Ucenicia ca mod de viATA

BIG 5.2

Sovata, 19-23 octombrie 2009

De la vorbe la fapte sau
motivarea la ucenicie

1

de Titus Păştean, Emi Moisa Diana Bocşa şi Adi Paul

I.
FAPTE NU VORBE – O SCURTĂ RADIOGRAFIE A
„FENOMENULUI“ UCENICIEI ÎN BISERICILE EVANGHELICE
DIN ROMÂNIA
A.

Procesarea rezultatului sondajului pre-conferinţă:
1.

2.

Întrebările sondajului:
a.

Aţi beneficiat de investiţie personală intenţionată din partea unui lider
creştin în ultimul an?

b.

Aţi fost implicat personal în aducerea cuiva la Hristos în ultimul an?

c.

Ce este ucenicia biblică?

d.

Cum se practică ea în biserica dumneavoastră?

e.

Aţi beneficiat personal de ea?

Concluzii ale sondajului:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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În timp ce majoritatea pastorilor evanghelici susţin că prioritatea lor este să facă ucenicie,
realitatea este că ucenicia biblică este practicată rar, izolat şi ineficient la nivelul bisericilor
locale.

B.

Exerciţiu practic: origami (pasărea din hârtie):

http://www.metacafe.com/watch/454918/flying_origami_bird_a
mazing_origami_trick/

1.

Realizarea origamiului:
a. Faza 1
b. Faza 2
c. Faza 3

2.

Procesare exerciţiu
a.

Reflectare personală
În care dintre cele 3 situaţii ţi s-a părut cel mai uşor să realizezi
origamiul şi de ce?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Cum te-ai simţit în celelalte situaţii?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ai fost tentat să renunţi? Dacă da, ce te-a făcut să continui?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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b.

Procesare în grup mare


Împărtăşiri din timpul reflectării personale



Compararea exerciţiului cu procesul uceniciei
o

o

Ce asemănări vedeţi între exerciţiu şi practicarea
uceniciei?


Complexitate



Etc

Ce învăţături putem trage din acest exerciţiu?


Nevoia unei imagini finale clare



Importanţa unui proces clar şi eficient



c.

Necesitatea unei asistenţe practice calificate
(meseriaş/maistru)
Nevoia evaluării şi a ajustărilor necesare

Concluzii:
 Ucenicia practicată în prezent în multe din bisericile evanghelice
din România este predominant teoretică şi, deci, ineficientă
 Dacă procesul este doar cognitiv, el nu poate răspunde
obiectivelor legate de formarea caracterului şi a deprinderilor
 În realitate, procesul de ucenicie trebuie să fie practic,
experienţial, sistematic, progresiv, productiv, transformator
 Învăţarea ebraică şi grecească (tabel comparativ)
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II.
DE
LA
AGONIE
LA
EXTAZ
OBSTACOLELE DIN CALEA UCENICIEI
A.

–

DEPĂŞIND

Identificarea obstacolelor din calea practicării uceniciei
1.

În Noul Testament

Se pare că nici pentru primele generaţii de credincioşi ucenicia nu avea loc fără efort şi
că unii tindeau să renunţe la a o trăi ca mod de viaţă.
1 Timotei 4:12 „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru
credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.“
2 Timotei 2:2 „Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni
de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.“

2.

În prezent

Care sunt primele trei obstacole pe care le regăsiţi în viaţa şi lucrarea dumneavoastră?
Încercuiţi-le în manual.
La nivel personal:
 Experienţe negative (eşec, manipulare, confidenţialitate încălcată,
ineficienţă, etc)
 Lipsă de timp
 Absenţa modelelor
 Lipsă de competenţă
 Nesusţinerea din partea conducerii (toleranţa)
 Descurajarea din partea conducerii (dictatura)
 Altele:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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La nivelul bisericii:
 Teologia
 Tradiţia
 Subminarea autorităţii conducerii
 Dezbinarea bisericii
 Bisericuţele
 Efort mai mare de administrare a lucrării
 Nepromovarea din partea conducerii (toleranţa)
 Împotrivirea din partea conducerii (dictatura)
 Altele:
________________________________
________________________________
________________________________

B.

Depăşirea obstacolelor (clip video: interviuri)

Aplicaţii:
Ce idee descoperită în acest clip rezonează cel mai bine cu dumneavoastră?
Planifică o întâlnire de mentorare cu unul dintre „intervievaţi“

III.
DUPĂ
UCENICIEI

TRUDĂ

ŞI

RĂSPLATĂ.

 Maturizarea spirituală a membrilor bisericii
 Reducerea problemelor bisericii
 Multiplicarea slujitorilor
 Creşterea numărului celor slujiţi şi a celor evanghelizaţi
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 Reducerea costului de întreţinere a bisericii
 Creşterea investiţiei în biserică (bani, talente, energie, competenţe)
 Creşte gradul de bucurie
 Influenţarea comunităţii necreştine: creşterea mărturiei bisericii
 Influenţarea şi transformarea culturii

IV.
ACUM ORI NICIODATĂ... – CE DECIZII IAU VIS-A-VIS
DE UCENICIE?
A. Există un plan al Lui Dumnezeu de a binecuvânta lumea
Efeseni 1:9-10
Efeseni 3:8-11
B. Există o prezicere (profeţie) a Lui Dumnezeu de a binecuvânta toate familiile
pământului
Geneza 12:1-3
Psalmul 2:8
Isaia 42:6
Isaia 49:6
Matei 8:11
Luca 13:29
C. Există o Persoană (şi este unica) care poate face posibilă împlinirea acestui
plan: Isus Hristos. Aceasta este „vestea bună“
Fapte 4:12
1 Timotei 2:5
D. Există o poruncă specifică adresată bisericii prin care se cere promovarea
(răspândirea) acestei veşti bune în vederea împlinirii dezideratului iniţial:
binecuvântarea lumii
Ioan 20:21
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Marcu 16:15-16
Luca 24:47-48
Fapte 1:8
Matei 28:18-20
Şi totuşi, s-ar putea spune chiar mai mult (citându-l pe John R. Stott) şi anume că
„…mandatul nostru de a evangheliza lumea se găseşte în întreaga Biblie. El se află în
creaţia lui Dumnezeu (fapt pentru care toate fiinţele umane sunt răspunzătoare înaintea
Sa), în caracterul lui Dumnezeu (al Celui care face primul pas, plin de dragoste şi
compasiune, vrând ca nimeni să nu piară şi dorind ca toţi să ajungă la pocăinţă), în
promisiunile lui Dumnezeu (că toate naţiunile vor fi binecuvântate prin sămânţa lui
Avraam şi vor deveni moştenirea lui Mesia), în Hristosul lui Dumnezeu (înălţat la dreapta
Tatălui şi având autoritate asupra întregului univers, pentru a primi închinarea întregului
univers), în Duhul lui Dumnezeu (care convinge de păcat, Îl mărturiseşte pe Hristos şi
îndeamnă Biserica la evanghelizare) şi în Biserica lui Dumnezeu (care este comunitatea
misionară multinaţională ce are porunca de a răspândi Evanghelia până la revenirea lui
Hristos).
Această dimensiune globală a misiunii creştine este irezistibilă. Creştinii individuali şi
bisericile locale care nu sunt dedicate răspândirii Evangheliei în întreaga lume contrazic
(fie prin orbirea lor, fie prin neascultarea lor) o parte esenţială a identităţii pe care le-a dato Dumnezeu.
Nu putem evita mandatul biblic de a evangheliza lumea.“
E. Există o promisiune (asigurare) conform căreia reuşita acestei întreprinderi ne
este asigurată de însăşi asistenţa lui Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt
Matei 28:20
Ioan 14: 25-27
F. Există un proces unic prin care urma să fie împlinită această poruncă
(promovarea veştii bune). Procesul este ucenicia/ucenicizarea, altfel spus, facerea

de ucenici

Matei 28:19 „… mergând, faceţi ucenici din toate neamurile…“
G. Există o provocare a lui Dumnezeu pentru fiecare generaţie, provocare ce
aşteaptă un răspuns
Ezechiel 22:30
Isaia 6:8
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Evrei 10:7
Întrebare: Eşti tu gata să-ţi asumi mandatul uceniciei?

BIBLIOGRAFIE:
1.

Biblia, Cornilescu, Dumitru (trad.). Bucureşti, Societatea Biblică Britanică, 1923.

2.

Ucenicia ca mod de viaţă, Herculane, Conferinţa BIG Impact, 2002.

3.

V.

Origami,
Accesat
la
data
de
26.09.2009,
Disponibil
la:
http://www.metacafe.com/watch/454918/flying_origami_bird_amazing_origami
_trick/; Internet.

ANEXA
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Legământ pentru practicarea Uceniciei
Înţelegând seriozitatea mandatului uceniciei lăsat de Domnul Isus Cristos în
Matei 28:18-20, eu _____________________ mă hotărăsc înaintea lui
Dumnezeu să practic ucenicia ca mod de viaţă, investind saptămânal cel puţin 1
oră în acestă direcție, contribuind astfel la împlinirea visului lui Dumnezeu de a
duce mulţi fii și fiice la slavă.

Astfel iau decizia ca:
1.

Începând cu luna aceasta să mă rog în mod special pentru a înţelege cine
sunt oamenii (baieţi/bărbaţi sau fete/femei) cărora Dumnezeu ar vrea să
le port de grijă, investind intenţiont în ei valorile Împărăţiei în următoarea
perioadă de aproximativ 2 ani

2.

Să mă instruiesc continuu în vederea perfecţionării slujirii mele de a forma
ucenici după chipul lui Cristos

3.

Să practic ucenicia întreaga mea viaţă şi să încurajez trupul lui Cristos de
pretutindeni să o facă

Ştiind că toate acestea se pot înfăptui doar prin harul Domnului, mă rog Lui să
mă ajute şi semnez acest legământ înaintea lui şi în prezenţa martorilor
_______________________________ şi
_______________________________

Acestora le voi da socoteală de decizia mea cel puţin o dată la 6 luni.

Locul:
Data:

Semnătura:
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VI.

SEMINAR

Scop: Angajarea personală la practicarea uceniciei ca mod de viaţă.
Obiective:
1.
Identificarea şi depăşirea obstacolelor personale în calea practicării uceniciei ca
mod de viaţă
2.

Angajamentul personal la practicarea uceniciei ca mod de viaţă

Desfăşurare:

Împărtăşeşte cu ceilalţi din grup ceea ce ţi-a vorbit Domnul în timpul de
reflectare individuală (10 minute)

Împărtăşeşte principalele obstacole cu care te confrunţi şi căutaţi soluţiile
împreună. Fii deschis la sugestiile altora (30 minute)
Obs.: Nu uitaţi să discutaţi în cadrul grupului vostru oportunitatea de a sta de vorbă
cu unul dintre pastorii sau lucrătorii cu experientă în ucenicie

Petrece 10 minute în rugăciune, în singurătate, în vederea semnării legământului
(citeşte legământul din anexă)


Te încurajăm să semnezi legământul de practicare a uceniciei



Celebraţi împreună cu ceilalţi acest moment. Rugaţi-vă unii pentru alţii.

VII.

PROIECT

Scop: Îmbrăţişarea uceniciei ca mod de viaţă la nivelul bisericii locale
Obiective:
1.

Motivarea întregii biserici la practicarea uceniciei ca mod de viaţă

2.
Identificarea și depăşirea obstacolelor pe care membrii bisericii le întâmpină în
calea practicării uceniciei ca mod de viaţă
3.
Angajarea formală la practicarea uceniciei ca mod de viaţă: Semnarea
legământului de către fiecare membru al echipei de conducere (recomandare)
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4.
Prin extensie, angajarea formală a unei mase critice de oameni din fiecare
biserică la practicarea uceniciei ca mod de viaţă
Desfăşurare:
1.
Evaluaţi împreună cu echipa dumneavoastră de conducere starea bisericii la
capitolul ucenicie
 Cât la sută dintre membri practică ucenicia biblică?
 Care sunt obstacolele care îi împiedică?
2.
Discutaţi metode de depăşire a obstacolelor precum şi de motivare a membrilor
bisericii la practicarea uceniciei
3.
Împartăşiţi cu grupul mare cele mai semnificative lucruri discutate (decizii luate)
în grupul mic
4.
Împărtăşiţi în grupul mare impresii în urma semnării legământului de practicare
a uceniciei ca mod de viaţă cu ocazia conferinţei de la Sovata
5.
Oferiţi ocazia celor care nu s-au angajat încă formal la practicarea uceniciei ca
mod de viaţă să o poată face în această ocazie, prin semnarea legământului
6.

Celebraţi acest moment şi rugaţi-vă unii pentru alţii

7.
Încurajaţi-vă unii pe alţii la a atrage pe cât mai mulţi membri din bisericile
voastre pentru intrarea în acest legământ de practicare a ucenciei ca mod de viaţă
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2

Ucenicia biblică:
Definiţii
de Ovidiu Ghiţă, Mihai Dumitraşcu, Titi Aostăcioaiei, Dorothea Ghiţă,
Marius Mezin, Narcis Ciobanu

Timp de reflecţie personală: Scrieţi ce înţelegeţi prin ucenicie? Ce presupune ea?

I.

DEFINIREA TERMENILOR

Ucenicie – Însuşirea unei meserii sau a cunoştinţelor dintr-un domeniu de activitate sub
îndrumarea unui meşter1. Formarea, instruirea cuiva într-un anumit domeniu2. Un sistem
de antrenare a unei noi generaţii de practicanţi ale unor deprinderi. (Apprenticeship3)
Ucenic – Persoană care învaţă o meserie sub îndrumarea unei persoane calificate. Adept şi
continuator al cuiva într-un anumit domeniu de activitate; discipol4. Elev, şcolar5.
Maestru – Persoană care a adus contribuţii valoroase într-un domeniu de activitate, fiind
adesea considerată drept îndrumător, model, şef al unei şcoli, creator al unui curent etc. 6
Meşter.
Meşter – Persoană care are şi practică o meserie; (în special) meseriaş cu calificare
superioară, care are, de obicei, sarcina de a îndruma şi alţi lucrători şi de a conduce o
1

Noul dicționar explicativ al limbii române. Bucureşti, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002,
(Nodex).
2
Dicționarul explicativ al limbii române. Bucureşti, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“,
Editura Univers Enciclopedic, 1998.
3
Apprenticeship în Wikipedia. Accesat la 1.06.2009. Disponibil la http://en.wikipedia.org/wiki/Apprenticeship;
Internet.
4
Nodex.
5
Mircea și Luiza Seche, Dicționar de sinonime. Bucureşti, Editura Litera Internațional, 2002.
6
Dicționarul explicativ al limbii române. Bucureşti, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“,
Editura Univers Enciclopedic, 1998.
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secţie productivă într-o întreprindere sau într-un atelier; maestru7.

II.

DESCRIEREA ŞI DEFINIREA UCENICIEI BIBLICE

A.

Ucenicia biblică în Vechiul Testament

Procesul de învăţare a păzirii Legii se desfăşura în diferite contexte formative:
1. În familie:
Părinţii erau responsabili să-şi înveţe copiii să păzească poruncile Domnului. Ei
supravegheau însuşirea învăţăturilor şi practicilor, corectarea şi transmiterea lor din
generaţie în generaţie (Geneza 4:3-4; Geneza 18:19)
2.

În comunitate:
a.

b.

7

De la om la om
i.

Moise – Iosua: Exod 17:8-16, 24:12-13; 32:15-18; 33:7-11

ii.

Eli – Samuel: 1 Sam.2:18-19; 3:1-21

iii.

Ilie – Elisei: 1 Împ.19:16b; 19:19-21; 2 Împ.1:1-14

În şcoli:
i.

Şcoala proorocilor (Elisei – fiii proorocilor: 2 Împ.4:38-44)

ii.

Sinagoga

iii.

Şcoala rabinică

Idem.
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Concluzii:
1.
Ucenicia era un proces început în familie şi continuat pe toată durata vieţii,
după caz, lângă un îndrumător, în cadrul şcolii proorocilor, al sinagogii sau al şcolii
rabinice. Scopul uceniciei era dezvoltarea omului după chipul lui Dumnezeu,
virtutea principală cultivată fiind iubirea de Dumnezeu și de oameni. Pentru că
viaţa seculară se împletea cu sacrul, în cultura mozaică abordarea uceniciei era una
holistă.
2.

Cadrul de instruire era unul:
a.

Non-formal (părinţi – copii, maestru – ucenic)
i.

În familie accentul era pus pe cunoaştere şi experienţă

ii.
În cadrul relaţiei dintre maestru si ucenic, pregătirea era
specializată (pe un domeniu specific) urmând un proces gradual,
într-un cadru nonformal, care asigura climatul potrivit pentru
învăţare şi transmiterea fidelă a valorilor şi practicilor. Ucenicul
desfăşura la început activităţi „necalificate“ în folosul
îndrumătorului, urmând ca la finalul procesului să poată prelua
responsabilităţile lui (Moise – Iosua, Eli – Samuel, Ilie – Elisei)
b.

Formal (ex: şcoala proorocilor)
Cadrul formal, comunitar favoriza păstrarea şi perpetuarea valorilor

B.

Ucenicia în filosofia lumii greceşti

Influenţa dominantă a culturii greceşti exercitată s-a răsfrânt şi asupra conceptului de
ucenicie. Liderii politici şi religioşi, filosofii, aveau oameni care îi urmau şi care erau
devotaţi cauzei, învăţăturilor şi credinţelor lor.
Ucenicia practicată de greci:
1.
Era focalizată pe transmiterea şi însuşirea informaţiilor şi dezvoltarea
gândirii – cunoaşterea fiind scopul „suprem“ al uceniciei. Însuşirea informaţiei era
primordială, maestrul urmărind în primul rând dezvoltarea minţii. Virtutea
principală fiind cunoaşterea, dihotomia dintre cunoaştere şi transformarea
individului pe baza cunoaşterii era foarte accentuată.
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2.
Scopul major al uceniciei fiind modelarea şi instruirea minţii pe baza
însuşirii informaţiilor, cadrul preponderent pentru ucenicie era unul formal, în
detrimentul celui relaţional.
C.

Ucenicia in Noul Testament
1.

Isus Hristos

Interacţiune pe grupuri mici:
 Care sunt elementele care descriu şi definesc ucenicia în şcoala lui Isus în
pasajele următoare? Luca 6:12-13; 9:23-25; 22:24-27
 Enumeraţi câteva caracteristici/principii ale felului cum învăţa El ucenicii
În Matei 23:1-12, Isus folosește exemplul fariseilor pentru a arăta carenţele
uceniciei nebiblice.
În abordarea lui Isus:
a.
Contextul de ucenicie era prin excelenţă unul relaţional şi
transformator – cu precizarea că relaţiile erau guvernate de alte principii
decât cele ale societăţii:
i.
Ucenicii trebuiau să se vadă unul pe altul ca parte a aceleiaşi
familii
ii.
Trebuiau să se slujească unii pe alţii, nu să stăpânească unii
peste alţii
iii.
Hristos îi iubea cu intensitate şi acelaşi mod de dragoste
trebuia să caracterizeze şi relaţiile lor
iv.
Hristos se oferea pe Sine în toate aspectele ca model
inspirativ şi practic
b.

Procesul de ucenicie era hristocentric, holistic şi transformator
i.

Ucenicii erau chemaţi să devină urmaşi ai lui Isus Hristos

ii.

Isus s-a îngrijit de toate nevoile lor Hristos

iii.
În şcoala lui Isus transformarea personală ţinteşte la
transformarea comunităţii
iv.

Produsul finit al uceniciei în şcoala lui Isus era un caracter
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Ucenicia ca mod de viATA

BIG 5.2

Sovata, 19-23 octombrie 2009

transformat după chipul lui Dumnezeu
c.

Procesul de ucenicie era guvernat de principii
i.

Principiul selectării
Luca 6:13-17
Marcu 3:13-19

ii.

Principiul slujirii
Matei 23:1-12
Luca 22:24-27

iii.

Principiul dezvoltării caracterului
Luca 9:23-25
Ioan 15:7-17
Matei 5-7

iv.

Principiul uceniciei ca mod de viaţă
Luca 9:23-25

v.

Principiul asocierii
Luca 6:12-13
Marcu 3:14

vi.

Principiul instruirii progresive
Marcu 1:38; Luca 8:1-3
Matei 10:1

vii.

Principiul limitării în timp
Ioan 14:1-2,25
Ioan 16:5a

viii.

Principiul formării continue
Ioan 14:25-26
Ioan 16:13-14

ix.

Principiul rodirii
Ioan 15:16

x.

Principiul multiplicării
Matei 28:18-20
Ioan 17:20
1 Timotei 2:2
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2.

Perioada apostolilor

Cuvântul ucenic tradus din grecescul „mathetes“ se găseşte de 270 de ori în
Evanghelii şi în Fapte dar nu în epistole. Substantivul are înţelesul de aderent,
începător, ucenic, novice. Verbul „matheteuo“ apare de patru ori în Evanghelii şi o
singură dată în Fapte şi are sensul de „a deveni un ucenic“ – un
aderent/partizan/sprijinitor al unei şcoli sau al unui individ.
Faptele Ap.2:46, 5:42, 8:1-3, 20:20; Romani 16:3-5; Filimon 1, 2
a.
Principalul context de ucenicie întâlnit în istoria bisericii primare este
cel relaţional
b.
Metoda obişnuită era investiţia directă şi intenţionată în viaţa
ucenicului, în contextul vieţii reale şi a lucrării de slujire

D.

Ucenicia în istoria bisericii

În primele 4 secole, ucenicia avea loc cu precădere într-un context relaţional.
Odată cu perioada expansiunii creştinismului în contextul libertăţii (după edictul lui
Constantin), transmiterea învăţăturii lui Hristos şi ucenicia în general, s-a desfăşurat
îmbrăcând progresiv hainele contextului cultural grecesc, deplasându-se de la cadrul
formativ al bisericii la cel intelectualist al şcolii.
În biserică, aspectul (şi accentul) cognitiv al procesului de ucenicie este subliniat de
dezvoltarea predicării şi a învăţământului catehetic.
Aspectul formativ se dezvoltă mai ales în viaţa monastică, unde ucenicia se practica întrun context experienţial-mistic.
Începând cu perioada reformei şi continuând cu revoluţia industrială, procesul de ucenicie
a îmbrăcat, de regulă, forma unor modele educaţional-academice.
În perioada puritanilor şi a începutului dezvoltării misiunii mondiale, întâlnim frecvent
clasele de studiu biblic (John Wesley este socotit părintele acestora) ca mediu pentru
ucenicie.
În perioada modernă şi post-modernă, preocuparea pentru ucenicia biblică după modelul
„întrupării“ a căpătat amploare.
Un rol benefic in refocalizarea atenţiei bisericii asupra procesului de ucenicie în contexte
formativ-transformatoare l-au avut organizaţii parabisericeşti ca: Navigatorii, Campus
Crusade for Christ, Youth for Mission, precum şi altele asemanătoare. Acestea au repus
ucenicia ca mod de viaţă şi instruirea pentru slujire în centrul viziunii lor.
Prin lucrarea lor, ele au influenţat un mare număr de biserici locale în vederea reîntoarcerii
la împlinirea mandatului dat de Hristos urmaşilor Săi în Matei 28:18-20.
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Ucenicia biblică se poate, deci, defini astfel:
Ucenicia este atât un proces relaţional intenţionat, sistematic, delimitat în timp, de
formare a valorilor şi deprinderilor de bază ale trăirii creştine, cât şi de
transformare continuă holistă şi multiplicare sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Ucenicia ca mod de viaţă este perspectiva asupra vieţii conform căreia învăţarea
biblică practică, generală şi specifică a ucenicilor, este la fel de naturală ca respiraţia,
alimentaţia, odihna, munca sau slujirea lui Dumnezeu şi a creaturilor Sale8.
Ucenic al lui Hristos – persoana care creşte în cunoaşterea lui Hristos, aduce pe
alţii la Hristos şi îi învaţă să păzească tot ce a poruncit El.

III.

IMPLICAŢIILE PENTRU SECOLUL 21

A.
Ucenicia biblică este întruparea principiilor Scripturii care transced timpul şi
cultura vremii. Înţelegerea şi aplicarea lor are ca efect dezvoltarea bisericii şi extinderea
Împărăţiei lui Dumnezeu.
B.
Practicarea cu consecvenţă a uceniciei biblice garantează transformarea omului
după chipul lui Hristos şi împlinirea mandatului încredinţat Bisericii.
C.
Perioadele în care ucenicia a fost tratată superficial au fost perioade de crize în
viaţa bisericii, şocul acestor crize fiind resimţit cu putere şi în generaţiile următoare.
D.
Biserica lui Hristos are semnificaţie, relevanţă şi impact doar dacă ucenicia după
modelul lui Hristos este înţeleasă şi implementată practic.

8

Paul-Faina Vasile Eugen, Ucenicia ca mod de viaţă: definiţii. Băile Herculane, Conferinţa BIG „Ucenicia ca
mod de viaţă“, 2002.
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IV. SEMINAR
Scop: Aprofundarea înţelegerii termenilor care definesc ucenicia în biserica locală
a.
Compară felul cum percepe şi defineşte biserica ta aceşti termeni şi felul
cum au fost ei definiţi în lecţia prezentată
b.
Identifică şi evaluează implicaţiile diferenţelor de înţelegere (acolo unde
sunt) în lucrarea de ucenicie din biserica ta

V. PROIECT
Scop: Însuşirea unei perspective biblice asupra uceniciei în biserica locală.
a.

Continuaţi şi aprofundaţi paşii „a“ şi „b“ de la seminar

b.
Stabiliţi paşi concreţi pentru adoptarea unei perspective biblice asupra
uceniciei în biserica locală
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Procesul şi procedurile
uceniciei biblice
de Adi Lauran, Rich Millhouse, Cristi Petricioiu,
Laurenţiu Funieru şi Alex Ilie

I.

3

ETAPELE PROCESULUI DE UCENICIE

Orice proces poate fi descris şi descompus în etape. Privind la ceea ce a creat Dumnezeu
putem observa intervalele de timp, stadiile sau etapele proceselor din natură.
Aşa cum am definit-o, ucenicia este un proces şi nu doar un program, este organică şi nu
doar mecanică.
Prin urmare şi procesul uceniciei ar putea fi descris în etape. Distingerea acestor etape şi
parcurgerea lor cu consecvenţă este crucială în obţinerea cu succes a rezultatelor dorite.

A. Etapele procesului de ucenicie
O etapă9 este un interval de timp, un stadiu de dezvoltare în cadrul unui proces.
Analizând porunca explicită a Domnului Isus de a face ucenici, în textul din Matei 28:1820, putem distinge care sunt etapele procesului de ucenicie, oferite de însuşi Mântuitorul.
Alături de Marea Trimitere există multe alte texte care pot oferi indicii clare cu privire la
aceste etape şi la caracteristicile lor.
Vă rugăm completaţi tabelul de mai jos pe măsură ce vom analiza etapele procesului de
ucenicie:

9

Etapă în DEX online. Accesat la data de 12 iunie 2009. Disponibil la: http://dexonline.ro/search.php?cuv=etapa;
Internet.
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Proces

Etapă

Produs finit

Caracteristică

UCENICIE

Texte propuse petru studiu:
1. Marcu 5:19, 20 | Marcu 6:12 | Fapte 8:4 | Fapte 10:42 | Matei 28:19
Evanghelizare – mergând la orice etnie
2. Matei 5-7 | Fapte 2:42 | Coloseni 1:28 | Matei 28:19
Catehizare – botezându-i sau integrându-i
3. Marcu 1:21-27 | Marcu 1:35–39 | Luca 11:1-4 | Matei 28:20
Consolidare – învăţându-i să practice disciplinele spirituale fundamentale
4. Marcu 3:13-14 | Luca 9:1-11 | Luca 9:23-26 | Luca 10 | Matei 28:20
Echipare – echipându-i pentru a practica și ajuta pe alţii să practice
5. Ioan 21:15-17 | 1 Timotei 4:14 | Efeseni 4:11-13 | Fapte 6:1-6 | Matei
28:20
Mentorare – ajutându-i să înveţe pe alţii să practice sau specializare
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B. Ordinea etapelor procesului de ucenicie
Diagrama
de
alături ne ajută să
înţelegem
mai
bine care este
ordinea etapelor
în
cadrul
procesului
uceniciei

C. Produsul finit al fiecărei etape

-23-

Ucenicia ca mod de viATA

BIG 5.2

Sovata, 19-23 octombrie 2009

D. Principala caracteristică a ucenicului la nivelul fiecărei etape
-

Convertit – Convins de întruparea, divinitatea şi lucrarea mântuitoare a lui Isus
Hristos

-

Integrat – Mărturiseşte public credinţa sa, prin botez, cuvinte şi fapte

-

Stabilizat – Trăieşte cu consecvenţă valorile fundamentale ale vieţii creştine

-

Echipat – Investeşte cu credincioşie în formarea altor ucenici

-

Specializat – Rodeşte în sfera chemării şi competenţelor sale maxime

II. FILTRE DE IDENTIFICARE A ETAPEI ÎN CARE SE AFLĂ
OAMENII ÎN PROCESUL UCENICIEI BIBLICE
A. Psalmul 1:1-3
Determinarea caracteristicilor unui pom sădit lângă un izvor şi identificarea
caracteristicilor esenţiale ale unui ucenic:
Caracteristici ale pomului în Psalm

Analogie cu viaţa ucenicului

Solul:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Rădăcinile:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Trunchiul:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ramurile:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Roadele:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Comportamentul și consecinţele acestuia sunt aspectele cele mai evidente ale progresului
din viaţa unui ucenic. Domnul Isus afirma că oamenii pot fi recunoscuţi după roadele lor.
Pomul bun face roade bune iar cel rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade
rele aşa cum nici cel rău, nu poate face roade bune.10
Această analogie este de ajutor pentru a înţelege etapa în care se află ucenicul în procesul
uceniciei: fiecare din etape presupune un proces de transformare începând cu convingerile
și culminând cu rodirea ucenicului.
Coloseni 1:9–11:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

III.

CONTEXTE
BIBLICE

CE

SUSŢIN

PROCESUL

UCENICIEI

Luca 2:5211 stabileşte un context de creştere în procesul de ucenicie cu patru domenii de
bază ale nevoii umane: fizic, spiritual, intelectual şi social. Isus Hristos a crescut în aceste
patru domenii. În acest proces, Tatăl mărturiseşte public despre El: „Iată Fiul Meu
preaiubit în care îmi găsesc plăcerea.“12

10

Matei 7:16-20
Bob Moffit. If Jesus was Mayor, Harvest, 2004.
12
Matei 3:17
11
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A. Contextul relaţional
1. Sinele

2. Familia

3. Biserica

4. Comunitatea

5. Creația

6. Dumnezeu

B. Contextul informaţional
Scriptura, sinagoga
___________________________________________________________
C. Contextul experienţial
___________________________________________________________

IV.

PROCEDURILE

A. Proceduri folosite în practicarea uceniciei biblice
Întrebarea la care vom căuta un răspuns acum este: Cum învaţă oamenii „să păzească
poruncile lui Isus“13?
1. Informarea [Predica de pe Munte14]
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Descoperirea individuală prin interacţiunea cu o persoană [„Tu eşti Hristosul,
Fiul Dumnezeului celui Viu.“15]
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Experimentarea și reflectarea asupra experienţelor vieţii [Pescuirea minunată16]
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13

Matei 28:20
Matei 5:1-20
15
Matei 16:13-19
16
Luca 5:1-11
14
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4. Ajustarea/Corectarea – [Copiii vin la Isus17 (acţiuni greşite) | Petru la spălarea
picioarelor18 (concepţie şi atitudine greşită)]
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Celebrarea – [Efectele convertirii lui Zacheu19]
________________________________________________________________
________________________________________________________________

PROCEDURA

Informare
Interacţiune

MENŢIUNI SPECIALE

CARACTERISTICI

„Audio“

Ce aud - uit

„Audio – vizual“

Ce aud şi văd – îmi
amintesc puțin

Cu o persoana mai matură
Cu un grup mic
Experiențe „întâmplătoare“

PASAJE DIN
BIBLIE
Matei 5:1-20

Ce aud, văd, întreb şi discut
– încep să înțeleg

Matei 16:13-19

Ce aud, văd, discut şi fac –
îmi însuşesc şi mă deprind

Luca 5:1-11

Matei 21:28-32

Experimentare

Experiențe
„căutate/provocate“

Reflectare

Reflectare asupra
experiențelor trăite

Ce am auzit, am discutat și
am făcut – îmi însuşesc şi
mă deprind

Corectare /
Ajustare

Critică pozitivă – orientată pe
problemă şi nu pe persoană

Am curajul să experimentez
şi mă simt responsabil

Marcu 10:13-16

Celebrare

Celebrări „intermediare“

Văd că progresez şi sunt
încurajat

Luca 10:17-24

Celebrare „finală“

17

Marcu 10:13-16
Ioan 13:6-10
19
Luca 19:5-10
18
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V. CARACTERISTICI ALE INSTRUIRII ADECVATE UCENICIEI
BIBLICE
Această instruire are trei caracteristici majore:
A. Instruirea ar trebui să fie biblică
B. Instruirea trebuie să fie critică
 Gândirea liniară
 Gândirea neliniară
C.

Instruirea trebuie să fie creativă

VI. CADRUL ADECVAT UCENICIEI BIBLICE
Numai Dumnezeu poate şi se angajează să producă transformarea omenilor. Ceea ce
putem noi să facem este să creem cadrul în care El să lucreze. Cadrul pe care noi trebuie
să îl creem pentru ca Dumnezeu să lucreze este complex, pentru că omul este complex.
Există trei cadre în care oamenii se formează şi se transformă. Pentru ucenicie unele sunt
mai adecvate, în timp ce altele nu sunt atât de adecvate.

A. Cadrul formal
În timp ce cadrul formal este extrem de util în procesul învăţării, el nu este cel mai
adecvat uceniciei biblice.

B. Cadrul informal
Cadrul informal20 de instruire are loc în afara orelor de curs. De cele mai multe ori este
imprevizibil fără obiective de învăţare predefinite. Învăţarea informală are loc în timp ce
20

Informal în DEX online. Accesat la data de 26.06.2009. Disponibil la:
http://dexonline.ro/search.php?cuv=informal; Internet.
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învăţătorul şi ucenicii răspund anumitor situaţii şi evenimente neprevăzute.21
C. Cadrul non-formal
În general, cadrul non-formal este cunoscut ca fiind un cadru organizat, dar nu în
instituţii sau programe formale de instruire, ci mai ales în grupuri, forumuri sau
comunităţi de oameni.
Concluzionând discuţia noastră despre cadrele de instruire putem observa că există
asemănări şi diferenţe semnificative. O astfel de analiză ne poate ajuta să înţelegem ce fel
de cadre ar trebui să să creem, în bisericile noastre, pentru ucenicizarea oamenilor.
Adaptare după Fordham 1993 din Simkins 1977: 12-15
Formal
Scopuri

Temporizare

Conţinut

Non-Formal

Pe termen lung şi generale
Este importantă acreditarea

Nu este importantă
acreditarea

Cicluri lungi / pregătire / full-time

Cicluri scurte / recurență /
part-time

Standardizat / centrat pe ceea ce intră

Individualizat / centrat pe ceea
ce iese

Academic
Criteriile de intrare determină
clientela

Sistemul de
prezentare
Control

Pe termen scurt şi specifice

Practic
Clientela determină criteriile
de intrare

Bazat pe instituție

Bazat pe mediu

Izolat de mediul înconjurător

Conectat la comunitate

Structurat rigid / centrat pe profesor /
consumator de resurse

Flexibil / centrat pe student /
economiseşte resurse

Guvernare externă / Ierarhic

Autoguvernare / Democratic

Pentru a rămâne conştienţi şi provocaţi de complexitatea lucrării de ucenicizare, vă
propunem în anexă un tabel de sinteză a principalelor concepte învăţate în această sesiune.
Acest tabel de sinteză ne va ajută să revizităm informaţiile primite, ne va ajuta să exersăm
deprinderile dobândite, dar ne va ajuta şi să ne evaluăm lucrarea de ucenicie.
21

Informal în The Enciclopaedia of Informal Education. Accesat la data de 6.10.2009. Disponibil la:
http://www.infed.org/i-intro.htm; Internet.
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VII. ANEXĂ
Proces

Etapă

UCENICIE

Produsul finit

Caracteristici

Evanghelizare

Convertit

Convins de întruparea, divinitatea şi
lucrarea mântuitoare a lui Isus Hristos

Catehizare

Integrat

Mărturiseşte public credința sa prin botez,
cuvinte şi fapte

Consolidare

Stabilizat

Trăieşte cu consecvență valorile
fundamentale ale vieții creştine

Echipare

Echipat

Investeşte cu credincioşie în formarea
altor ucenici

Mentorare

Specializat

Rodeşte în sfera chemării şi
competențelor sale maxime

PROCEDURI

BIBLIC

CRITIC
PROCES
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VIII. SEMINAR
Scop:
Formarea sau reformarea procesului de ucenicie din bisericile/organizaţiile participanţilor
în raport cu modelul biblic prezentat
Obiective:
-

Identificarea etapelor procesului de ucenicie existent (dacă este cazul)

-

Formularea sau reformularea clară a principalelor elemente ale procesului de
ucenicie (produs finit, caracteristici, etc.)

1. Vă rugăm completaţi diagrama din anexă, pe măsură ce parcurgeţi pe scurt
principalele aspecte abordate în sesiune

2. Vă rugăm descrieţi într-o singură frază ucenicia pe care o dezvoltă acum
biserica/organizaţia voastră?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
a. Cum se raportează această descriere la definiţia dată de acest material în
primele lecţii? Care sunt punctele de asemănare? Care sunt punctele de
diferenţiere?
b. Care sunt principalele acţiuni pe care le veţi întreprinde pentru a ajusta sau
pentru a demara un proces de ucenicie în cadrul bisericii/organizaţiei
voastre?
3. Care sunt etapele care formează procesul de ucenicie în biserica/organizaţia
voastră?
a. Unde sunt diferenţele majore faţă de modelul prezentat? De ce apar aceste
diferenţe?
b. Discutaţi de ce este/nu este necesar să scrieţi sau să rescrieţi în etape clare
ucenicia din biserica/organizaţia voastră
c. Care consideraţi că ar fi principalele acţiuni pentru implementarea acestor
etape în structura de ucenicie în biserica/organizaţia voastră?
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IX.

PROIECT

Scop:
Crearea proceselor și procedurilor necesare instruirii aplicativ-transformatoare în cadrul
bisericilor/organizaţiilor participanţilor

Obiective:
-

Identificarea actualelor practici folosite în procesul de ucenicie

-

Evaluarea şi selectarea practicilor folosite în procesul de ucenicie în raport cu
practicile prezentate în curs

-

Ajustarea principalelor contexte de evaluare şi creştere folosite în ucenicie

1. La ce etapă consideraţi că vă aflaţi în procesul de ucenicie analizat de echipa
voastră la seminar? Dar unul dintre membrii bisericii voastre, pe care îl cunoaşteţi
îndeaproape?
a. Ce anume aţi evaluat atunci când aţi răspuns la întrebarea de mai sus? Pe ce
tindeţi să puneţi accentul în evaluarea voastră?
b. Discutaţi răspunsul în cadrul echipei. Aveţi o perspectivă comună? Dacă nu,
de ce?
c. Ce tindeţi să evaluaţi mai mult? Aţi abordat prin această evaluare în mod
echilibrat convingerile, valorile, caracterul, comportamentul şi rezultatele
persoanei evaluate? Dacă nu, de ce?
2. Care sunt procedurile corespunzătoare fiecărei etape în procesul de ucenicie
folosite în biserica/organizația voastră?
a. Ce elemente esenţiale lipsesc şi ce schimbări ar trebui să faceţi pentru
crearea proceselor și procedurilor necesare implementării uceniciei în
biserica/organizaţia voastră?
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Creionarea programei și
dezvoltarea planului de
ucenicie

4

de Teofil Cotrău şi Cătălin Chiciudean

„Partea cea mai importantă din pregătirea celor 12 ucenici a fost probabil, la momentul
respectiv, foarte puţin observată, cu toate că rezultatele produse de ea au fost
extraordinare – influenţa tăcută şi constantă a caracterului Său asupra lor. Acesta
este lucrul care a făcut din ei oamenii care au devenit.“22

I.

NEVOIA DE INTEGRITATE ŞI DE PLANIFICARE

Dacă valorile pe care vrem să le transmitem nu sunt întrupate, exemplificate, trăite cu
pasiune și consecvenţă în vieţile noastre, nu vor avea nici un efect asupra celor de lângă
noi. Dimpotrivă ele vor fi o piedică și o piatră de poticnire pentru cei care ne urmează.
Prin urmare, doar un om schimbat poate să devină un agent al schimbării în acestă lume!
Pe de altă parte în lecţia aceasta vom încerca să înţelegem planul Domnului şi obiectivele
Sale atunci când Şi-a instruit ucenicii.
„Dar cel ales la suflet face planuri alese şi stăruie în planurile lui alese!“ Isaia 32:8
Nu cred că aş fi putut găsi un text care să sintetizeze mai bine miezul acestei lecţii şi
provocarea pe care alcătuirea unui curiculum ne-o aduce! Nu e suficient să ai doar planuri
alese, e crucial să poţi stărui în împlinirea şi înfăptuirea lor.
„Intuiţia importantă care să ne călăuzească în acest punct este că pentru a ne zidi casa pe
stâncă, adică pentru a ne dezbrăca de omul vechi şi a ne îmbrăca cu omul nou, trebuie să

22

James Stalker, The Life of Christ. Grand Rapids, Zondervan, [1880] 1984, pag. 109.
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avem un plan bine definit, clar în acest sens… Care anume este planul tău?“23
Ex.: Un om de afaceri!
Ioan 6:4-7; Marcu 9:30-37; Matei 28:20; Ioan 15:15; Fapte 20:27; Ioan 1:38
Pentru ca ucenicia să aibă impact este esenţial ca atât cel care învaţă cât şi cel care este
învăţat să conştientizeze aşteptările pe care le au şi să conceapă împreună un plan de lucru
bine pus la punct!

II.

DE CE AM AVEA NEVOIE DE UN CURICULUM?

A. Te ajută să înţelegi mai bine întregul proces al uceniciei
B. Te ajută să vezi paşii concreţi pe care trebuie să îi faci. Vei şti întotdeauna care este
următorul pas pe care îl ai de făcut
C. Vei putea vedea unde începi şi unde închei. Îţi va fi de mare ajutor în planificarea
lecţiilor
D. Devii mult mai eficient atât în ce priveşte timpul de care ai nevoie cât şi monitorizarea
progresului
E. Îţi permite să implementezi ucenicia la nivelul bisericii sau organizaţiei din care faci
parte
F. Îţi oferă o bază obiectivă pentru evaluare. Fără un curiculum nu prea îţi poţi evalua
progresul şi eficienţa în ucenicie
G. Te ajută să ai aşteptări realiste în ce priveşte ucenicia.
H. Îţi permite să selectezi cele mai bune resurse pentru atingerea valorilor necesare
procesului de ucenicie
I. Îţi permite să îţi concentrezi mult mai bine energia şi să-ţi ajustezi eforturile în
domeniile importante

23

Dallas Willard, The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God. New York, HarperCollins,
1997, pag. 363, 369.
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III.

ÎNŢELEGÂND PARADIGMA TRANSFORMĂRII
Duhul Sfânt

Înnoirea minții
noastre

Încercările +

Trupul lui Hristos

Disciplinele spirituale

A. Agentul invizibil al transformării noastre (Ioan 3:5; Romani 8:10-13; Galateni 5:2226)24
B. Elementul central este gândirea noastră: după cum gândim aşa trăim (Romani 12:2;
Filipeni 2:5-11). Toţi factorii implicaţi în modelarea noastră operează prin intermediul
gândurilor noastre
C. Trupul lui Hristos: puterea poporului lui Dumnezeu – darea de socoteală şi încurajare
(1 Corinteni 12:24-27; Efeseni 4:16; Evrei 3:12-13)
D. Alegerile pe care le facem în viaţa de fiecare zi şi disciplinele spirituale pe care alegem
să le cultivăm. Dacă biserica ne oferă dimensiunea comunitară a transformării, încercările
ne oferă provocările zilnice pe care Dumnezeu le foloseşte pentru a lucra la caracterul
nostru (Iacov 1:2-4; Romani 5:1-5). Pe lângă felul în care decidem să ne raportăm la
problemele vieţii de fiecare zi, ar trebui să ne alegem discipline spirituale care să ne ajute
în formarea noastră spirituală (Coloseni 3:12-14)

24

În această secțiune am încercat o adaptare a schemei oferite de Dallas Willard în The Divine Conspiracy,
pag.347.

-35-

Ucenicia ca mod de viATA

BIG 5.2

Sovata, 19-23 octombrie 2009

IV.

ÎNŢELEGÂND MAI BINE PROCESUL ÎNVĂŢĂRII25

1. AMINTIREA INFORMAȚIEI
„Îmi amintesc“

5. AMINTIRE ŞI DOBÂNDIREA
COMPORTAMENTULUI NOU
„Practic cu consecvență“

2. AMINTIRE ŞI APRECIERE
„Dau valoare informației“

4. AMINTIRE ŞI PRACTICARE
„Încerc să-mi schimb comportarea“

3. AMINTIRE ŞI PROVOCARE
„Mă gândesc cum să folosesc
informația“

BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII

25

Copyright 1979; rev. 1999: Duane şi Muriel Elmer. Nu se poate copia și folosi fără permisiunea scrisă a
autorului.
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V.

ALCĂTUIREA UNUI CURICULUM

A. Stabilirea obiectivelor cadru
Ucenicia presupune, deopotrivă, dezvoltarea unei gândiri biblice, a unor practici evlavioase
şi formarea caracterului atât în viaţa noastră cât şi a celor ce ne urmează. Asta înseamnă că
ştim încotro mergem şi care sunt paşii concreţi pe care îi facem. Prin urmare ar trebui să
fim conştienţi la fiecare pas de obiectivele şi de instrumentele sau resursele necesare
pentru atingerea lucrurilor pe care le dorim.
Proces
Etapă

Produsul
finit

UCENICIE

Evanghelizare

Convertit

Catehizare

Integrat

Consolidare

Stabilizat

Echipare

Echipat

Mentorare

Specializat

Caracteristici
1. Acceptarea existenței unui Dumnezeu
personal – Creator, etc. (Dumnezeul
Scripturii)
2. Convingerea de păcat
3. Validitatea și necesitatea jertfei
răscumpărătoare
4. Acceptarea mântuirii și domniei lui
Hristos
1. Acceptarea autorității Scripturii
2. Înțelegerea conceptului de creștin
3. Înțelegerea doctrinelor fundamentale
Practicarea cu consecvență a următoarelor
discipline de bază în:
1. Relația cu Dumnezeu (rugăciunea și
Cuvânt)
2. Relația cu sinele (administrarea
timpului, etc.)
3. Relația cu aproapele (familia, etc.)
4. Relația cu biserica
5. Relația cu creația
6. Lupta spirituală
1. Dezvoltarea unei perspective biblice
asupra vieții
2. Formarea teologică pentru lucrare
3. Identificarea locului în lucrare
Instruirea individuală, specializată, bazată pe
pasiune, chemare, competențe, etc.
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1. Evanghelizare
În urma evanghelizării, persoana evanghelizată ar trebui să fie convinsă cu privire la lucrarea
mântuitoare a lui Hristos!
Diagrama lui Engel26


26

înţelegerea auditoriului, poziţia faţă de evanghelie, mijloacele de
evanghelizare

Curs Evanghelizare și Consolidarea Credinței (BEE).
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2. Catehizare
În urma catehezei cei implicaţi ar trebui să fie familiarizaţi cu valorile de bază ale bisericii şi să
le îmbrăţişeze pentru a se putea integra cât mai bine în biserica locală!
3. Consolidare
În urma acestei etape cel convertit ar trebui să trăiască cu consecvenţă valorile esenţiale ale vieţii
creştine!
Ex. Duane Elmer la o școală teologică…
B. Stabilirea obiectivelor de referinţă
Relaţia cu Dumnezeu
Relaţia cu sinele
Relaţia cu aproapele
Relaţia cu biserica
Relaţia cu creaţia
Lupta spirituală
Relaţia cu Dumnezeu
Nr. Ob.ref.

Activităţile

1.

Cunoaştere – să cunoască ingredientele

Timpul devoţional

esenţiale ale unui timp
devoţional transformator
Deprinderi – citirea zilnică a Scripturii,
cugetarea
– jurnal
– discuţii, împărtăşire
– rugăciunea ca răspuns la
Cuvânt
Caracter – credincioşie, dependenţă de
Dumnezeu
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2.

Siguranţa mântuirii

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

3.

Siguranţa iertării

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

4.

Siguranţa
rugăciune

răspunsului

la Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

5.

Să trăiască cu consecvenţă Cunoaştere –
adevărul Scripturii
Deprinderi –
Caracter –

6.

Trăirea prin credinţă

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

7.

Trăirea în plinătarea Duhului

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

8.

Recunoştinţa

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

Relaţia cu sinele
Nr. Ob. Ref.

Activităţile

1.

Cunoaştere – valoarea timpului, a faptului

Administrarea timpului

că trece atât de repede şi că
suntem chemaţi să
răscumpărăm vremea.
Deprinderi – să ştie să-şi stabilească nişte
priorităţi şi un orar.
Caracter – responsabilitate şi credincioşie.
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2.

Identitatea mea în Hristos

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

3.

Administrarea banilor

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

4.

Îngrijirea fizică, emoţională şi Cunoaştere –
spirituală
Deprinderi –
Caracter –

Relaţia cu aproapele
Nr. Ob. Ref.

Activităţile

1.

Cunoaştere –

Iubirea aproapelui

Deprinderi –
Caracter –
2.

Împărtăşirea Evagheliei celor Cunoaştere – esenţa Evangheliei
necredincioşi
Deprinderi – conducerea discuţiei către
nevoia fundamentală
– împărtășira Evangheliei
Caracter – viaţa transformată

3.

Familia

Cunoaștere –
Deprinderi –
Caracter –

4.

Locul de muncă

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –
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Relaţia cu biserica
Nr. Ob. Ref.

Activităţile

1.

Cunoaştere –

Integrarea în biserica locală

Deprinderi –
Caracter –
2.

Slujirea

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

3.

Părtăşia

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

4.

Multiplicarea

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

5.

Închinarea colectivă

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

Relația cu creaţia
Nr. Ob. Ref.
1.

Administrarea
Dumnezeu

Activităţile
creaţiei

lui Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

Lupta spirituală
Nr. Ob. Ref.

Activităţile

1.

Cunoaştere –

Biruinţă asupra firii

Deprinderi –
Caracter –
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2.

Biruinţă asupra lumii

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

3.

Biruinţă asupra diavolului

Cunoaştere –
Deprinderi –
Caracter –

Sunt câteva discipline de bază care se vor regăsi în fiecare biserică, dar provocarea
alcătuirii unui curiculum încearcă să ofere tocmai această libertate, pentru a putea adăuga
noi valențe acestei programe, potrivit cu nevoile concrete ale bisericii locale.27
4. Echipare
Echiparea presupune identificarea oamenilor disponibili şi potenţiali în vederea
instruirii lor pentru lucrare. E o investiţie în calitate şi adâncime, în toate cele trei
compartimente importante: cunoaştere, deprinderi şi caracter. În această etapă ar
trebui să ne focalizăm pe cel puţin patru aspecte estenţiale: convingeri, perspectivă,
excelenţă şi un caracter ireproşabil.28 Câteva obiective importante sunt:
identificarea locului în lucrare, dezvoltarea unei perspective biblice, capacitatea de a
lucra în echipă, o inimă pentru oameni, un spirit de slujire, pasiunea contagioasă,
spirit de iniţiativă, o viziune pentru multiplicare, etc.
5. Mentorare
Este procesul prin care o persoană îşi aduce contribuţia maximă la formarea altor
persoane, în baza înzestrărilor sale naturale şi spirituale, a chemării, pasiunii şi
competenţei sale şi în baza nevoilor şi intereselor persoanelor mentorate. O astfel
de lucrare necesită o atenţie deosebită câtorva obiective: instruirea în conducere,
credibilitatea liderului (caracterul)29, discernământ, a păşi prin credinţă, părăsind
zona de confort, capacitatea de a comunica cât mai eficient cu oamenii, excelenţă,
maturitate spirituală, etc.

27

Richard N. Longenecker (ed.), Patterns of Discipleship in the New Testament. Grand Rapids, Eerdmans, 1996.
Am fost uimit să văd în această carte diversitatea cultivării uceniciei din perioada Noului Testament.
28
Leroy Eims, The Lost Art of Disciple Making. Grand Rapids, Zondervan, 1978, pag.92.
29
Vezi în 1 Timotei 3:1-13 cât de mult contează caracterul înaintea lui Dumnezeu.
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VI.

EVALUAREA

Instrumente de evaluare:
A. Un raport lunar cu privire la felul în care practică valorile respective
B. Dacă nu există o infrastructură în sistem la nivelul bisericii, în care să fie promovate
aceste valori, ele nu vor deveni parte integrantă din viața noastră
C. Conceperea unui test pentru evaluare care să scaneze următoarele aspecte esențiale:
- claritatea scopului şi a obiectivelor
- măsura în care resursele îi ajută pe oameni să îşi atingă obiectivele
- atmosfera din grup
- relaţiile individuale
- eficienţa liderului
- măsura în care obiectivele sunt atinse
- roadele
- practicarea cu consecvenţă a disciplinelor spirituale
„Nimic mai puţin nu va fi satisfăcător pentru sufletul uman şi pentru nevoile lumii decât viaţa pe urmele
paşilor lui Hristos.“30

30

Dallas Willard, The Great Omission. Reclaiming Jesus’s Essential Teachings on Discipleship. New York,
HarperCollins, 2006, pag. 11.
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VII. SEMINAR
Scop: Dezvoltarea unei programe de ucenicie pentru stabilizare
1. Discutaţi relaţia dintre planificare şi integritate. De ce credeţi că e atât de
importantă planificarea în ucenicie? Dar integritatea?
2. Alegeţi două valori pentru care să lucraţi, mai întâi individual iar apoi împreună,
cunoaşterea, deprinderile şi caracterul necesare programei de ucenicie
3. De ce nu ar fi suficientă informaţia atunci când vorbim de ucenicie? Discutaţi.
4. Care sunt resursele disponibile pentru ucenicie pe care le aveţi?

VIII. PROIECT
Scop: Dezvoltarea și finalizarea programei de ucenicie la nivelul bisericii locale
1. Finalizarea programei de catehizare şi stabilizare
2. Formularea activităţilor corespunzătoare obiectivelor de referinţă pentru echipare
şi mentorare.
3. Implementarea programei la nivelul bisericii locale.
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5

Implementarea uceniciei
ca mod de viaţă la
nivelul conducerii
bisericii
de Gili Indrie, Cristian Iova, Adrian Totan, Relu Bahnaru şi Radu Druţă

I. CREAREA MOMENTULUI NECESAR LANSĂRII UCENICIEI
ÎN BISERICĂ
A. Alinierea viziunii şi misiunii bisericii locale la mandatul bisericii
Matei 28:18-20
Misiunea bisericii...
1. este dată de Isus Hristos Însuşi - nu trebuie s-o creăm noi!
2. este clară – facerea de ucenici!
Biserica are...
1. responsabilitatea de a-şi îndeplini misiunea încredinţată!
2. autoritatea şi asistarea lui Isus Hristos în a face ucenici!
Exemplu:
Viziunea bisericii Vox Domini
Fiecare membru al bisericii „Vox Domini“ este un ucenic matur, integrat în biserica
locală, care face ucenici cu preponderenţă în rândul comunităţii universitare din Timişoara
şi până la marginile pământului.
Misiunea bisericii Vox Domini:
Mobilizarea comunităţii „Vox Domini“ la ucenicizarea lumii universitare, începând din
Timişoara şi până la marginile pământului.
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Scopul alinierii este: aducerea uceniciei în centrul misiunii bisericii şi convingerea echipei
de conducere la
B. Armonizarea activităţilor bisericii în vederea susţinerii uceniciei
Majoritatea bisericilor au deja o mulţime de programe care îi solicită semnificativ pe
slujitorii ei.
Ioan 15:1-2
1 Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul. 2 Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi naduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai
multă roadă.
Îndepărtarea ramurilor neroditoare este o acțiune normală şi esenţială în vederea rodirii.
„Eliminarea“ activităţilor „neroditoare“ este atât normală cât şi esenţială pentru creşterea
bisericii.
Scopul: restructurarea activităţilor bisericii şi realizarea convergenţei maxime pentru
sprijinirea procesului uceniciei (unele activităţi pot concura sau chiar submina procesul).
Întrebări pentru discuţie în grup -15 minute
1. Care din activităţile prioritare ale bisericii noastre susţin procesul de ucenicie?
2. Ce activităţi ar trebui „eliminate“ din programul bisericii?
3. Ce ne împiedică să renunţăm la ele şi să începem sa facem alte activităţi ce susţin
ucenicia?
4. Ce activităţi care susţin ucenicia am putea începe să facem?
C. Alocarea resurselor necesare implementării uceniciei
1. Resurse umane
2. Resurse financiare
3. Instruire: seminarii, conferinţe
4. Promovare: pliante, buletine, clipuri
Scopul: comunicarea priorităţii procesului!
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D. Motivarea şi încurajarea membrilor bisericii la implicare în ucenicie
Lansarea uceniciei la nivelul întregii biserici prin planificarea unui serviciu eveniment:
1. mesaj motivaţional
2. cântece adecvate
3. mărturii despre impactul uceniciei
4. clipuri
5. decor, pliante, standuri
Scopul: schimbarea mentalului colectiv cu privire la statutul ucenicei în biserică
prin crearea unui momentum

III. MOBILIZAREA CONDUCERII BISERICII LA UCENICIE CA
MOD DE VIAŢĂ
Ce ar putea face echipa de conducere şi/sau pastorul coordonator pentru a implementa
ucenicia în biserica locală?
Glosar:
- Mobilizare: organizarea şi încurajarea oamenilor pentru a acţiona în vederea
atingerii unui obiectiv
- Echipa de conducere: pe parcursul prezentării, când vom face referiri la
„conducere“, avem în vedere echipa pastorală, ori comitetul, ori sfatul bătrânilor
ori comitetul diaconal, în general forul de conducere al bisericii
- Ucenicie ca mod de viaţă: vezi definiţia de la lecţia 2
- Lideri în biserica locală: membrii în echipa de conducere sau lideri formaţi care
nu sunt implicaţi în echipa de coordonare a bisericii
A. Ucenicizarea membrilor din echipa de conducere de către liderul echipei
Începeţi să faceţi ucenicie în cadrul echipei de coordonare!
Puteţi folosi ca şi subiect al discuţiilor sau curiculă un material despre refocalizare sau
evaluare a viziunii şi misiunii bisericii (vezi materialul despre filosofia de lucrare de anul
trecut)
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Scopul acestei acţiuni ar fi acela de a oferi un model celorlalţi membrii ai echipei.
1. Ce ne asteptăm să se întâmple ca urmare a acestui fapt?
a. Membrii echipei vor vedea şi experimenta ucenicia
b. Membrii echipei văd şi învaţă cum să conducă la rândul lor un grup mic
c. Membrii echipei vor experimenta ce înseamnă o întâlnire memorabilă
d. Liderii din echipa de coordonare vor înţelege şi vor promova viziunea,
misiunea bisericii şi ucenicia în eşaloanele următoare
2. Avantajele unei echipe care a parcurs procesul uceniciei:
a. Mai mulţi oameni pregătiţi
b. Posibilitatea delegării de responsabilităţi
c. Echilibru în viaţa personală a membrilor echipei
d. _____________________________________
3)

Fazele implementării uceniciei în biserică:
a. Coordonatorul echipei de conducere instruieşte membrii echipei
b. Membrii echipei de coordonare instruiesc noi convertiţi
c. Membrii echipei de coordonare instruiesc alţi lideri şi potenţiali lideri ai
bisericii
d. Toţi liderii bisericii instruiesc pe noii membri ai bisericii

B. Formarea echipei de implementare a uceniciei în biserica locală
1. Care este rolul acestei echipe?
a. Mobilizarea bisericii la ucenicie. Echipa de coordonare are rolul de a iniţia
formarea acestei echipe, acolo unde ea nu există
b. Există mai multe denumiri date acestei echipe/departament: ucenicie,
educație, formare spirituală, etc. Indiferent cum îi spunem important este ca
această echipă să existe!
2. Cine va face parte din această echipă?
a. Este esențial ca liderul acestei echipe să facă parte din echipa de
coordonare a bisericii!
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b. Pentru detalii despre cum se poate forma o echipă vezi Anexa 1 pe
pagina web
3. Ce face aceasta echipă?
a. Identifică liderii capabili să-i instruiască practic pe alţii
b. Identifică motivele pentru care liderii formaţi deja nu sunt implicaţi în
ucenicie
c. Mobilizează liderii aflaţi într-o stare pasivă, implicându-i în proiecte de
scurtă durată, cum ar fi predarea unor cursuri, mentorare, etc
d. Concepe un plan pentru implementarea uceniciei: obiective, termene,
activităţi, etc
e. Concepe programa procesului uceniciei în biserica locală
f. Alcătuieşte o bază de date cu membrii bisericii care va evidenţia
persoanele implicate în ucenicie şi stadiul la care se află ele în acest proces
g. Dezvoltă un context de creştere a liderilor
h. Ţine legătura cu echipa de coordonare a bisericii
i. Colaborează îndeaproape cu echipa de evaghelizare
Observaţie:
Ce se întâmplă în bisericile mici? Aici putem avea o persoană din echipa de
conducere responsabilă de ucenicie. Pe de altă parte ar trebui setate încă de la
început structurile pentru o biserică mare în care să existe o echipă aferentă fiecarei
funcţii a bisericii
4. Legătura dintre ucenicie şi evanghelizare
a. Evanghelizarea şi ucenicia sunt abordate într-un mod inseparabil în Noul
Testament. Ele sunt perfect compatibile, fiind parte a aceluiaşi proces –
formarea, lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu
b. Accentuarea doar a uneia dintre componente este nesanatoasă
c. Evanghelizarea este parte a procesului de ucenicie
Noi suntem chemaţi să facem ucenici, dintre cei care nu Îl cunosc pe Hristos, să îi
stabilizăm şi să îi echipăm în vederea facerii de ucenici.
Ucenicia va ajunge o practică în biserica noastră doar dacă echipa de coordonare
mobilizează întreaga biserică în acest sens. Rolul acestei echipe nu este de a instrui
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întreaga biserică, ci mai degrabă de a mobiliza toată biserica la ucenicie.
C. Extinderea uceniciei la nivelul noilor convertiţi
1. Avantajele faptului ca te ocupi de noii convertiţi:
a. Vei beneficia de entuziasmul lor
b. Sunt învăţabili
c. Îi vor influenţa şi pe alţi membrii din biserică
d. Cei care Îl vor cunoaște pe Hristos prin ei vor fi instruiţi la rândul lor şi
vor afla despre ucenicie încă de la început
e. În timp biserica va fi transformată, va deveni o biserică implicată activ în
ucenicie!
D. Monitorizarea progresului
SOCOT//EÁLĂ ~éli f.; A da cuiva ~ a răspunde în faţa cuiva de un lucru. A cere ~
cuiva de ceva a face pe cineva să răspundă de ceva. Sursa: NODEX
1.

Definirea structurilor de dare de socoteală
a. A da socoteală, a fi răspunzător, presupune o persoană care răspunde şi o
persoană care întreabă
b. La nivel strategic-corporativ, presupune practicarea individuală, la nivel de
lideri, pe fiecare cerc de răspundere
c. Cea mai mare piedică este percepţia negativă asupra dării de socoteală: a
verifica - a căuta greşeli - a pedepsi
d. Cel mai bun mod de a contrabalansa această piedică: a verifica - a
celebra/aprecia reuşitele - a promova pe cei ce excelează

Cum arată darea de socoteală la noi în biserică? Există contexte, structuri care
facilitează punerea în practică a acestei valori?
2. Întâlnirea regulată a liderilor de ucenicie:
a. Care ar fi scopul unei astfel de intâlniri?
b. Cine participă la această întâlnire?
c. Cât de des are loc?
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d. Care este conţinutul acestei întâlniri?
3. Împărtăşirea experienţelor vieţii de ucenicie
a. Mărturii în programele de plen
b. Marturii în articolele de pe pagina web a bisericii
c. Prezentarea activităţilor ce ţin de ucenicie în cadrul serviciului bisericii
Matei 28: 20
„Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin!“
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IV. SEMINAR
Obiective:
Oferirea de modele funcţionale în care poate fi observat modul de desfăşurare a
procesului uceniciei
Motivarea participanţilor la a-şi evalua şi dezvolta propriul mod de implementare a
uceniciei
Metoda:
Discuţie panel cu invitaţi din mai multe biserici.
Conţinut:
Prezentarea unor modele funcţionale
Discutarea modelelor, puncte tari şi puncte slabe
Interacţiune cu sala, întrebări şi răspunsuri

V.

PROIECT

Scop:
Implementarea uceniciei în biserica locală
Obiective:
Evaluarea viziunii şi misiunii bisericii. Identificarea poziţiei uceniciei în cadrul viziunii şi
misiunii bisericii
Formarea unei echipe care să mobilizeze biserica la ucenicie
Activităţi:
Discuţie în cadrul echipei de coordonare privind felul în care arata ucenicia în biserica
locală şi evaluarea misiunii şi viziunii
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Delegarea unei persoane din echipa de coordonare responsabilă de implementarea
uceniciei în biserică
Identificarea unor oameni din biserica pasionaţi de ucenicie
Iniţierea unei echipe alcătuită din responsabilul din echipa de coordonare şi alţi oameni
din biserică
Stabilirea rolurilor fiecărui membru în cadrul acestei echipe
Stabilirea unor obiective concrete şi a activităţilor necesare pentru a implementa/dezvolta
ucenicia în biserica locală
Consultaţi lecţiile de la conferinţa BIG 5.3 „Conducerea şi lucrul în echipă“ de anul trecut
şi Anexa 1 de pe pagina web.
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Implementarea
uceniciei în biserică sau
Biserica ucenicizatoare

6

de Dan Mogoş şi Dani Gruian

I. INTRODUCERE
Marea trimitere şi biserica (Matei 28:16-20):
„Împărăţia lui Dumnezeu (prin fiecare ucenic – urmaş al lui Hristos) este mijlocul pentru
reînoirea întregii lumi şi a tuturor dimensiunilor vieţii.”31

II. BISERICA DE AZI
Prima datorie a echipei de conducere, în contextul uceniciei, este să definească realitatea.
A. Stare de fapt
1. O criză de sistem
a. Schimbări teologice
b. Organizaţie nu organism
2. O criză de producţie
a. Ilustraţie: Ce produce biserica ta?32
b. De la producător la consumator – consumerismul bisericii
c. Apatie spirituală
31

Keller J.Timothy şi Thompson J. Allen, Manual pentru plantare si dezvoltarea bisericii, Codlea, Editura
Kingstone, 2009, p.218.
32
LeRoy Eims, The lost art of disciple making, First Edition, Michigan, Zondervan Publishing House, 1960,
p.59-63.
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3. O biserică izolată
a. între ziduri
b. fără influenţă
4. Sindromul generaţiei a 3-a
Lanţul de generaţii spirituale: Pavel, Timotei, oameni de încredere, înlocuit de:
a. Judecători 2:10 –„…s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoştea
pe Domnul.“
b. Ilustratie: Avraam, Isaac, Iacov
c. Statistic, fiecare a treia generaţia de evanghelici se pierde în lume33
B. Cauzele ineficacităţii uceniciei în biserică
1. Istorice
a. separarea între laici şi clerici
b. schimbări structurale
c. diferenţa între creştin şi ucenic
d. ucenicie prin programe
e. lipsa oamenilor ucenicizaţi
2. Teologice
a. concepţie greşită despre biserică
b. spiritualitate dualistă
c. reducerea vieţii creştine
d. distragerea atenţiei (confundarea vasului cu comoara)
e. lipsa unei platforme clare în drumul spre maturitate
3. Altele
a.
b.
c.
d.
e.
f.

deviere de la chemarea principală a lucrătorilor (echiparea sfinţilor)
elitism
grandoarea şi slava omului
miopia spirituală
frica de transparenţă şi vulnerabilitate
lipsa voinţei de a chema oamenii la ucenicie

4. Evaluare: dă o notă de la 1-5, privind cauzele în contextul tău (1 – adevărat, 5 –
neadevărat)

33

Paul G. Hiebert, „Cultural Anthropology“ curs ținut în toama anului 2004 la Trinity International University,
Deerfield IL.
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III. BISERICA UCENICIZATOARE ÎN SEC. XXI
„Isus a creat modelul primei biserici pe care apoi, apostolii, Pavel şi liderii primului secol lau urmat instinctiv… Isus a zidit Biserica în epistole în acelaşi mod în care a zidit prima
biserică în Evanghelii.“34
A. Conceperea modelului propriu de implementare a uceniciei (1 Corinteni 3:10)
1.

Pregătirea bisericii pentru îmbrăţişarea uceniciei
a. Toate lucrările/activităţile bisericii să asigure succesul uceniciei
b. Echipa pastorală să fie un avocat pasionat al uceniciei ca mod de viaţă
c. Membralitatea să fie oferită la pachet cu îmbrăţişarea uceniciei ca mod de
viaţă.

2.

Căutarea soluţiei adecvate bisericii

B. Modul de implementare a uceniciei trebuie să ţină cont de contextul local şi să
angreneze resursele existente
1. Principii călăuzitoare pentru conceperea modelului propriu de implementare
a. Începe cu sfârşitul în gând: (Orientare pe scop, viziune şi valori, filozofia
de lucrare)
b. Planifică strategic şi secvenţial
i. Definește clar procesul
ii. Alege un curiculum adecvat fiecărei etape (vezi lecţia 4)
c. Transformă momentul realizat la nivelul liderilor bisericii (vezi lecţia 5)
într-o mişcare intenţionată în rândul membrilor bisericii
i. Clarifică
ii. Aliniază
iii. Focalizează
iv. Ajustează

34

Beckham A.William, A doua reforma, Ediţia I, Houdson, Touch Publications, 2006, p.151.
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IV.

CONCEPEREA ŞI IMPLEMENTAREA MODELULUI
PROPRIU

A. Dezvoltarea cadrului comunitar necesar uceniciei
1. Nevoia contextului comunitar
2. Catalizatorii creşterii spirituale
Echipa de conducere de la Willow Creek, în urma unui sondaj profesionist, a
identificat patru categorii de catalizatori spirituali care ajută o persoană care-l
explorează pe Hristos să ajungă să trăiască o viaţă centrată în Hristos.
a. Credinţe şi atitudini spirituale
b. Activitaţi organizate de biserică
c. Practici spirituale personale
d. Activitaţi spirituale cu alţii
De la explorarea lui Hristos la... slujirea lui Hristos (adaptare după „Follow Me!“)
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În diferite etape şi momente din viaţă, o grupă de catalizatori ajută la formarea
ucenicului - urmaşului lui Hristos, astfel încât el să rămână pasionat pentru
Domnul şi pentru Împărăţia Lui.
3. Focalizare şi sinergie
a.

Predicarea şi predarea aplicativă

b. Consiliere
c.

Mentorare

d.

Antrenare în slujire

e.

Specialişti

Ce imagine reprezintă situaţia în biserica ta?35
Ce paşi practici puteţi face pentru focalizarea slujirilor?

4..Motivare susţinută
Cum să-i faci pe oameni să vrea să facă ceea ce e mai bine? Cum să-i ajuţi să
continue?
Dintre mai multe feluri de motivaţie, ucenicizatorul Pavel, după ani de
experienţă rămâne la o motivaţie interioară şi spirituală (2 Timotei 2:8-13; 2
Corinteni 5:14)
a.
b.
c.
d.
e.

35

Pasiune pentru Domnul
Compasiune pentru cei aleşi şi cei pierduţi
Chemarea
Dragostea lui Hristos ne strânge
Caracterul Domnului

Floyd McClung, You see bones I see an army, First Edition, South Africa, Struik Christian Books, 2008, p.128.
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B.

Mobilizarea masei critice la practicarea uceniciei
1. Definirea masei critice36
„În fizica nucleară, masa critică este cantitatea minimă de material fusionabil
necesar pentru producerea unei reacţii în lanţ. În plantarea de biserici ea indică
dimensiunea de care are nevoie un nucleu viabil în momentul în care iese în public,
pentru ca biserica să crească bine.“ Peter Wagner
2..Caracteristicile esenţiale ale masei critice37
a. Numărul –
b. Viziunea –
c. Dedicarea –
d. Valorile –
e. Timpul –
f. Procesul –
g. Conducerea –
h. Structura –
i. Rugăciunea –
j. Puterea –

V. BISERICA UCENICIZATOARE PÂNĂ LA MARGINILE
PĂMÂNTULUI
A. Exerciţiu: Când este o biserică ucenicizatoare?
1. Când în biserică se predică despre ucenicie

36
37

Beckham A. William, A doua reforma, Ediţia I, Houdson, Touch Publications, 2006, p.213-220.
Ibid. p.221-230.
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2. Când pastorul bisericii este deschis pentru ucenicie şi se fac „eforturi“ pentru
ucenicie
3. Când există în biserică grupuri de studiu biblic
4. Când biserica locală este organizată pe grupuri mici de ucenicie
5. Când membrii bisericii locale sunt în mod intenţionat parte a unui proces de
ucenicie care influenţează (determină schimbări) biserica şi societatea în care
trăiesc.
Evaluarea bisericii ucenicizatoare se face prin impactul pe care ea îl aduce în întruparea
valorilor Împărăţiei în cetăţenii acelei naţiuni şi în transformarea naţiunii.
B. Argumentare
În vremea apostolului Pavel exista o biserică locală la 400 de grupuri etnice, astăzi sunt
400 de biserici la un grup etnic.38
Astăzi există mai mulţi creştini evanghelici decât au existat de la Hristos pâna în prezent.39
Drama creştinismului de azi stă în faptul că cei care sunt parte a bisericilor locale nu
produc o schimbare semnificativă în cultură, în societate… duplicitatea între ceea ce
celebrează duminica şi etica din cursul săptămânii (ilegal & imoral)
Ceva este radical greşit!
Cea mai bună strategie de-a aduce o schimbare reală într-o naţiune / cultură este prin
dezvoltarea şi multiplicarea bisericilor ucenicizatoare.
O biserică ucenicizatoare presupune o comunitate de oameni născuţi din nou a căror viaţă este restaurată
în mod continuu în toate domeniile ei.
C. Paradigmele relaţiei dintre biserică şi cultură în contextul uceniciei
Biserica şi cultura (lumea) în opoziţie
Biserica şi cultura la nivel de tolerare
Biserica influenţează cultura

38

Landa Cope, The Old TestamentTemplate, Relearning to disciple nations God’s Way (video format). Accesat la
1.06.2009. Disponibil la: http://www.crownmin.org/ott.htm; Internet.
39
World Christian Encyclopedia. Accesat la 1.06.2009. Disponibil la: http://www.bible.ca/global-religionstatistics-world-christian-encyclopedia.htm; Internet.
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Biserica

Lumea

Biserica
Lumea

Biserica
Lumea

Concluzie: Adevărata nevoie a secolului XXI este de biserici ucenicizatoare care se
multiplică până la marginile pământului
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VI. SEMINAR
Scop: Analizarea mai multor modele de biserici ucenicizatoare
Modele actuale de biserici ucenicizatoare:
1. Biserici organizate în grupuri celulă
Întreaga biserică este împărţită în celule mici, unde se realizează părtăşia,
hrănirea, pastorala, slujirea.
2. Biserici care promovează grupuri pentru transformarea vieţii
Grup de femei sau bărbaţi, de 2-4 persoane, se întâlnesc regulat, citesc aceeaşi
porţiune din Biblie. Când se întâlnesc, împărtăşesc din ce au citit, dau socoteală
pe baza unui chestionar şi se roagă unii pentru alţii. Grupul se divide când
ajunge la 5 persoane. (Model adoptat de Neil Cole)
3. Biserici organizate în jurul părinţilor spirituali. O persoană, sau un cuplu poartă
grija creşterii supravegheate a unuia sau mai multor convertiţi, practicând mai
mult o ucenicie relaţională, de la om la om, răspunzând nevoilor ce apar pe
parcursul creşterii
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4. Biserici în care funcţionează grupuri specializate. Ex.: Cei interesaţi studiază o
problemă de viaţă ce-i interesează. Cei în nevoie beneficiază de consiliere
specializată.
5. Biserici care promovează grupuri aplicative – care se întâlnesc săptămânal
pentru a discuta aplicţii la mesajele de duminica, dare de socoteală şi suport în
rugăciune
6. Altele
7. Diferite combinaţii
Discutarea modelelor, puncte tari şi puncte slabe
Discuţie pentru îmbunătăţirea modelului propriu: Care model sau combinaţie de modele,
în situaţia voastră actuală, v-ar ajuta cel mai bine să implementaţi ucenicia ca mod de
viaţă?

VII. PROIECT
Scop: Formularea şi implementarea unui model propriu de ucenicizare, adecvat
contextului local
Proiectul trebuie să conţină:
1. Scrierea modelului propriu
2. Alegerea planului de implementare a modelului
3. Etapizarea planului
4. Începerea procesului
5. Unelte pentru evaluarea implementării
a. Evaluare după procentajul din biserică care practică şi promovează
ucenicia ca mod de viaţă
b. Evaluare după impactul în societate
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