multe și din interacțiunile or unii cu alți în timp ce călătoareau, trăiau și slujeau împreună ca și comunitate/grup de ucenici.
În vreme ce adunările mari, cursurile și conversațiile unul-la-unul ne pot furniza multe informații
noi/bune, cea mai mare parte a învățării, modelării și ascuțirii reciproce se întâmplă între oameni
din aceeași comunitate în timp ce slujesc împreună și experimentează viața împreună - gândeștete la o familie sănătoasă sau la o echipă de sport de succes. Noi suntem uceniciți petrecând timp
cu alți ucenici în ritmurile obișnuite ale vieții - gândește-te la comunitatea de ucenici a lui Isus.
Darea de socoteală care poate și ar trebui să se întâmple în sânul unui grup de oameni care trăiesc
vieți deschise și transparente e de-asemenea esențială în procesul de facere de ucenci. În lipsa
unui nivel înalt de dare de socoteală și încurajare, majoritatea oamenilor sunt predispuși să
păstreze domenii semnificative din viață ascunse și în păcat. Un grup de prieteni de încredere e
de obicei singurul cadru în care păcatul poate fi mărturisit și vindecat. O comunitate de prieteni e
de-asemenea locul sigur în care învățăm să facem ucenici.
-

Oamenii din biserica ta se văd pe ei înșiși ca făcători de ucenici, chiar dacă nu sunt considerați lideri în biserică?

-

Își împărtășesc oamenii luptele, deciziile și resursele între ei? Cum se învață unii pe alții oamenii din biserica ta să Îl urmeze pe Isus?
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C A L I TAT E A 4 :
MISIONALI ȘI SLUJITORI
Matei 8:1-3, 8:14-17, 10:5-8; Luca 9:10-17, 18:35-43
Isus a făcut o prioritate din slujirea și evanghelizarea celor care nu erau încă ucenicii lui, mai ales
a celor care avea nevoi mari. Isus îi expunea în mod constant pe ucenici la tipuri diferite de oameni, din locuri diferite și cu nevoi variate. Mulți dintre acești oameni erau nevoiași din punct de
vedere fizic, relațional sau spiritual. Isus a pus adesea ucenicii în situații în care aceștia puteau
învăța să iubească și să slujească „pe cei mai neînsemnați dintre aceștia” văzându-L pe El sau
slujind cot la cot cu El. Isus îi căuta de-asemenea pe cei „din afara” grupului - chiar și pe bogații
precum Zacheu!
Oamenii își însușesc mai degrabă calități de caracter precum dragostea, compasiunea, slujirea,
spiritul de sacrificiu și generozitatea atunci când se implică în viețile altora și demonstrează
frecvent aceste calități în acele relații. Creștinii cresc spiritual într-un ritm mai alert atunci când
slujesc oameni din afara familiei bisericii și când slujesc oameni care au nevoi disperate - indiferent dacă acele nevoi sunt relaționale, spirituale sau fizice. E important ca aceste lucruri să fie
practicate frecvent, așa încât să devină parte din stilul de viață al ucenicului, și nu nu proiect la
care participă de câteva ori pe an.
-

Poate un credincios să învețe compasiunea, generozitatea, spiritul de sacrificiu? Cum se întâmplă asta?

-

Cum îngrijesc oamenii din biserica voastră și cum binecuvântează oamenii nevoiași din jurul
lor? Cum dezvoltă oamenii din biserica ta relații cu oameni care nu sunt ucenici ai lui Isus
încă?
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C A L I TAT E A 5 :
HOLISTIC
Matei 5:1-12, 6:1-4, 6:19-34; Luca 5:5-11, 6:37-42
Din învățătura și experiențele lui Isus cu ucenicii lui e evident faptul că El era dedicat dezvoltării
lor holistice. Isus era focalizat pe a-i ajuta să-și aducă întreaga viață sub autoritatea Tatălui și ca
un act de închinare față de Tatăl//înaintea Tatălui.
Ucenicia necesită îngrijirea întregii persoane. Fiecare domeniu al vieții unei persoane are nevoie
de evanghelie, nu doar domeniile „spirituale” cum sunt studiul biblic, rugăciunea, etc. Toată viața
ucenicului lui Isus trebuie să fie modelată din perspectiva evangheliei: timpul, jobul, banii, relațiile, corpul, etc.
-

În ce fel trebuie să investiți în fiecare persoană din biserica voastră pentru a-i ajuta să aplice
evanghelia la întreaga viață, și nu doar la domeniile „spirituale”?

-

Își văd oamenii din biserica ta timpul, banii, familia, sănătatea și jobul în lumina evangheliei?
Cum îi echipează biserica ta să aibă această perspectivă?
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C A L I TAT E A 6 :
FRECVENT ȘI PE TERMEN LUNG
Matei 4:18-23, 9:35-38; Luca 8:1, 8:22
I-au trebuit lui Isus trei ani să investească în ucenici înainte ca ei să fie gata să slujească și să
conducă pe cont propriu. În timpul acestor trei ani, ei au petrecut un număr incredibil de ore împreună.
Ucenicia nu e rapidă. Facerea de ucencii necesită mult timp, angajament și sacrificiu. Un mentor
ar trebui să petreacă timp cu ucenicii lui/ei în mod frecvent și trebuie să îi îngrijească pe termen
lung.
-

Cât timp pe săptămână se investește în fiecare persoană din biserica ta pentru a-i ucenici în
context comunal și misional?

-

Oare este posibil să faci ucenici cu adevărat în cele 2-4 ore pe săptămână petrecute în majoritatea relațiilor de ucencie?

-

Cât timp crezi tu că ar fi necesar?
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C A L I TAT E A 7 :
BA ZAT P E E X P E RI E M T N A R E
Matei 9:9-13, 9:18-33; Luca 8:26-56, 17:11-14
Majoritatea timpului pe care l-a petrecut Isus cu ucenicii lui era într-un mediu în care ei învățau
făcând. Ei trăiau împreună, călătoreau împreună, mâncau mesele împreună, slujeau nevoilor altora împreună, etc. Foarte puțin din timpul lor petrecut împreună pare să fi fost în cadre de învățare
formală.
Oamenii învață mult mai mult atunci când fac ceva decât atunci când doar aud despre ceva. Din
acest motiv, trebuie să-i ajutăm pe oameni să experimenteze viața trăită în acord cu scriptura
(Gal. 2:14). Trebuie să trăim aproape de ei în afara întâlnirilor bisericii, angrenați în viață, relații
și lucrare împreună.
- Cum pot oamenii din biserica ta să trăiască și să experimenteze mai mult viața împreună în
fiecare săptămână și lună?
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C A L I TAT E A 8 :
A D A P TAT L A F I E C A R E P E R S O A N Ă
Matei 14:28-31, 16:15-19, 26:36-38; Luca 9:28, 22:31-34
Isus petrece mult timp cu ucenicii ca grup, însă Îl vedem și vorbind în mod specific în viețile
fiecărui ucenic în momente diferite și în moduri diferite.
Pe lângă nevoia dinamicii de grup, ucenicia trebuie să fie și personală pentru că fiecare persoană
din grup are nevoi, probleme, pasiuni și daruri spirituale diferite. Fiecare persoană trebuie privită
individual, în același fel în care părinții se raportează în mod individual la dezvoltarea fiecăruia
dintre copiii lor. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt pentru a identifica nevoi și a vedea
care sunt cele mai bune moduri de a împlini acele nevoi.
-

Cum te poți asigura că acorzi timp și grijă în mod regulat și personal fiecărui membru din
grupul pe care îl conduci bazat pe nevoile și personalitatea fiecăruia?
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C A L I TAT E A 9 :
MODELAT
Matei 8, 9, 14:13-21; Luca 5:12-13, 13:10-17, 14:1-6
Deși uneori Isus a învățat ucenicii în cadre mai formale, poate cel mai mare impact în viețile
ucenicilor l-a avut exemplul lui de dragoste persistentă, de slujire, sacrificiu, generozitate, încurajare și închinare, în tim ce ei îl vedeau trăindu-și viața în dependență de Tatăl.
Ucenicii au nevoie să vadă ce se așteaptă din partea lor întrupat în viața de zi-cu-zi a celui care
investește în ei. Dacă nu pot vedea modelat ceea ce se așteaptă de la ei, le va fi dificil să facă
acele lucruri bine sau cu consecvență.
-

Cine sunt „modelele” din biserica ta și cum sunt expuși oamenii la stilul lor de viață?

-

Cum poți modela un stil de viață cât mai asemănător cu a lui Isus pentru cei în care investești
ca ucenici ai lui Isus?

-

În ce fel sunt prezbiterii, diaconii și personalul bisericii tale genul acesta de modele pentru
membri? În ce moduri sunt expuși ceilalți oameni la viețile acestor mentori?
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C A L I TAT E A 1 0 :
MULTIPLICAREA UCENICILOR SI
TR I M ITE R EA U CE N IC IL OR
Matei 4:19, 10, 28:19-20; Luca 10:1-3, 10:17-20

Viziunea lui Iisus pentru ucenicii lui a fost din capul locului ca aceștia să devină fundamentul
bisericii și baza multiplicării de urmași ai Lui pretutindeni în lume.
Când ucenicii Lui Isus îi învață pe alții să asculte de poruncile Lui, ei îi învață implicit și să facă
alți ucenici la rândul lor. O parte (mare/importantă) din a fi un ucenic al lui Isus este să faci
ucenici ai lui Isus. Obiectivul multiplicării, în care ucenicul devine mentor, ar trebui declarat și
așteptat din partea oricărui nou ucenic de la începutul implicării lui în biserica ta. În vreme ce nu
toți oamenii sunt dăruiți pentru a fi lideri, fiecare persoană e dăruită din punct de vedere spiritual
și chemată să facă ucenici ca parte din ce înseamnă a fi într-o comunitate centrată pe evanghelie
în misiune.
Luând în considerare trecutul bisericii tale și planul din prezent, care e probabilitatea ca un
membru obișnuit din biserica ta să facă ucenici ai lui Isus din oameni din afara bisericii de-a lungul următorilor 1-3 ani?
-

Poți să îți imaginezi oameni din biserica ta plecând pentru a porni o nouă biserică?

-

Cum poți da această viziune celor în care investești ca ei să ajungă să facă ucenci în următorii
1-3 ani?
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PA Ș I U R M Ă TO R I P E N T R U
BI S E R IC A TA
-

Parcurge din nou răspunsurile pe care le-ai dat până acum și cele zece calități ale unui mediu
în care se fac ucenici.

-

În care două sau trei calități faceți o treabă bună tu și biserica ta? Care ar fi acel lucru pe care
dacă l-ai face ai întări și susține și mai mult aceste calități?

-

Care sunt două sau trei calități care consideri că lipsesc în biserica ta? Ce ai putea face tu,
echipa ta și biserica ta pentru a crește în fiecare dintre acele domenii?

-

În cele din urmă, despre care din aceste calități ai vrea tu, personal, să afli mai multe? Cum
poți învăța și crește din punctul acela de vedere?

LE CT U R I R EC O MA ND AT E
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