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Dezvoltarea unei 
perspective biblice asupra 
bisericii cu impact global1 

de  Vasile Eugen Paul-Faina, Sandu Jurje, Adrian Totan, Radu Druța,  

Titus Păștean și Daniel Lavric. 

 

Scop: Dezvoltarea unei perspective biblice asupra Bisericii și a misiunii ei 

 

„Misiunea există pentru că nu există închinare”. John Piper 

 

I. INTRODUCERE 

A. Valori 

a. Integritate scripturală 

b. Integritate morală 

c. Slujire cristo-centrică 

d. Trăire împuternicită de Duhul Sfânt 

e. Educare holistică continuă 

B. Practici 

a. Dezvoltarea unei filosofii biblice de lucrare 

b. Ucenicizarea transformatoare ca mod de viață 

c. Împuternicirea conducerii 

d. Administrarea biblică a creșterii 

e. Dezvoltarea unei biserici cu impact global 

                                                           
1
 Efortul nostru exegetic este din perspectiva bisericii evanghelice din Romania post-comunistă 

1 
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II. VISUL LUI DUMNEZEU 

a. ________________:  

• „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți (Genesa 1:29-31) 

b. ________________:  

• Toate națiunile lumii (Genesa 12:1-3) 

c. Esența poruncii: 

• ________________ poruncilor (Genesa 18:17-29) 

• Păzirea poruncilor de către ____________________ (Matei 28:19-20) 

d. Direcția:  

• ________________ (Fapte 1:8) 

e. Efectul: 

• ________________: „orice om desăvârșit în Cristos” (Coloseni 1:29) 

• ________________: O nouă societate care invadează împărăția 

întunericului (Matei 16:18; 1 Petru 2:9, Apocalipsa 2, 3, 4) 

• O ________________ în creștere a Duhului lui Dumnezeu în și prin 

Biserica lui Cristos, răscumpărând oameni, familii și comunități din 

toate etniile pământului 

 

III. MISIUNEA BISERICII ____________________________________ 

A. Introducere 

1. Problema ________________ 

Atunci când vorbim despre impactul bisericii ne punem în primul rând problema domeniilor 

în care acesta ar trebui să fie resimțit: 

• spiritual 

• demografic (sindromul celei de-a treia generații) 

• social (lipsa de vizibilitate a bisericii)2 

                                                           
2
 Eric Swanson, Is your church a good neighbor? Leadership Journal, Spring (2002), 

http://www.christianitytoday.com/le/2002/spring/9.78.html?start=3, accesat 27.09.2012. 
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• politic (lipsa de interes pentru implicarea în viața cetății / în slujba 

comunității) 

• cultural (abandonarea / pierderea rolului de patron al artelor) 

Ne punem problema impactului mai ales privind la evoluția bisericii primare, care a 

„revitalizat Imperiul Roman” și a înregistrat nu doar o răspândire geografică, ci a reușit o 

transformare / influențare a tuturor sferelor societății primelor trei secole, în toată aria sa 

de răspândire.  

Care să fie cauza impactului scăzut al bisericii mileniului trei, la nivel local și global?  

2. Problema ________________ 

Atunci când convingerile escatologice guvernează misiunea ajungem să ne întrebăm la fel 

ca și D. L. Moody, când suntem provocați la implicare socială și culturală: „Ce rost are să 

lustruiești balustrada unei corăbii care se scufundă?” 

Atunci când Evanghelia noastră este trunchiată ajungem să declarăm, la fel ca un lider 

evanghelic român cunoscut, când suntem provocați la lupta pentru dreptate socială: „Nu vă 

însoțiți cu vagabonzii!” 

„Noi evanghelicii”, susține Miller, „am scos Evanghelia din contextul Scripturii, am luat un 

capitol din întreg și am plasat-o într-un context cultural... la care mai adăugăm câteva 

capitole...” 

3. Problema înțelegerii ________________ 

Există oare asemănări și deosebiri între misiunea bisericii primare și cea a mileniului trei? 

Dacă misiunea Bisericii este comunicarea Evangheliei în limba fiecărei etnii de pe glob, 

atunci efortul combinat al TWR, Wycliffe și al seminarelor teologice ar trebui să fie suficient 

pentru împlinirea misiunii Bisericii.  

Niciodată în istorie o țară nu a fost cucerită în urma biruinței raidurilor aeriene! 

Vestul sălbatic a fost invadat de căutătorii de aur, dar a fost cucerit de civilizația terestră. 

Întrebare: Care să fie misiunea Bisericii? Care a fost misiunea lui Isus? Ar trebui să fie vreo 

legătură între misiunea lui Isus și misiunea Bisericii? 

„O credință biblică este o premisă absolut necesară unei misiuni biblice, care, la rândul ei 

este esențială unui impact biblic”. 

a. Mandatul ________________ (Genesa 1:28-31) 
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i. Dimensiunile misiunii sunt fundamentate pe aria de responsabilități 

încredințate umanității de Dumnezeu prin creație 

• Responsabilitate socială & spirituală - creșteți, înmulțiți-vă, umpleți 

pământul cu fii și fiice de Dumnezeu 

• Responsabilitate economică - stăpâniți pământul  

• Responsabilitate ecologică - stăpâniți animalele, peștii, păsările 

b. Marea ________________ (Matei 28:18-20) 

Ce a stat în centrul preocupărilor lui Isus, care a fost misiunea Lui, felul în 

care ucenicii Săi au preluat-o și care este misiunea noastră?  

i. Iată cum își definește Isus misiunea în Luca 4:16-21:  

• Vestesc săracilor Evanghelia 

• Tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită 

• Propovăduiesc robilor de război slobozirea 

• Propovăduiesc orbilor căpătarea vederii 

• Eliberarea celor apăsați 

• Vestesc anul de îndurare al Domnului 

Misiunea lui Isus de a instaura și de a răspândi Împărăția lui Dumnezeu între 

oameni este însoțită de responsabilitatea de a distruge lucrarea celui rău (1 

Ioan 3:8): 

• Individual: vindecând, eliberând, restaurând persoane 

• Structural: mântuind structuri sociale afectate de păcat și 

răscumpărându-le pentru Dumnezeu și Împărăția Lui 

ii. Care afost misiunea apostolilor / ucenicilor? (Matei 10:5-10) 

• Vestirea Împărăției (10:7) 

• Vindecarea bolnavilor (10:8a) 

• Exorcizarea (10:8b) 

• Trăirea frugală, lipsită de îngrijorarea zilei de mâine (10:9-10) 

După răstignire, Isus definește misiunea ucenicilor în termenii facerii de 

ucenici (Matei 28:18-20). Faceți ucenici: 

• Mergând - răspândirea veștii bune a Împărăției - evanghelizare  

• Botezând - integrare în comunitatea răscumpărată 
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• Învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit - multiplicare 

iii. Apostolii continuă misiunea lui Isus (Fapte 2:42-47; 4:32-35)  

• Pavel, la rândul său, își învață ucenicii întreg sfatul (toate valorile și 

practicile) lui Dumnezeu (Fapte 20:27) 

Creștinismul primar 

Biserica primară reușește să transfome în scurt timp (300 de ani) peste două treimi din 

lumea cunoscută atunci) și, fără să-și piardă relevanța, să se întrupeze dintr-o societate 

eminamente agrară (și săracă) până și în marile orașe, de la cetate la imperiu, dintr-un 

mediu religios monoteist în sisteme religioase pluraliste și politeiste, de la mentalitatea 

parohială a unei provicii romane la cea cosmopolită a marilor orașe ale imperiului roman, 

de la o societate aparent statică la o lume foarte mobilă, dinamică. (Meeks)  

În acest proces biserica valorifică, provoacă și transformă elemente ale vieții economice, 

sociale, politice, culturale ale societății în care se extinde.  

Această analiză scurtă a impactului bisericii primare pare să justifice definiția misiunii 

bisericii articulată de Congresul de la Laussane (1972): Misiunea bisericii este „întruparea 

întregii evanghelii (holistică), de către întreaga biserică (locală) în întrega lume (mondială)”. 

Biserica Evului Mediu 

În ciuda expansiunii fără de precedent a creștinismului în Europa, impactul convertirii lui 

Constantin și a încreștinării mai mult sau mai puțin formale a Imperiului Roman subminează 

fără îndoială atât ființarea cât și misionarea bisericii, îndepărtându-L pe Cristosul 

Evangheliilor și misiunea Lui din centrul preocupărilor bisericii și, făcând loc unui creștinism 

aservit politic, care se mulțumește să coabiteze cu statul, în loc să urmărească interesele 

Împărăției lui Dumnezeu.  

Ba mai mult, Renașterea și Iluminismul par să reușească, cel puțin în avangarda lor filosofică 

și științifică, să Îl scoată pe Dumnezeul Sfintelor Scripuri de pe scenă. Ca urmare, nimeni nu 

mai este surprins de răspunsul astronomului francez Laplace la întrebarea lui Napoleon 

despre locul lui Dumnezeu în cercetările sale: „Nu am nevoie de o astfel de ipoteză”.  

Dacă în vremurile de început creștinii au presupus că misiunea lor era de a încreștina, de a-l 

aduce pe om la Dumnezeu prin Cristos și prin biserica Sa, astăzi extrema creștinismului 

secularizat consideră că misiunea lor este doar de a umaniza societatea: „Ce altceva ar 
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putea face biserica decât să recunoască și să proclame ceea ce Dumnezeu lucrează în 

lume?” (The Church for Others and the Church for the World, Geneva: WCC 1967)3  

 

B. ________________ în înțelegerea misiunii bisericii 

David A. DeWitt, în cartea sa Dezvoltarea unui concept biblic asupra lucrării, definește cinci 

perspective evanghelice asupra lucrării: 

a. Poziția A  Numai Mandatul Cultural sau „Perspectiva drepturilor omului” 

b. Poziția B  Numai Mandatul Spiritual sau „Perspectiva uceniciei” 

c. Poziția C  „Ucenicia plus cultura”  

d. Poziția D  „Ucenicia deasupra culturii” 

e. Poziția E „Ucenicia mai importantă decât cultura” 

Pe de altă parte Ronald Sider4 distinge 4 modele de interacțiune între evanghelizare și 

acțiune socială (vezi în detaliu Anexa 1): 

a. Modelul evanghelic individualist (Dwight L. Moody, Billy Graham, John Stott, 

Lausanne Covenant) 

b. Modelul anabaptiștilor radicali (Howard Yoder) 

c. Modelul ecumenic predominant (WCC, Liberation theology, Orlando Costas) 

• liberal 

• conservator 

• romano-catolic 

d. Modelul creștinismului secularizat (Jose Miranda)  

Ambele analize par a fi influențate de perspectiva lui Niebuhr referitoare la relația dintre 

Cristos și cultură (cultura văzută ca ansamblu al activităților umane). (vezi Anexa 3)  

De ce există oare atâtea perspective asupra misiunii? 

 

                                                           
3
 preluat din Ronald J.Sider, One-Sided Christianity?: Uniting the Church to Heal a Lost and Broken World, 

(Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993), 44. 
4
 Sider, One-Sided Christianity... 



BISERICA CU IMPACT GLOBAL                                                                           BIG 5.5 

Sovata, 24-27 Octombrie 2012 

 

-7- 

 

C. Misiunea ________________ 

Dacă întreaga Evanghelie înseamnă: 

eliberare de 

• povara spirituală (de sub influența celui rău: exorcizare și / sau 

eliberare) 

• povara materială (săracii) - sărăcia ca violență și eliberarea de sub o 

astfel de asuprire  

• povara sufletească (consiliere) 

• boala fizică (vindecare, grijă pentru trup) 

• sclavie (luptă împotriva răului social) 

și dacă 

Isus nu a venit să ne ofere răspunsuri creștine la întrebările socio-politice, El nu a venit să 

inugureze o versiune nouă și îmbunătățită a Împărăției lumii… Misiunea lui Isus nu a fost să 

îmbunătățească ceva vechi; misiunea Lui și misiunea pe care a dat-o ucenicilor Săi a fost să 

întrupeze un mod nou de a trăi5 

atunci 

Care ar trebui să fie evanghelia vestită de noi? 

Care ar trebui să fie misiunea Bisericii? 

În încheierea acestui efort exegetic, biblic, cultural și istoric considerăm că Misiunea bisericii 

(cu impact global) este răspândirea Împărăției lui Dumnezeu, cucerind împărăția 

întunericului, prin întruparea întregii Evanghelii (eliberare și transformare individuală și 

socială), de către întreaga biserică (locală, transdenominațională, întrupată în cultură și 

societate) în întrega lume (transnațională sau mondială E0-E2). 

În pregătire pentru seminar, te rugăm să răspunzi în scris la întrebarea: Care este misiunea 

bisericii tale? 

 

 

 

                                                           
5
 Gregory A. Boyd, The myth of a Christian nation: How the quest for political power is destroying the Church, 

(Grand Rapids, MI: Zondervan, 2005), 59. 
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IV. SEMINAR: 

Care sunt schimbările din viața noastră, de când suntem împreună, în următoarele domenii: 

spiritual, demografic (sindromul celei de-a treia generații), social (lipsa de vizibilitate a 

bisericii), politic și cultural)? 

Care este misiunea lui Isus și a apostolilor? 

Care sunt diferențele esențiale dintre misiunea lui Cristos și a ucenicilor Săi și misiunea 

bisericii tale? 

De ce crezi că ele sunt atât de diferite? Cum am ajuns să pierdem din vedere întreaga 

Evanghelie? 

Ce ar trebui să facem pentru a restaura întreaga Evanghelie la nivel personal și eclesial? 

Analizând tabelele din anexă, unde te situezi cu biserica în care slujești? Care sunt aspectele 

valoroase pe care le întâlnești la celelalte exemple, aspecte care ar putea fi adoptate pentru 

a trăi și promova o Evanghelie completă și pentru a avea o misiune biblică? 

 

 

V. PROIECT 

Alcătuiți, în echipă, o serie de mesaje din Evanghelii, comunicate interactiv, în vederea 

asistării membrilor bisericii în procesul redescoperirii Evangheliei lui Isus și de însușire a 

misiunii Lui. 
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VI. ANEXĂ: 

1. Ronald Sider - Cele 4 modele diferite de relație între evanghelizare și implicarea socială 

 Modelul 1 
Evanghelicii 
individuali ști 

Modelul 2 
Anabaptiștii 

radicali 

Modelul 3 
Ecumenicii 

predominanți 

Modelul 4 
Creștinii 

secularizați 

Antropologie oamenii sunt mai 
degrabă  indivizi 
izolați decât 
persoane în 
comunitate – o 
puternică 
dihotomie 
trup/suflet 

oamenii sunt atât 
indivizi personal 
responsabili în 
fața lui 
Dumnezeu cât și 
persoane în 
comunitate 

un echilibru între 
individ și 
comunitate 

individ și 
comunitate 

Păcat accentul cade 
asupra păcatelor 
personale cum ar 
fi minciuna sau 
adulterul 

un oarecare 
accent asupra 
păcatului social, 
însă accentul 
principal cade 
asupra păcatului 
personal 

individual și 
social, însă 
pentru mulți 
accentul cade 
mai mult asupra 
răului social  

ofensă adusă 
aproapelui și 
nedreptate 
structurală 

Conținutul 
Evangheliei 

salvarea 
individului 

Vestea Bună a 
Împărăției 

Vestea Bună a 
Împărăției 

Vestea Bună 
referitoare la 
posibilitatea 
progresului 
social 

Semnificația 
mântuirii 

îndreptățirea și 
nașterea din nou 
a indivizilor 

atât îndreptățirea 
și nașterea din 
nou a indivizilor 
cât și 
comunitatea 
nouă și 
răscumpărată  a 
bisericii 
 

1. îndreptățirea și 
regenerarea 
indivizilor            
2. biserica          
3. răspândirea 
păcii și dreptății 
în societatea 
exterioară 
bisericii 
constituie de 
asemenea 
mântuire 
(componenta 
primordială 
pentru unii) 
 

dreptate și pace 
socială 
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Istoria și 
escatologia 

nu există 
continuitate 

o vagă 
continuitate 

o puternică 
continuitate (în 
tradiția liberală 
se pune puțin 
accent pe 
revenirea lui 
Cristos) 

istoria este 
singura realitate 

Sursa 
adevărului 
teologic 

Biblia Biblia Biblia, rațiunea, 
tradiția, 
experiența 
umană (mai ales 
contextul local) 

rațiunea și 
experiența 
umană sunt 
decisive 

Obiectul 
evanghelizării 

doar persoanele doar persoanele persoanele și 
structurile 
sociale 

doar structurile 
societății 

Cum este 
împărt ășită 
Evanghelia? 

în principal prin 
proclamarea 
Cuvântului 

atât prin cuvânt 
cât și prin faptă 
(ex: prin 
demonstrarea 
vizibilă a vieții 
ordinare a noii 
comunități 
răscumpărate a 
lui Isus, biserica) 

cuvânt și faptă 
(cuprinde atât 
viața bisericii cât 
și implicarea 
politică în 
societate) 

Evanghelia 
progresului 
social este 
propovăduită 
prin intermediul 
structurilor 
politice 
 
 
 

Cum poate fi 
transformată 
societatea 

prin faptul că 
indivizii 
convertiți sunt 
sare și lumină 

 prin convertire, 
prin viața 
bisericii și prin 
restructurarea 
instituțiilor 
societății (în 
versiunea 
liberală ultima 
este cea mai 
importantă) 

doar prin 
restructurarea 
societății 

Locus-ul 
activității lui 
Dumnezeu 

în principal 
biserica (toată 
lucrarea 
salvatoare are loc 
în biserică) 

în principal 
biserica (toată 
lucrarea 
salvatoare are 
loc în biserică) 
 

activitatea 
răscumpărătoare 
a lui Dumnezeu 
are loc atât în 
biserică cât și  în 
lume 

doar în lume 
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2. David DeWitt - Dezvoltarea unui concept biblic asupra lucrării 

Perspectiva Ce înseamnă lucrare în 
modelul respectiv 

Comentarii, implicații 

DREPTURILE 
OMULUI 

Lucrare înseamnă instaurarea 
Împărăției Lui Dumnezeu pe 
pământ: atât politic, moral cât 
și în orice alt mod.  

Modelul pentru această 
perspectivă provine, uneori, 
din relatările Vechiului 
Testament privitoare la 
națiunea Israel și intrarea lor în 
stăpânirea Canaanului. 

UCENICIA Mandatul cultural din Gen.1, 
de a îngriji pământul, s-a 
sfârșit odată cu căderea lui 
Adam și a Evei. Astăzi, lucrare 
creștină înseamnă 
evanghelizare și ucenicie așa 
cum este rezumat în Matei 28 
valabil însă din Geneza 3. 

Cu toate că este bine să facem 
întotdeauna orice fel de bine, 
lucrarea creștină este doar 
împlinirea Mandatului 
spiritual. 

UCENICIA PLUS 
CULTURA 

Dumnezeu lucrează (Gen.2:2; 
Iov 38-41; Deut.11:1-7; Ioan 
4:34; Col.1:16-17). 
Dumnezeu a dat omului atât 
nevoia cât și porunca de a 
munci (Ps.37:25-26; Ef.2:10, 
4:28, 6:5-8; 1 Tim.5:8; 1 
Tes.3:6-12, 4:11-12). 
Munca este un dar de la 
Dumnezeu, nu o pedeapsă 
(Ecl.2:24, 3:12-13, 5:18-19). 

Munca bună pe care o facem 
este la fel de evalavioasă ca 
evanghelizarea / ucenicizarea, 
fiind și ea lucrare creștină. 

UCENICIA DEASUPRA 
CULTURII 

Toate elementele perspectivei 
unu și doi sunt adevărate. 
Porunca culturală este 
totdeauna după cea spirituală, 
ca prioritate, ele nu trebuie însă 
niciodată pierdute și nici 
separate. 

Întotdeauna trebuie să fim buni 
și să facem bine. Aceasta însă 
nu trebuie niciodată separată 
de mai binele evanghelizării și 
ucenicizării. 
 
 

 

UCENICIA MAI 
IMPORTANT Ă DECÂT 
CULTURA 

Prioritatea responsabilității 
credincioșilor veacului nostru 
este evanghelizarea și 
ucenicizarea. 
Există, deasemenea, un gen de 
poruncă culturală în Biblie de a 
face bine altor oameni. Aceasta 

Există momente sau perioade 
(a) când ambele trebuie făcute 
împreună (de exemplu, 
ajutorarea vecinului, timp în 
care stabilesc o relație 
personală pentru a-i spune 
despre Cristos); 
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plus evanghelizarea și 
ucenicizarea reprezintă 
lucrarea creștină atunci când 
sunt făcute spre glorificarea 
Lui Dumnezeu.  
 
 

(b) când evanghelizarea / 
ucenicizarea trebuie făcută fără 
nici o oportunitate pentru 
activități culturale (de 
exemplu, împărtășirea 
Evangheliei unei persoane 
lângă care te afli pe avion); și 
(c) când activitățile culturale 
trebuie făcute fără nici o 
oportunitate pentru 
evanghelizare (de exemplu a 
da o bucată de pâine unui băiat 
înfometat din Etiopia). 

 

3. Reinhold Niebuhr - Cristos și cultura 

Modelul de interacțiune Caracteristici 

Cristos împotriva culturii Pentru creștinul exclusivist, istoria este povestea unei 
biserici sau culturi creștine triumfale și a unei civilizații 
păgâne pe cale de dispariție. 

Cristos în favoarea culturii Pentru creștinul adept al culturii, istoria este povestea 
interacțiunii Duhului cu creația / natura. 

Cristos mai presus de cultură Pentru adeptul sintezei, istoria este perioada de pregătire 
sub domnia legii, a rațiunii, Evangheliei și a bisericii 
pentru întâlnirea finală a sufletului cu Dumnezeu.  

Cristos și cultura în paradox Pentru dualist, istoria este perioada de timp caracterizată de 
lupta dintre credință și necredință, o perioadă dintre darea 
promisiunii vieții și împlinirea acesteia.  

Cristos transformă cultura Pentru cel care crede în conversie, istoria este povestea 
lucrărilor minunate ale lui Dumnezeu și a răspunsului 
omenirii față de acestea. Adepții acestui model trăiesc, 
oarecum, „între două epoci” și cumva mai degrabă în 
divinul „prezent” decât adepții modelelor descrise mai sus. 
Pentru ei, eternitatea are mai puțină legătură cu acțiunea lui 
Dumnezeu înainte de timp sau cu viața cu Dumnezeu după 
timp și mai mult cu prezența lui Dumnezeu în timp. De 
aceea conversionistul este mai preocupat de posibilitatea 
divină de reînnoire în prezent, decât de păstrarea celor ce 
ne-au fost încredințate prin creație sau de pregătirea pentru 
ceea ce ni se va da la răscumpărarea finală. 
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Biserica cu impact global  
-  

între istorie și viitor 
 

 de Mihai Dumitrașcu, Ovidiu Ghiță, Marius Mezin, Dorin Dumitrașcu și 

Mihai Ciucă 

 

 

Scop: Provocarea participanților la dezvoltarea bisericilor cu impact global 

 

I. BISERICA ÎN LUMINA ISTORIEI 

A. Contextul istoric al apariției bisericii  

Lumea civilizată la momentul nașterii bisericii era globalizată 

Ridicată cu așa numita „Pax Romana”, cea mai grandioasă civilizație a antichității a reușit să 

facă din Roma un adevărat centru al lumii. Impunând o legislație și o administrație unitară, 

dezvoltând o infrastructură care să susțină circulația legiunilor, mărfurilor și a informațiilor, 

însușindu-și beneficiile culturii grecești predominante și sprijinind politeismul și sincretismul 

religios, imperiul roman ne oferă un model de „lume” globală, cu o circulație remarcabilă a 

oamenilor și a ideilor. În această perioadă istorică se consemnează o urbanizare accentuată, 

elementul comun fiind dat de metropolele cosmopolite, cu o viață culturală, socială, 

comercială și spirituală extrem de dinamică și cu o depravare morală accentuată. 

Această lume globalizată constituie cadrul în care se naște biserica creștină, la Ierusalim. 

Deși aflați la periferia imperiului, evreii - o insulă de monoteism într-un ocean politeist, erau 

reprezentați pretutindeni, în absolut toate metropolele din nordul Africii, Orientul Mijlociu, 

Asia Mică, Grecia și Roma de către o diasporă extrem de vizibilă și adeseori incomodă. 

Lecția din istorie (I): Globalizarea creează __________________________________ 

pentru nașterea și dezvoltarea bisericii creștine, favorizând ____________________ 

________________ spre „toate neamurile”. 

 

 

2 
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Etape în dezvoltarea bisericii 

1. Biserica primară 

Fără a opera în mod necesar cu acești termeni, biserica primară se dezvoltă cu o viziune 

globală. Mandatul dat în Matei 28 demonstrează fără echivoc planul lui Dumnezeu de 

mântuire a tuturor etniilor, Biserica fiind instrumentul prin care El își promovează împlinirea 

visului de populare a pământului cu fii și fiice de Dumnezeu.  

Deși a promovat  autonomia deplină a bisericii locale, biserica primară a fost preocupată de 

menținerea unității per ansamblu, recurgând la concilii pentru administrarea creșterii și 

abordarea consensuală a ereziilor. Observăm o mare capacitate de adaptare culturală în 

funcție de contextul predominant în care se desfășura acțiunea: iudaic (Ierusalim), grecesc 

(Efes, Corint etc) sau multicultural (Antiohia, Roma, Alexandria). Această adaptare nu 

implică compromisuri morale, conceptuale, sau spirituale, ci doar înlăturarea acelor 

obstacole culturale care stau în calea mesajului Evangheliei. Adaptarea culturală este 

evidentă pe paginile Noului Testament, observând modificarea formei mesajului lui Petru, 

Ștefan și Pavel în funcție de auditoriu. (Faptele Apostolilor, cap. 2, 3, 7, 17, 26) De 

asemenea, scrierile Noului Testament au abordare, stil și particularități diferite, în funcție 

de grupul țintă. 

În ciuda dificultăților majore, a persecuției și a ereziilor cu care s-a confruntat Biserica în 

primele ei secole de viață, amploarea pe care o cunoaște creștinismul se datorează negreșit 

orientării pe scop (împlinirea mandatului din Matei 28), practicării uceniciei ca mod de 

viață, promovării lucrului și conducerii în echipă precum și unei administrări creative și 

eficiente a creșterii. Această orientare corectă a creștinilor primelor veacuri se datorează 

trăirii în totală dependență și ascultare de Dumnezeu, „stăruinței” în învățătura apostolilor 

și experimentării unei părtășii autentice, sub călăuzirea Duhului Sfânt. 

Un alt factor care a permis creșterea și impactul global al bisericii primare, datorat în mod 

ironic persecuției acerbe, este flexibilitatea formelor și caracterul lor relativ. Biserica nu 

este legată de un loc anume de întâlniri, de o limbă de cult, de un ritual prestabilit sau de 

proprietăți materiale, asta în contextul existenței unui mesaj profetic incisiv, privind 

iminența revenirii Domnului Isus, cu accent pe importanța isprăvniciei, rodniciei și a 

vegherii până la capăt. 

Lecția din istorie (II): O biserică vie, cu oameni care trăiesc în lumea aceasta cu 

pasiune și sfințenie, focalizați pe Dumnezeu și pe mandatul încredințat al uceniciei 

are ________________________________________________.  
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2. Instituționalizarea 

Odată cu Edictul de la Milano (Constantin, 313 AD) creștinismul intră în legalitate, iar 

începând cu Edictul de la Tesalonic (Teodosiu, 380 AD) devine religie oficială și obligatorie a 

imperiului roman.  

Deși sprijină și subvenționează biserica, Constantin își păstrează titlul de Pontifex Maximus 

și trăiește conform uzanțelor înaintașilor săi. „Împaratul Constantin l-a facut prizonier pe 

socrul său, pe împăratul Maximian, pe care l-a determinat apoi să se sinucidă. În anul 324 

AD și-a ucis fiul, pe Crispus, apoi și-a ucis soția, pe Fausta, iar după aceea l-a ucis pe 

cumnatul sau, pe Maxentius. Era urmărit continuu de teama de a nu-și pierde tronul.”6  De 

altfel se pare că, din motive de „corectitudine politică”, împăratul Constantin s-a botezat 

doar cu puțin timp înainte de moarte, când era clar că sfârșitul îi era aproape. 

În timpul lui Constantin a avut loc încreștinarea forțată a preoților păgâni. Localități întregi, 

cu preotul lor păgân în frunte, au trecut prin apa unui râu și au afirmat că au fost botezați. 

Ei s-au botezat nu pentru că s-au văzut păcătoși și au dorit mântuirea, ci pentru că și-au 

dorit favorurile împăratului. 

„Sub patronajul său, Constantin a aliniat biserica martirilor, a celor pașnici, lipsiți de putere 

și persecutați cu puterea militară și cu măreția statului. Creștinismul nu va mai fi niciodată 

la fel. În curând războaiele imperiului au devenit războaie sfinte; liderii religioși au solicitat 

sancțiuni civile care să întărească judecățile bisericești (Conciliul de la Niceea l-a destituit pe 

Arie – în prelungire Constantin l-a exilat); conducătorii politici au început să convoace 

sinoadele bisericești, să le influențeze și să le intimideze lucrările; ierarhii bisericești au 

învățat cum să invoce presiuni din partea statului împotriva ereticilor și a schismaticilor, 

ajungând în postura de a controla proprietăți și bogății din ce în ce mai mari. A urmat 

persecutarea creștinilor de către creștini, a păgânilor de către creștini, a evreilor și 

musulmanilor de către creștini. Dacă vrem să fim corecți totuși, parte din vină nu-i aparține 

lui Constantin ci o poartă acei lideri ai bisericii care, nu doar că n-au fost în stare să-l învețe 

mai bine ci, asemenea lui Eusebiu, au elaborat o teologie extravagantă a împăratului 

creștin, aproape transformându-l pe acesta în întruparea pământească a puterii divine.”7  

La rândul său, împăratul Teodosiu trece prin foc și sabie pe cei care se opun creștinismului 

ca religie de stat. Ironia face ca aproximativ 10.000 de romani să fie uciși în represaliile 

ordonate de Teodosiu, de mâna mercenarilor recrutați din rândul popoarelor barbare. 

Lucrul acesta atrage excomunicarea împăratului de către episcopul de Milano, Ambrozie, 

                                                           
6
 Harry R.Boer, A Short History of the Early Church, (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1976), 

106. 
7
 David F.Wright, „Controversial Constantine”, Christianity Today, 27 (1990). 
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unul dintre cei patru părinți ai bisericii apusene, excomunicare anulată doar în momentul în 

care Teodosiu a acceptat să se smerească și să se pocăiască public. 

Au fost vremuri sumbre în care, deși creștinismul a încetat a mai fi interzis, ba încă a căpătat 

o poziție dominantă, misiunea bisericii a suferit un recul puternic. Cauzele principale ale 

acestui recul sunt: 

• amestecul politicului în viața bisericii 

• creșterea forțată prin încreștinarea nominală a milioane de oameni – imperialismul 

bisericesc 

• asumarea credinței creștine din interes 

• înregimentarea convertiților prin catehizare și nu prin ucenicizare 

• înălțarea doctrinei corecte deasupra trăirii corecte 

• promovarea nebiblică a slujitorilor spirituali: cazul lui Ambrozie, ales episcop prin 

votul mulțimii, pe când nici nu fusese botezat 

• deplasarea dinspre conducerea slujitoare către cea autoritară, de la conducerea în 

echipă la cea ierarhică 

• administrarea creșterii are loc prin instituționalizare. Instituția bisericii își dezvoltă 

propriile forme și sisteme, în detrimentul cultivării practicilor fundamentale care o 

defineau și îi confereau impact global 

• deplasarea focalizării dinspre edificiul spiritual spre edificiile arhitecturale 

• încreștinarea prin lege a fiecărui supus roman dizolvă misiunea. Popoarele barbare 

vor fi „încreștinate” prin „misiuni” politice și / sau militare, nu pe calea bătătorită de 

Pavel și de ceilalți apostoli 

• instituționalizarea bisericii: (a) coexistând simfonic cu statul; (b) devenind statul; (c) 

dezvoltându-se separat de stat; (d) subordonându-se sau nesupunându-se statului; 

(e) fiind oprimată de stat. Cu cât legătura stat-biserică este mai strânsă, cu atât mai 

diluat devine ADN-ul bisericii cu impact global 

Lecția din istorie (III): Biserica cade pradă unei _________________________________, 

luptând pentru influență politică, pentru acumularea de averi și pentru conservarea 

privilegiilor. Principala armă pentru câștigarea sufletelor pentru Cristos devine sabia. Se 

pierde total din vedere diferența dintre natura _________________________________ 

și natura ___________________________________________. Factorul de încreștinare 

devine coercitiv și nu credința regeneratoare a individului.   

Se consolidează _________________________________, în care viziunea și misiunea se 

opresc la granița parohiei, unde formele primează asupra funcțiilor și unde clerul se 

evidențiază ca fiind parte a unei clase privilegiate.  
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Tradiția începe să se substituie ________________ și apare cultul icoanelor. Biserica se 

îndepărtează radical de modelul inițial, părăsind per ansamblu practicile definitorii 

pentru o biserică cu impact global. Credința e înlocuită de religie, biserica organică 

(Trupul) e înlocuită de instituție, închinarea în duh și adevăr este înlocuită de 

ceremonialuri, Cuvântul este accesibil doar celor inițiați, slujitorii spirituali devin o castă 

superioară, inaccesibilă oamenilor de rând șamd. 

 

3. Etapa organizațională 

Reforma este o mișcare de reînnoire spirituală a bisericii, de readucerea ei mai aproape de 

tiparele originale. Dacă transformările pe linie doctrinară, reducerea privilegiilor clerului, 

eliminarea cultului icoanelor, trecerea tradiției pe linie moartă, accentuarea practicării 

disciplinelor spirituale și aducerea Cuvântului lui Dumnezeu în limba și la îndemâna fiecărui 

credincios sunt beneficii de netăgăduit, se pare că eroarea majoră a lui Luther, Calvin și a 

urmașilor lor este dată de incapacitatea de a separa Biserica de politică și de stat. Acest 

deziderat este atins abia în cadrul bisericilor evanghelice, SUA fiind prima națiune fondată 

pe principiul separării reale a bisericii de stat. 

Reforma a forțat deplasarea bisericii dinspre instituție spre organizație. Modelul 

organizațional al bisericii însă diferă de la o epocă la alta, de la o confesiune la alta și de la o 

cultură la alta. Forma cea mai simplă se aseamănă cu modelul familial, rustic, unde bătrânul 

adunării este ca un tată al fiecăruia, forma cea mai complexă se aseamănă cu modelul 

corporatist, cu departamente, comitete etc, unde pastorul senior este asemenea unui 

director / CEO. 

În perioada post-reformă biserica își regăsește parțial vocația globală, misiunea mondială 

căpătând o mare semnificație, în mod special în sec. XIX și XX. Vârf de lance în misiune 

devin societățile biblice și societățile misionare, ca și alte organizații parabisericești. Multe 

țări „creștine” cunosc fenomene ample de trezire spirituală, în principiu sub influența unor 

oameni dedicați lui Dumnezeu, cu pasiune pentru Cuvânt, pentru sfințenie personală și 

pentru câștigarea celor pierduți. Se redescoperă, în diferite contexte, importanța uceniciei, 

a studiului biblic, a evanghelizării personale, a dezvoltării de lideri. Ceea ce lipsește încă este 

un model funcțional al unei biserici cu impact global care să transceadă formelor de 

organizare existente. Din păcate, așa cum instituția a devenit sacră în cazul cultelor 

tradiționale, diferite forme de organizare capătă valențe sacre în cadrul bisericilor 

protestante și evanghelice, conducând spre legalism și sectarism.    
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Lecția din istorie (IV): „Omul sfințește locul” – trezirile spirituale și relansarea 

misiunii autentice sunt mărturii și dovezi ale lucrării lui Dumnezeu prin acei oameni 

care Îi sunt cu totul ________________.  

Înaintarea Evangheliei într-o națiune sau regiune nu este un proces ireversibil – în 

fiecare generație este nevoie de oameni care să provoace biserica la _____________ 

________________________________________________.  

Pierderea din vedere a visului lui Dumnezeu permite orientarea egoistă a bisericii 

înspre interior, înspre siguranța asigurată de subcultura proprie, având ca efect 

exacerbarea ________________ și construirea de ________________ și nu de 

________________. Rolul important în misiunea mondială ocupat de diversele 

societăți misionare arată slăbiciunea bisericii și neputința ei de a se implica prin ea 

însăși la nivel global, fie din lipsa unei viziuni adecvate, fie din abandonul acesteia.  

 

4. Perioada contemporană 

Trăim într-o societate caracterizată de secularizare agresivă, globalizare, explozie 

informațională și urbanizare accelerată. Prea puțin din fostul imperiu roman mai poartă și 

azi amprenta creștină. O parte semnificativă a devenit fundamentalist-islamică, o altă parte 

este postmodernă și post-creștină. Instruirea lucrătorilor este, în mod covârșitor, una 

exclusiv academică. Se caută forme și rețete noi, cum ar fi: Organic Church, Emergent 

Church, Non-denominational Church, Seeker-Sensitive Church etc. Trezirile spirituale s-au 

mutat spre țările din lumea a treia și spre China comunistă, unde biserica subterană 

cunoaște o explozie imposibil de cuantificat la ora actuală. 

Lecția din istorie (V): Revigorarea bisericii poate avea loc doar prin întoarcerea către 

o viață pe deplin ancorată în Dumnezeu și în Cuvântul Său și focalizată pe 

________________________________ care au ajutat creștinii primelor două veacuri 

să-și maximizeze ________________ în cadrul societății globalizate de la acea oră.  

Când vom fi definiți de ________________________________________________ și 

de ________________ pentru împlinirea visului Său și nu de formele, tradițiile sau 

bagajul denominațional, vom putea aspira la impactul bisericii din primele trei 

veacuri ale istoriei creștinismului. 

 

 

 



BISERICA CU IMPACT GLOBAL                                                                           BIG 5.5 

Sovata, 24-27 Octombrie 2012 

 

-20- 

 

B. Contextualizare în spațiul românesc 

1. Mediul occidental 

Două mari provocări 

a. Adaptarea culturală a bisericii (problema internă) 

• ________________ – creează nevoi artificiale pe care vrea să le împlinească, 

lăcomie, egoism, zgârcenie față de săraci, venitul la biserică pentru consum 

de predici, închinare etc 

• ________________ – practic, funcțional, în loc de corect, sfânt și eficace (pe 

linia mandatului primit de la Cristos)  

• ________________ 

• Alte ideologii seculare 

b. Radicalizarea mesajului ________________ (problema externă) 

• Ideologia islamistă se răspândește tot mai mult în contextul toleranței 

occidentale 

• Explozia demografică a musulmanilor datorată ratei natalității lor mult mai 

mare ca a europenilor (Gadafi: Nu mai trebuie să cucerim Europa cu sabia – 

ne vom muta în Europa, ne vom înmulți și-i vom cuceri!)  

• Dacă în creștinism sacrul a fost separat de profan în mai toate aspectele 

vieții, Islamul unește „sacrul” de secular.  

2. Contextul românesc 

Factorii de influență care au modelat mentalitatea Bisericii evanghelice române: 

• ________________ bisericii Ortodoxe 

• ________________  

o reducerea drastică a oportunităților de educare teologică 

o rigidizarea tiparelor 

o marginalizarea bisericii la periferia societății (mentalitate de 

supraviețuire) 

o răspândirea conducerii autoritare în biserică (abuzul de putere în 

conducere) 

• ________________ 

• ________________ avangardei - influența Europei de Vest 

o consumerism 

o pragmatism 
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o narcisism 

o relativism 

Implicația principală în viața bisericii evanghelice este lipsa ________________ în societate, 

fapt determinat și accentuat de: 

• Dezvoltarea mentalității de ________________ 

• Pierderea ________________ pentru cei pierduți 

• Adaptarea ________________ 

o îmbrățișarea consumerismului, pragmatismului, narcisismului 

o adoptarea practicilor societății (corupție, lipsa integrității în afaceri 

etc) 

o sincretismul între valorile creștine și cele seculare în urma: 

� lipsei învățăturii sănătoase necesare formarii concepției 

creștine despre lume și viață 

� influenței nocive a mass-mediei 

� influenței limitate a Scripturii 

• Pierderea relevanței Evangheliei datorită neînțelegerii culturii societății și 

neadaptării mesajului Evangheliei la noile condiții 

• Dezvoltarea unei atitudini ________________, nu ________________ 

o mentalitatea de victimă 

o introvertirea  

o pierderea inițiativei civice 

o pierderea misiunii (biserica devine teren de misiune) 

Câteva aspecte ale perioadei de după revoluție: 

• Perpetuarea ________________ 

• Concentrarea exagerată a Bisericii spre sine 

• Pierderea madatului misonar 

• Promovarea conducerii ________________ în biserică 

• Pierderea unității datorită ________________ interne 

• Creșterea discrepanței dintre ________________. În timp ce adulții au 

conservat mentalitatea dobândită în comunism, tinerii au fost puternic 

influențați prin mass-media de gândirea vestică, între cele două generații 

apărând o prăpastie greu de trecut. 
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II. CARACTERISTICILE BISERICII DE TIP PAROHIAL ȘI ALE BISERICII 

CU IMPACT GLOBAL 

Biserica de tip parohial Biserica cu impact global 

Datorită lipsei unui ________________ 
________________________, programele 
și lucrările nu pot fi evaluate, iar în cazul 
în care evaluarea se face, ea nu poate fi 
obiectivă. 
 
________________________________, 
precum și numărul acestora, devin unitatea 
de masură a spiritualității bisericii. 
 
Se inițiază și se promovează ___________ 
______________________, cu un consum 
mare de resurse umane și financiare. 
Lipsește curajul de a renunța la ele. 
 
Se implementează ________________ 
________________ împrumutate, care nu 
sunt integrate viziunii și strategiei bisericii. 

__________________________________ 
__________________, nu pe program (Eu 
v-am rânduit să aduceți roadă). 

În absența _________________________ 
________________ sunt promovați 
lucrători disponibili, fără să aibă neapărat 
darurile și competențele adecvate slujirii 
lor. Creșterea numărului de programe 
accentuează această dramă. 
 
Lucrarea creștină este rezervată aproape în 
exclusivitate slujitorilor clericali, cu 
așteptarea ca ei să o facă în totalitate. 
Laicii sunt acceptați doar în ____________ 
_________________________________, 
fapt care duce la descurajarea implicării lor 
în conducerea și în slujirea bisericii. 
 
Absența unor obiective specifice și clare și 
a responsabilităților specifice pentru 
îndeplinirea acestora face imposibilă 
_________________________________. 
Astfel ei sunt menținuți pe poziții, 
indiferent de eficiența lor în lucrare. 

Slujire în baza _______________________ 
________________, nu în baza autorității 
poziționale (Fapte 6)  
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Stilul de conducere al bisericii este 
influențat și determinat de către cultura 
seculară: 

a.stilul ________________ dar 
neangajant (oamenii contribuie la 
luarea deciziilor, fără să își asume 
și responsabilitatea împlinirii lor). 
b.stilul ______________________ 
(oamenii sunt excluși din procesul 
luării deciziilor, acesta fiind 
monopolul unui singur om sau al 
unui grup restrâns de oameni). 

__________________________________, 
având la bază modelul cristic și nu cel 
autoritar al lumii. 

Biserica nu este interesată de nevoile celor 
din afară. Astfel ea nu experimentează o 
creștere ___________________________. 
Datorită mentalității de fortăreață sau de 
ghetou, cu misiunea de a rezista cu orice 
preț atacurilor lumii, biserica de tip 
parohial nu este preocupată să slujească, să 
comunice Evanghelia comunității și nici să 
fie relevantă în formele de comunicare și 
închinare. 
 
Focalizarea pe ______________________, 
socială și chiar financiară a propriei 
„parohii” este unica preocupare a celor 
care conduc biserica. 
 
Cultura și lumea sunt privite ca o _______ 
___________________, ducând la izolare. 

________________________________, nu 
pretinde să fie slujită de comunitate. 
Răspunde nevoilor comunității. 
 
Întreaga biserică este mobilizată la 
________________. 
 
________________ cultura, nu este 
copleșită de ea. 
 
Trăiește în lume, nu se izolează de ea. 
 
Pune accent pe ducerea Evangheliei la 
oameni, nu pe aducerea oamenilor la 
„biserică”. 

Lipsa unei abordări ________________ în 
slujire și ucenicie. 
 
______________________ în exercitarea 
funcțiilor bisericii (accentuarea unora – ex: 
părtășia între membrii comunității - și 
neglijarea altora – ex: misiunea externă și 
transculturală (vezi cazul bisericii din 
Ierusalim). 
 
Focalizarea pe _____________________ 
bisericii în detrimentul ________________ 
ca mod de viață, duce la o discrepanță 
mare între spiritualitatea afirmată și 

Misiune ________________ (Luca 2:52). 



BISERICA CU IMPACT GLOBAL                                                                           BIG 5.5 

Sovata, 24-27 Octombrie 2012 

 

-24- 

 

evlavia reală, a inimii. Experiența umblării 
cu Dumnezeu va fi diluată și fără impact, 
iar darea de socoteală imposibilă. 

Mesajele au un caracter general, selectiv, 
intelectualist și predominant cognitiv, nu 
_________________________________ 
__________________________________.  
 
Accentul se pune pe apărarea dogmelor și 
pe atacarea concepțiilor false, slujirea 
comunității și câștigarea păcătoșilor pentru 
Cristos devenind aspecte secundare. 

Comunicarea ________________________ 
Evanghelii (tot sfatul lui Dumnezeu). 

Orientată pe ________________: 
 

a.Crește prin ________________. 
Credincioși evanghelici se mută de 
la o biserică la alta. 
 
b.Se întreabă: „Cum poate efortul 
sau programul acesta ajuta membrii 
bisericii noastre?” 
 
c.Este puternică în învățătura 
biblică, dar nu în evanghelizare. 
 
d.În cel mai bun caz, la sfârșitul 
anului întreabă: „Cu câți membri 
am crescut față de anul trecut?” 
 
e.Tinde să fie orientată spre 
________________. 

Orientată pe ________________: 
 

a.Crește prin __________________. 
Conduce oameni la Cristos, care la 
rândul lor devin credincioși care 
cresc. 
b.Se uită dacă în tot ceea ce face ar 
putea ajunge la necredincioși, prin 
evanghelizare sau prin acte de 
slujire. 
c.Se străduiește să păstreze echilibrul 
între biblic / evanghelistic. 
d.Pune întrebarea: „Câți oameni au 
fost conduși la Cristos prin mărturia 
comună a bisericii și dacă aceștia se 
dezvoltă ca ucenici ai Săi?” 
Creșterea de dragul creșterii nu 
satisface o biserică orientată spre 
comunitate. Ei doresc creștere prin 
convertire. 
e.Este centrată pe ______________. 
De aceea preocuparea sa este mare 
pentru cei necredincioși. 
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III. PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU O BISERICĂ CARE 

DOREȘTE SĂ AIBĂ IMPACT 

Provocări: 

• Reașezarea bisericii de astăzi în parametrii Scripturii 

• Abordarea echilibrată a tuturor funcțiilor fundamentale ale bisericii 

• Redescoperirea valențelor impactului bisericii sănătoase și implementarea 

lor în filosofia de lucrare 

Oportunități: 

• ________________: satul global facilitează înaintarea Evangheliei 

• ________________ oferite de istorie (Cine nu învață din istorie riscă să o 

repete) 

• Înmulțirea ______________________ de biserici cu impact global (inspirație, 

motivație) 

o China, India, America de Sud 

o Modele din România: biserici care au o filosofie clară și biblică de 

lucrare; biserici care au ucenicia ca mod de viață în centrul slujirii lor; 

biserici care slujesc comunitatea, întrupând Evanghelia etc 

• Existența ________________________ și _____________________ de sprijin 

complementare bisericii 

o BIG Impact 

o Alte organizații parabisericești valoroase 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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IV. SEMINAR  

Scop:   Identificarea stadiului (modelului) de biserică al fiecărei echipe participante  

Obiective:  

• Prezentarea și completarea unui chestionar (foaie de lucru)  

• Procesarea datelor și formularea concluziilor  

 

I. Vă rugăm să notați de la 1 la 5 măsura în care biserica din care faceți parte practică în 

mod obișnuit cele din lista de mai jos. 

1) Liderii bisericii adoptă o strategie misionară în loc de una atracțională: merg cu 

Evanghelia și slujirea în afară, nu asteaptă ca oamenii să vină înăuntru.  

2) Liderii bisericii se focalizează pe echiparea și mobilizarea membrilor bisericii 

pentru a evangheliza eficient și pentru a sluji consecvent lumea din jur.  

3) Liderii bisericii au prieteni necreștini și petrec timp de calitate cu aceștia, 

căutând să-L reprezinte și să-L vestească pe Cristos. 

4) Un procentaj mai mare de 5% din bugetul bisericii este alocat evanghelizării și 

misiunii. 

5) Biserica are parteneriate cu misiuni sau organizații eficiente și cu impact în 

domeniul misiunii, semnalând prin aceasta o dedicare specială față de 

evanghelizare și slujire.  

6) Problema misiunii bisericii, a extinderii Împărăției lui Dumnezeu este tratată și 

primită cu entuziasm. 

7) Membrii bisericii sunt doritori să fie trimiși pe câmpul de misiune și să se lase 

călăuziți de Duhul Sfânt în această direcție. 

8) Biserica și membrii ei sunt cunoscuți de către cei din comunitate pentru 

amabilitatea și căldura cu care au fost primiți și acceptați. 

9) Biserica și membrii ei își asumă anumite riscuri în evanghelizare. Creativitatea și 

consecvența sunt prețuite chiar și atunci când roada nu este vizibilă pe moment. 

10) Biserica este dedicată rugăciunii, practicând această disciplină spirituală în mod 

consecvent și rugându-se pentru cei necredincioși. 

11) Există o dependență autentică față de Dumnezeu, care se vede în luarea 

deciziilor, în activitățile bisericii, în rugăciune și închinare. 

12) Noi credincioși se nasc constant, iar botezul lor este încurajat. 

13) Atmosfera din biserică este una de bucurie constantă, oglindind relații de 

calitate. 

14) Se văd practici fundamentale ale unei biserici cu impact, cum ar fi: 
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a. Implementarea unei filosofii biblice de lucrare (orientată pe rodire, nu pe 

program) 

b. Ucenicia este centrală în biserică 

c. Conducerea și lucrul în echipă 

d. Păstorirea eficientă și rezolvarea biblică și creativă a crizelor. 

II. Analizați punctajul. Unde ați obținut notele cele mai mici? Care sunt motivele? 

III. Pe baza mediei punctajului obținut, pe o scală de la 1 la 5, care este tipul de biserică în 

care vă regăsiți? (1 – fiind extrema bisericii de tip parohial și 5 fiind extrema bisericii cu 

impact global) 

 

 

V. PROIECT  

1. Identificați categoriile de probleme menționate în chestionarul de evaluare de la 

seminar. 

2. Elaborați o strategie de creștere a notelor obținute la seminar pe fiecare dintre categorii. 

3. Evaluați periodic (lunar) pe o perioadă de un an de zile stadiul fiecărei categorii, făcând 

corecțiile și îmbunătățirile de rigoare. 
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Piedici în calea dezvoltării 

bisericii cu impact global 
de Cătălin Chiciudean, Alexandru Ilie, Cristi Petricioiu, Richard Millhouse, 

Daniel Gruian și Laurențiu Funieru 

 

Scop: Identificarea atât a piedicilor în calea dezvoltării unei biserici cu impact global cât și a 

unor soluții posibile 

 

I. IDENTIFICAREA PIEDICILOR ÎN CALEA DEZVOLTĂRII UNEI BISERICI 

CU IMPACT GLOBAL 

 A. De ce suntem acolo unde suntem? 

Radiografia realizată de lecția 2 ne arată starea de fapt în care se găsesc bisericile de 

apartenență. Conform principiului cauză-efect, aceasta implică existența unor piedici, a 

unor rezistențe care afectează semnificativ procesul dezvoltării unei biserici cu impact 

global.  

În cursul BIG5.4 Administrarea creșterii bisericii am sugerat că, deși în fiecare „sămânță” 

există același ________________, același ________________, creșterea naturală a unei 

biserici nu are loc în ______________________________, de laborator. Realitatea dinamică 

de zi cu zi, ________________ și ________________ ale bisericii, dificultățile și 

oportunitățile din exteriorul acesteia afectează semnificativ acest proces. (vezi cursul 

BIG5.4, lecția 3) 

Tot astfel, deși în fiecare biserică există, intrinsec, ADN-ul unei biserici cu impact global, 

realitatea dinamică de zi cu zi afectează semnificativ procesul dezvoltării într-o biserică cu 

impact global, ceea ce presupune existența unor ________________, a unor 

________________ în calea schimbării. 

B. Necesitatea schimbării 

Așa cum am văzut în cursul BIG5.4, procesul creșterii bisericii implică o serie de etape, care 

presupun schimbări și ajustări constante. De asemenea, în procesul implementării filosofiei 

3 
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de lucrare, a uceniciei ca mod de viață, a conducerii și lucrului în echipă, schimbarea este o 

constantă. 

Orice trecere a unui sistem dintr-o stare în alta se face cu ajutorul unei / unor schimbări.8  

Atunci când discutăm despre schimbare, discutăm în mod necesar despre două categorii de 

forțe: 

• forțe de ________________, care se opun schimbării 

• forțe ________________ 

Forțele din prima categorie au ca și efect menținerea stării de __________________ pentru 

organizație. Astfel, aceste forțe generează o serie de rezistențe la schimbare.9  

C. Rezistența la schimbare  

Autorul britanic Andrew Leigh consideră că orice comportament care încearcă să mențină 

status-quo-ul în fața presiunilor care încearcă să-l modifice poate fi considerat 

________________________________.10   

Atunci când avantajele schimbării se întrevăd mai greu sau sunt mai mici decât 

dezavantajele ei, comportamentul uman devine în mod necesar rezistent la schimbare.11   

Rezistența la schimbare poate fi de natură ________________ sau ________________. 

Dacă rezistența individuală este alimentată de obișnuințe, comportament și dependență 

față de valori și structuri deja consacrate, sentimente de insecuritate și incertitudine, 

rezistența organizațională se fundamentează pe inerția rutinelor (inerție ce le întărește 

percepția eficienței), teama pierderii puterii și influenței, resursele reduse și investițiile fixe. 

De altfel, tot la nivel organizațional, putem întâlni fenomenul de ermetism cultural, prin 

care organizațiile își creează bariere ce împiedică schimburile cu exteriorul și absorbția unor 

elemente de noutate.12    

D. Cauzele rezistenței la schimbare 

Așa cum am văzut anterior, când am vorbit despre forțele de inerție care se opun 

schimbării, acestea sunt cele care generează rezistențele la schimbare. Aceste forțe 

                                                           
8
 Constantin Brătianu, Managementul schimbării în educație, curs, (SNSPA, Facultatea de comunicare și relații 

publice „David Ogilvy” București, 2004-2005), 9. 
9
 Brătianu, Managementul, 10. 

10
 Despre rezistența la schimbare, Revista Transilvană de Științe Alternative, http://www.rtsa.ro/191,despre-

rezistenta-la-schimbare.html, accesat la 14.09.2012. 
11

 Critical mass, Wikipedia Dictionary, http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_mass_(sociodynamics), accesat la 

14.09.2012. 
12

Rezistența la schimbare, TerapiaM, http://www.terapiam.ro/rezistenta-la-schimbare, accesat la 14.09.2012. 
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presupun existența unor ___________________ (bariere, blocaje, probleme, carențe) în 

procesul dezvoltării unei biserici cu impact global. 

Un lucru interesant de discutat aici este atingerea _________________________________, 

un termen sociodinamic care descrie existența unui număr suficient de mare de oameni 

care adoptă o inovație într-un sistem social, astfel încât rata de adopție ajunge să se auto-

susțină, creând creștere de la sine.13  Acesta este un punct în timp, în interiorul curbei de 

adopție, în care suficienți oameni au adoptat inovația, astfel încât adoptarea continuă a 

acesteia se susține de la sine.14   

E. Piedici - definiție și clasificare 

În accepțiunea noastră, prin piedici înțelegem acele elemente care ________________, 

________________ sau ________________ dezvoltarea naturală de la o biserică parohială 

înspre o biserică cu impact global. 

Piedicile în calea dezvoltării bisericii cu impact global pot fi abordate sub forma mai multor 

clasificări, în cele ce urmează însă ne vom opri la acelea care rezultă din forțele de inerție 

interne și externe bisericii. 

1. Forțe de inerție interne bisericii: 

a. Piedici la nivel individual 

• Piedici la nivel ________________: ignoranța, cunoașterea eronată 

(psihologică sau spirituală), tipare de gândire (altele decât cel biblic) 

• Piedici la nivel ________________: imaturitatea, pierderea intimității cu 

Dumnezeu, presiunile exercitate de alte grupuri de oameni, teama de stresul 

asociat schimbării, experiențele negative legate de schimbările trecute15   

• Piedici la nivel ________________: toleranța scăzută față de schimbare, 

confortul personal sau organizațional 

• Piedici la nivel ________________: prejudecățile, atașamentele emoționale 

pentru o anumită formă învechită 

• Piedici la nivel ________________: păcatul, teologia ne-biblică, 

neînțelegerea identității în  Cristos, satan (lumea spirituală), 

neconștientizarea lumii spirituale, lipsa unei relații personale cu Dumnezeu, 

necunoașterea Scripturilor                                 

                                                           
13

 Critical mass, Wikipedia... 
14

 Diffusion of innovations, Wikipedia Dictionary, http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_Innovations, 

accesat la 14.09.2012. 
15

 Paul Marinescu, Managementul instituțiilor publice, ebook, 

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/marinescu/16.htm, accesat la 14.09.2012. 
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• Piedici la nivel ________________: problemele financiare, structurale, 

limitările fizice (dizabilități) 

• Piedici la nivel ________________: neînțelegerea voii lui Dumnezeu (atât la 

nivel  personal, cât și la nivel de grup - biserică, comunitate), neînțelegerea 

vremurilor 

• Piedici la nivel ________________: problemele la nivel de familie, relații, 

conflictele nerezolvate 

b. Piedici la nivel organizațional 

• subcultura (cultură organizațională), neimplicarea socială, focalizarea pe 

interior (mentalitate de siloz), neînțelegerea implicațiilor luptei spirituale, 

tradiționalismul, nesiguranța și întoarcerea în trecut, ermetismul cultural.   

2. Forțe de inerție externe organizației: 

a. Piedici la nivel global (cultural, social) 

• relativismul, postcreștinismul, postmodernismul, sincretismul, naționalismul, 

perspectiva despre muncă, feminismul 

F. Exercițiu: 

Identificați, în echipă, câte 5 piedici la nivel individual, comunitar și global pe care 

considerați că le reflectă situația de fapt din biserica de apartenență, în baza evaluării 

făcute la lecția 2. 

Nr.crt. Piedici la nivel individual Piedici la nivel comunitar Piedici la nivel global 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 

Împărtășiți în plen piedicile pe care le-ați identificat și motivați răspunsurile. 
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II.  IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE PRODUC PIEDICILE 

A. De la efect la cauză 

Am văzut că rezistența la schimbare, dinspre biserica parohială înspre biserica cu impact 

global, este produsă de o serie de piedici la nivel personal, comunitar și global.  

De asemenea, la începutul cursului BIG 5.5, am văzut că misiunea bisericii este invadarea și 

cucerirea împărăției întunericului prin întruparea întregii Evanghelii, de către întreaga 

biserică, în întreaga lume.  

Cu alte cuvinte, biserica cu impact global este acea biserică care acționează holist pe două 

direcții: 

• afectând ___________________ în integralitatea sa, pe de o parte și 

________________ din jur și cultura, de altă parte; 

• ________________ - din „Ierusalim” până „la marginile pământului”. 

 

Definiția lucrării holistice16  

Pentru a înțelege întruparea întregii Evanghelii, este necesară înțelegerea abordării holistice 

a lucrării bisericii, care cuprinde întreg ______________, ______________, _____________, 

______________ și a cărei focalizări este ________________ și ________________ fiecărei 

laturi importante a vieții: fizică, intelectuală, socială și spirituală. (Luca 2.52)  

Procesul lucrării holistice este ____________________, iar rezultatul este, pe de o parte 

___________________, într-o creștere echilibrată a celor patru domenii și, pe de altă parte, 

________________, ________________ și _______________, într-o transformare integrală. 

Considerăm că piedicile în calea bisericii cu impact global sunt produse de probleme sau de 

________________ semnificative la nivelul acestor trei mari direcții ale misiunii bisericii cu 

impact global. 

 

B. Exercițiu 

Identificați, în echipă, problemele din cele trei domenii de mai sus, răspunzând la întrebările 

din tabelul de mai jos.  

                                                           
16

 Bob Moffitt, Dacă Isus ar fi primar, (Impact Media, Oradea, 2010), 77, 187-215. 
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Întreb ări de evaluare 

 

 
Răspunsul 

vostru. De ce? 

 
Probleme în 
întruparea 

întregii 
Evanghelii 

Are biserica ta un cadru de transformare holistică a 
fiecărui membru (cu obiective pentru creștere fizică, 
spirituală, în înțelepciune și socială)? 

Ai un program de implementare și monitorizare a 
disciplinelor spirituale la nivelul individual al 
membrilor? Cum sunt „păstoriți” membrii bisericii? 

Are biserica un plan și un sistem de implicare și 
slujire regulată și intenționată, cu precădere în folosul 
celor din afara bisericii? Dar un sistem de evaluare al 
impactului holist în comunitate? 

Are biserica ta o filosofie de lucrare și o teologie care 
să pună în valoare impactul transformator al 
Evangheliei în aspectele fizice, sociale și intelectuale 
(Col. 1:19-20)? 

Sunt conștienți membrii bisericii de lupta spirituală și 
sunt pregătiți pentru implicarea în ea?  

Are biserica o strategie de evaluare a relațiilor în 
familie, a părtășiei între membri și de dare de 
socoteală?  

Are biserica o strategie clară de învățare a membrilor 
ei pentru a face ucenici care să păzească tot ce a 
poruncit Isus și de evaluare a procesului de ucenicie? 
Dar cu privire la nădejdea creștină? 

 

Probleme în 
implicarea 

locală17 

Știe biserica ce nevoi există în comunitate? Cum le 
identifică? 

Există un program, în cadrul strategiei bisericii, de 
implicare intenționată și regulată în nevoile 
comunității?  (exemple: penitenciar, orfelinat, azil, 
VBS, săraci, spital, curățenie oraș, proiecte umanitare, 
consiliere individuală sau comunitară, centre HIV 
etc.) 

Există o strategie de comunicare și de provocare a 
bisericii pentru implicarea în nevoile comunității și 
pentru influențarea în profunzime a culturii din care 

 

                                                           
17

 O abordare holistă sănătoasă a lucrării bisericii este de la sine contagioasă, adică se răspândește nu doar la 

nivel individual, ci și pe plan local și mondial. 
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face parte? 

Are biserica un program de echipare a membrilor și 
liderilor, pentru lucrarea holistică în comunitate? 

Cum colaborează biserica cu autoritățile locale, 
asociațiile sau ONG-urile care se implică în împlinirea 
nevoilor la nivel local? 

Probleme în 
implicarea 
mondială 

Are biserica ta o filosofie de lucrare care să permită 
împlinirea Marii Trimiteri (Mat. 28)? Are biserica ta o 
înțelegere cuprinzătoare a ce se întâmplă în lume? 

Susține biserica ta vreun misionar sau vreo organizație 
misionară? 

Are biserica ta un program de implicare / trimitere 
periodică a membrilor bisericii în călătorii sau 
proiecte misionare cu abordare holistică (pe termen 
scurt, mediu, lung)? 

A dat roade procesul de ucenicie al bisericii în 
plantarea altor biserici (evanghelizare, consolidare, 
echipare și trimitere)? 

Este implicată biserica ta în alte zone din tară, cu alte 
etnii sau în alte culturi? 

Are conducerea bisericii o strategie de comunicare, 
motivare și echipare a membrilor pentru viziunea 
mondială a răspândirii Evangheliei / aducerii 
Împărăției lui Dumnezeu? 

 

 

 

III. IDENTIFICAREA POTENȚIALELOR SOLUȚII 

Pentru a depăși problemele identificate în cele trei domenii, este necesară identificarea 

unor soluții posibile, precum și a unui plan de acțiune (planul de acțiune va fi detaliat în 

sesiunea 4). 

Folosind același tabel, identificați potențiale soluții la problemele explorate anterior. 

Motivați, în plen, alegerile făcute. 
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Întreb ări de evaluare 

 
Soluții sugerate 

Soluții 
potențiale 

identificate 

Probleme 
în 

întruparea 
întregii 

Evanghelii 

Are biserica ta un cadru de 
transformare holistică a fiecărui 
membru (cu obiective pentru 
creștere fizică, spirituală, în 
înțelepciune și socială)? 

 

Are biserica ta un program de 
implementare și monitorizare a 
disciplinelor spirituale la nivel 
individual al membrilor? Cum sunt 
„păstoriți” membrii bisericii tale? 

 

Are biserica ta un plan și un sistem 
de implicare și slujire regulată și 
intenționată, cu precădere în folosul 
celor din afara bisericii? Dar un 
sistem de evaluare al impactului 
holist în comunitate? 

 

Are biserica ta o filosofie de lucrare 
și o teologie care să pună în valoare 
impactul transformator al 
Evangheliei în aspectele fizice, 
sociale și intelectuale (Col. 1:19-
20)? 

 

Sunt conștienți membrii bisericii 
tale de lupta spirituală și sunt 
pregătiți pentru implicarea în ea?  

 

 

Are biserica ta o strategie de 
evaluare a relațiilor în familii, a 
părtășiei între membri și de dare de 
socoteală?  

 
Grup mic 
 
 
 
 
 
Grup mic, 
mentorare 
 
 
 
 
Strategie de slujire 
intenționată și 
periodică 
(săptămâna de 
slujire, disciplina 
dragostei18) 
 
 
Modelul lucrării 
lui Isus: 
predicare/învățare, 
ajutorare, 
vindecare, 
exorcizare 
 
 
Departamente de 
consiliere, 
folosirea darurilor 
spirituale în 
biserică, rugăciune 
 
Grupuri mici, 
consiliere maritală, 
grupuri țintă, 
conferințe tematice 
Conducerea 

 

                                                           
18

 Moffitt, Dacă Isus..., 250-256. 
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Are biserica ta o strategie clară de 
învățare a membrilor pentru a face 
ucenici care să păzească tot ce a 
poruncit Isus și de evaluare a 
procesului de ucenicie? Dar cu 
privire la nădejdea creștină? 

împărtășită a 
bisericii, grupuri 
mici, amvon, 
mentorare / 
ucenicie ca mod de 
viață 

Probleme 
în 

implicarea 
locală19 

Știe biserica ta ce nevoi există în 
comunitate? Cum le identifică? 

 

 

 

Există în biserica ta un program în 
cadrul strategiei bisericii, de 
implicare intentionată și regulată în 
nevoile cetății? (exemple: 
penitenciar, orfelinate, azile, VBS, 
săraci, spital, curățenie oraș, 
proiecte umanitare, consiliere 
individuală sau comunitară, centre 
HIV, etc.) 

 

Există în biserica ta o strategie de 
comunicare și provocare a bisericii 
pentru implicarea în nevoile 
comunitatii și influențarea în 
profunzime a culturii din care face 
parte? 

 

Are biserica ta un program de 
echipare a membrilor și liderilor, 
pentru lucrarea holistică în 
comunitate? 

Cum colaborează biserica cu 
autoritățile locale, asociațiile, sau 
ONG-uri care se implică în 
împlinirea nevoilor la nivel local? 

Grupuri mici, 
conectare cu 
comunitatea, 
rugăciune, 
revelație 
 
 
Conducerea 
împărtășită a 
bisericii, folosirea 
darurilor spirituale, 
planificare anuală 
a proiectelor 
sămânță20  și 
evaluarea lor 
 
 
 
Predicare, dare de 
socoteală și 
celebrare a rodirii, 
grupuri mici, 
media, arte, cultură 
 
 
Grupuri mici, 
conferințe, amvon 
 
 
Întâlniri regulate 
ale conducerii cu 
autoritățile locale 
și ONG-uri, 
parteneriate  

 

                                                           
19

 O abordare holistă sănătoasă a lucrării bisericii este de la sine contagioasă, adică se răspândește nu doar la 

nivel individual. ci și pe plan local și mondial. 
20

 Moffitt, Dacă Isus..., 269-313, Anexa C, 393. 
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Probleme 
în 

implicarea 
mondială 

Are biserica ta o filosofie de lucrare 
care să permită împlinirea Marii 
Trimiteri (Mat. 28)? Are o 
înțelegere cuprinzătoare a ce se 
întâmplă în lume? 

 

Susține biserica ta vreun misionar 
sau o organizație misionară? 

 

 

Are biserica ta  un program de 
implicare/trimitere periodică a 
membrilor bisericii în călătorii sau 
proiecte misionare cu abordare 
holistică (pe termen scurt, mediu, 
lung)? 

A dat roade procesul de ucenicie al 
bisericii în plantarea altor biserici 
(evanghelizare, consolidare, 
echipare și trimitere)? 

 

 

Este implicată biserica ta în alte 
zone din tară, cu alte etnii sau în 
alte culturi? 

 

Are conducerea bisericii o strategie 
de comunicare, motivare și echipare 
a membrilor pentru viziunea 
mondială a răspândirii 
Evangheliei/aducerii Împărăției lui 
Dumnezeu? 

Departament de 
misiune, ADN-ul 
holist al bisericii, 
informare 
periodică, ucenicie 
ca mod de viață 
 
Rugăciune 
focalizată, buget și 
echipe de misiune, 
parteneriate 
 
Echipe de misiune 
cu abordare 
holistică, strângeri 
de fonduri 
 
 
Rugăciune, grupuri 
mici, strategii de 
plantare de 
biserici, proiecte 
sămânță în 
comunitate 
 
 
Grupe de misiune, 
parteneriate 
 
 
 
Amvon, 
conferințe, echipe 
de misiune, 
susținere 
financiară, 
informare 
periodică, instruiri, 
media  
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IV. SEMINAR: 

Scop: Identificarea piedicilor în calea bisericii cu impact global și a cauzelor care le 

generează, pentru biserica de apartenență 

Obiective: 

• identificarea, în context local, a piedicilor în calea bisericii cu impact global  

• identificarea, în context local, a cauzelor care generează aceste piedici 

 

Faceți o listă a celor mai frecvente rezistențe la schimbare pe care le întâmpinați concret în 

situația de fapt. 

Finalizați, ca și echipă, exercițiul de la punctul I F. 

Finalizați, ca și echipă, tabelul de la punctul II. 

 

 

V. PROIECT: 

Scop: Identificarea soluțiilor pentru  biserica de apartenență 

Obiectiv:  identificarea soluțiilor în vederea depășirii piedicilor și a cauzelor care le produc 

 

Finalizați, ca și echipă, tabelul de la punctul III. 

Revizitați și explorați toate soluțiile sugerate pentru problemele identificate la punctul III. 
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Pași practici în 

dezvoltarea bisericilor cu 

impact global 
de Cristian Barbosu, Emanuel Moisa, Ion Vântu, Adrian Paul și  

                                                        Gherasim Cosmescu  

 

 

Scop: Creionarea și implementarea pașilor practici care duc la dezvoltarea unei biserici cu 

impact global 

 

I. INTRODUCERE 

Luca 9:12-17 

Lucrurile necesare pentru dezvoltarea unei biserici cu impact global sunt multe, mari, 

copleșitoare. 

„N-avem decât cinci pâini și doi pești...” 

Avem deja o mică parte din ele, ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne încurajează să le folosim 

pentru El, prin credință. 

„Aduceți-i la Mine”. 

Aducerea acestor lucruri la Isus este pasul de pornire în această grea provocare, dar El este 

acolo gata de a multiplica dumnezeiește eforturile noastre. 

Avem noi ________________ aceasta? 

Nu uita! Tu ești chemat în lucrarea ________________, nu în lucrarea ________________. 

 

 

 

4 
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II. CREAREA UNEI STRATEGII DE IMPLEMENTARE 

A. Pașii preliminari 

1. ________________ 

2. ________________________________  

3. ________________________________ 

4. ________________ 

B. Metodologia 

• formarea unui grup de inițiativă (care are ADN-ul deja format ) 

• cu scopul de a crea o masa critică 

• care la randul ei să faciliteze transformarea întregii biserici 

• urmărind cele trei dimensiuni: holistică, locală, mondială 

1. Holistic 

Cum putem aborda și facilita transformarea fiecare persoane înspre desăvârșirea ei în 

Cristos (Col. 1:27-28)? (intelectual, fizic, social, spiritual): 

• creând un cadru ________________ 

• folosind o abordare ________________  

• predând un mesaj ________________ 

• începând aplicarea din ________________ 

• evaluând ________________ și ________________ 

2. Local 

Biserica sau echipa (departamentul / comisia) își fixează câteva obiective, atât în vederea 

identificării nevoilor locale, cât și a soluțiilor oferite prin biserică, pentru împlinirea 

acestora, răspunzând la întrebarea: cum putem crea un impact personal și eclesial în cadrul 

comunității locale? 

• căutând ________________ lui Dumnezeu  

• identificând ________________ din cadrul comunității  

• găsind ________________, motivându-i și instruindu-i cum să se implice 

• creând un ________________ de împlinire a acestor nevoi  

• formulând ________________ simple și accesibile membrilor bisericii tale (ex: 

proiect sămânță) 
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• adunând _______________ necesare pentru implementarea planului de acțiune 

• evaluând ________________ disponibile și ________________ în care te poți 

implica (mai bine, mai puțin, dar mai eficient) 

• căutând în paralel și alte _______________________, monitorizându-le pe cele 

existente, în vederea eficientizării lucrării de implicare la nivel local 

• creând ________________ cu organizații care au aceleași valori și urmăresc 

același scop  

• motivând ________________________________ prin diferite mijloace (amvon, 

grupuri mici, media, net, publicații, etc.) la implicare socială pe plan local 

• propunând și ________________ periodic activitățile și metodele folosite pentru 

implementarea planului de acțiune 

3. Mondial 

Echipa sau persoana responsabilă de departamentul / echipa de misiune își fixează câteva 

obiective, atât în vederea identificării nevoilor mondiale, cât și a soluțiilor pe care biserica 

locală le poate oferi pentru împlinirea acestora, răspunzând la intrebarea: Cum putem 

mobiliza membrii bisericilor noastre la implicare și misiune mondială? 

• căutând ________________ lui Dumnezeu 

• identificând ________________ accesibile în lume și ________________ pe care 

biserica voastră le poate îndeplini 

• găsind ________________ și ________________ din biserica sau comunitatea 

voastră care se pot implica la nivel mondial 

• căutând _______________ și _______________ de care biserica să se folosească 

în vederea abordării acestor nevoi pe plan mondial – creează un plan de acțiune 

• motivând, instruind și selectând ________________ disponibile.  

• identificând _______________ creștini în locațiile respective care pot să vă ofere 

consultanță și sprijin 

• creând ________________ de implicare și motivându-i pe oameni să se implice, 

în funcție de disponibilitate, resurse și competență: rugăciune, donații (bani sau 

materiale), misiuni pe termen scurt sau lung, în funcție de abilități etc. 

• asigurându-vă că întreaga ___________________ susține proiectul și primește 

rapoarte periodice privind desfășurarea misiunii 

• creând __________________ cu organizații care au aceleași valori și urmăresc 

același scop pe plan mondial 

• motivând întreaga biserică prin diferite ________________ (amvon, grupuri 

mici, media, net, publicații etc) la implicare misionară pe plan mondial 

• împărtașind ________________ transformatoare 
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• propunând și evaluând periodic __________________ și ___________________ 

folosite în implementarea planului de acțiune 

Exemplu: Film Nepal - motivațional pentru implicare globală 

 

III. APLICAREA STRATEGIEI 

Discuții panel cu reprezentanții unor biserici cu impact global 

Întrebări: 

Ce faceți voi concret legat de aceste aspecte în viața bisericii voastre? Cum ați început? Ce 

probleme ați întâmpinat? Cum le-ați depășit? 

1) Plan holistic 

2) Plan local 

3) Plan mondial 

 

IV.DEZVOLTAREA „NATURALĂ” A UNEI CULTURI GLOBALE 

Scop: esența sesiunii este schimbarea mentalității credincioșilor și a bisericilor pentru a 

gândi și trăi global, pentru a le „intra în sânge” mentalitatea aceasta 

Discuțiile ce urmează se rezumă la nivel de principii  

Introducere: Joc Piticot 

Principii fundamentale:  

Nu-i corect să ajungeți la __________________ dacă nu sunteți atât holistici cât și locali. 

Întoarceți-vă la elementele de bază. 

Nu vă mirați dacă, odată intrați în joc, Domnul _____________________ înainte, dincolo de 

așteptările voastre. Avansați!  

Nu vă lăsați nici dacă ați eșuat complet în oricare dintre aceste aspecte (holistic, local sau 

global) și ________________ din joc! E o luptă spirituală. Nu cedați, ci luați-o de la început. 

Sigur că ați învățat destule lecții ca să avansați mai repede. 
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Nu ________________ de lupi, urși și vulpi ce vă ies în cale! Aveți răbdare, rugați-vă și stați 

o vreme afară din joc și veți vedea cum Domnul vă va da soluții să treceți dincolo de ei! 

Nu ________________ să dați cu zarul... sorțul este tot al Domnului (Prov. 16:33). 

Abordarea va fi la cele trei nivele : holistic, local și mondial. 

A. Nivel personal (pentru fiecare membru):  

1. Holistic 

Trebuie să ________________ și să ________________ Evanghelia la nivel plenar / integral; 

transformare spirituală cu impact în toate dimensiunile vieții lui (intelectual, psihic, 

emoțional, social, relațional, sufletesc).   

2. Local 

Trebuie să _________________ că este responsabil față de comunitatea în care Dumnezeu 

l-a așezat și că trebuie să (se implice) în funcție de abilitățile, chemarea și darurile sale, 

începând cu împlinirea nevoilor vecinilor, colegilor, cetățenilor și, continuând cu nevoile 

localității în care trăiește. 

3. Mondial 

Trebuie să ________________ dincolo de __________________ locale, până la marginile 

pământului, prin rugăciune, sprijin financiar, slujire directă etc. 

Principiu: Deplasarea (transformarea) trebuie să fie atât spre ___________________, cât și 

spre ________________ (transformarea celor din jur).  

Un credincios sănătos nu poate fi unul echilibrat fără să se implice holistic. 

B.  Nivel comunitar (biserica):  

1. Holist 

Conducerea bisericii trebuie: 

• să dezvolte o mentalitate holistică asupra lucrării 

• să comunice și să implementeze practic valorile lucrării holistice 

• să împuternicească pe cei care au înțeles viziunea și au daruri și competențe în 

acest sens 

• să motiveze și să evalueze periodic procesul dezvoltării holistice a bisericii 
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2. Local 

Conducerea bisericii trebuie: 

• să conștientizeze și să-și însușească importanța implicării bisericii la nivel local 

• să comunice și să implementeze o strategie de implicare locală a bisericii în 

funcție de nevoile comunității 

• să împuternicească pe cei care au înțeles nevoia și au daruri și competențe în 

acest sens 

• să motiveze și să evalueze periodic procesul de implicare a bisericii la nivel local 

3. Mondial  

Conducerea bisericii trebuie:  

• să conștientizeze și să-și însușească importanța implicării bisericii la nivel 

mondial 

• să comunice și să implementeze o strategie de implicare națională și 

internațională a bisericii  

• să împuternicească pe cei care au înțeles nevoia și au daruri și competențe în 

acest sens 

• să motiveze și să evalueze periodic procesul de implicare a bisericii la nivel 

național și mondial 

Notă: Creați strategii pentru permanentizarea misiunii mondiale la nivelul întregii biserici. 

Creați un departament, plantați biserici, trimiteți misionari, trimiteți echipe în mod periodic, 

concepeți un program de rugăciune la nivel mondial, creați un buget de misiune, oferiți 

trimestrial o platformă vizibilă misiunii mondiale în cadrul serviciilor bisericii. 

Reflectare 

Încheiere  

Întrebări pentru provocare personală (în scris) 

• Ce vei face tu, în următoarele două săptămâni, cu ceea ce ai auzit aici? Scrie cel 

puțin cinci lucruri specifice.  

• Care crezi tu că sunt obstacolele pe care le vei întâmpina încercând să implementezi 

o mentalitate globală în viața și în lucrarea ta? 

a. nivel personal 

b. lucrare 
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Roagă-te pentru fiecare dintre ele. 

• Care sunt soluțiile (atuurile, lucrurile bune) pe care vezi că le ai / aveți la acest 

moment (nu uita cele cinci pâini și doi pești ...). Scrie câte îți vin în minte acum. 

• Care sunt persoanele cu care poți împărtăși aceste lucruri și împreună cu care să te 

rogi pentru ele?  

Nu uita de Isus, de cele cinci pâini și doi pești ! 
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V. PROIECT: 

Această lecție, împreună cu întrebările propuse, reprezintă și un ghid de discuție pentru 

tine și grupul tău de inițiativă format pentru a crea contextul de zidire a unei biserici cu 

impact global. Ia acest material și, la nivel local, încearcă să-l parcurgi cu echipa ta, 

răspunzând mai specific la fiecare dintre aceste întrebări. 

Faceți un plan de acțiune al unei activități cu biserica pentru fiecare dintre cele 3 domenii: 

holistic, local și mondial și duceți-le la îndeplinire în următoarele trei luni. 

Împreună cu grupul de inițiativă sau cu echipa de conducere a bisericii alcătuiți un plan 

strategic și cel puțin câte un obiectiv SMART21 pentru fiecare domeniu despre care am 

vorbit. 
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