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5 LUCRURI ESENȚIALE PENTRU MISIUNE EFICACE
Cea mai frecventă problemă despre care aud, în lucrul meu cu biserici de toate mărimile și
profilurile din lume, este următoarea: Cum sprijinim echiparea oamenilor noștri pentru ca
aceștia să trăiască într-o comunitate misională (focalizată pe misiune)?
Aș vrea să sugerez cinci lucruri esențiale care observ că lipsesc de cele mai multe ori în
biserici, lucruri care necesită în mod constant atenție și împuternicire. Acestea sunt zonele
esențiale care, de multe, ori duc la lipsă de claritate, intenționalitate și focalizare:
Oameni, Locuri, Proclamare, Planificare, Rugăciune

OAMENI
Oameni: Care sunt, în mod specific, acei oameni care nu Îl urmează pe Isus (aproximativ 1015) pe care credeți că Dumnezeu a chemat grupul vostru să îi caute și să le ofere cel mai bun
timp, dragoste, rugăciune și slujire tangibilă, pe parcursul săptămânii?
Grupul tău are nevoie să discearnă în rugăciune, care sunt oamenii pe care Dumnezeu vă
cheamă să îi slujiți împreună. Aceștia ar putea fi:
•
•
•
•
•
•
•

•

Vecini din apropiere
Vecini pe care îi întâlniți la o petrecere
Oameni pe care îi întâlniți într-un parc din apropiere, plajă sau cafenea
Oameni pe care îi cunoașteți prin intermediul școalii copiilor voștri
Oameni pe care îi întâlniți prin activitățile sportive sau extracurriculare ale copiilor
voștri
Colegi de serviciu
Oameni pe care i-ați întâlnit prin unul din hobby-urile voastre (alergare, muzică, lucru
manual, CrossFit, pescuit, alte activități în aer liber)
Oameni pe care i-ați ajutat într-o nevoie concretă pe care au avut-o (probleme de
sănătate, probleme financiare, probleme maritale, babysitting, pregătirea meselor,
probleme cu mașina, probleme cu casa).

LOCURI
Locuri: Care sunt locurile specifice și contextele relaționale în care grupul vostru îi va iubi și îi
va căuta pe acești oameni, în mod regulat?
Grupul vostru are nevoie să discearnă, prin rugăciune, cele mai bune momente, locuri și căi de
a petrece timp cu oameni.
Cheia este de a determina unde și când puteți petrece timp cu ei în mod constant și, împreună
ca grup, să aveți un minim de 2-3 interacțiuni pe lună. Activități precum:
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•
•
•
•
•
•
•

Grătar acasă la cineva, în fiecare vineri
Găzduirea într-o luni seară sau duminică după prânz a unei petreceri de fotbal pentru
bărbații din vecinătate
Întâlniri în același parc sau pe aceeași plajă, pentru jocuri, marți dimineața
Picnic-uri în fiecare vineri seară (încercați să le organizați în aceeazi zi, în majoritatea
săptămânilor)
Participarea la un curs de aerobic, alergare, ciclism sau într-un grup de drumeții care
are un program constant
Mersul în mod constant la aceleași cafenele, pub-uri sau restaurante
A face voluntariat la școala copiilor tăi, în echipa de sporturi sau într -un club.

PROCLAMARE
Proclamare: Cum va proclama grupul tău Evanghelia, în mod specific și constant, prin cuvânt
și faptă, acestor oameni cu care clădiți o relație de prietenie?
Grupul vostru are nevoie să discearnă, în rugăciune, cum să demonstreze și să vorbească în
mod constant despre dragostea lui Isus într-o manieră practică, autentică și creativă.
De exemplu, pentru a demonstra Evanghelia ați putea să:
• Aduceți prajituri, pâine sau o plăcintă proaspăt scoase din cuptor
• Oferiți o masă într-o seară când știți că ceilalți sunt foarte ocupați
• Oferiți mese în mai multe rânduri când ceilalți sunt bolnavi, când își schimbă locu l de
muncă sau când trec printr-un alt context stresant
• Cumpărați alimente în timpul unei săptămâni aglomerate sau alimente mai deosebite
pe care ceilalți nu și le-ar putea permite, în mod normal
• Le oferiți un voucher cadou sau vouchere să meargă la cafea sau la o întâlnire
romantică cu soțul/soția
• Îi ajutați cu un proiect de casă, de curte sau de grădină
• Îi ajutați să repare ceva sau să curețe ceva.
Pentru a proclama Evanghelia în mod verbal în acele relații ați putea să:
• Îi invitați să studiați Biblia împreună, unu la unu sau împreună cu câțiva din grup
• Aveți o discuție despre lucruri practice precum căsnicia, creșterea copiilor sau
finanțele, dintr-o perspectivă biblică
• Îi rugați să vă spună povestea vieții lor în 30 de minute
• Le spuneți povestea vieții voastre în 30 de minute
• Îi invitați să experimenteze ceva în genul Poveștii lui Dumnezeu
• Îi întrebați dacă există ceva concret ce v-ați putea ruga pentru ei
• Le spuneți povești concrete despre modul în care Dumnezeu schimbă viețile oamenilor
din jurul vostru și din grupul vostru.

O RESURSĂ REALIZATĂ DE TODD MORR DE LA MISSIONAL MADE SIMPLE.
PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

PLANIFICARE
Planificare: Care este planul specific săptămânal și lunar pe care grupul vostru îl trăiește
împreună, cu intenționalitatea și concentrarea identificate mai sus?
Grupul vostru are nevoie să discearnă, în rugăciune, modul în care își organizează viața și
trăiește împreună, în mod intențional. Marile intenții fără nicio planificare conduc, de regulă,
la lipsa roadelor.
Fiți specifici. Fiți constanți. Fiți concentrați. Grupul vostru nu are nevoie să se angajeze la zece
lucruri lunar. Faceți câteva lucruri, în mod regulat, cu aceiași oameni, și faceți -le bine.
Aduceți-vă aminte, scopul este să mergeți cât de profund posibil în relație cu cei 8 până la 12
oameni pe care Dumnezeu v-a chemat să îi iubiți și să îi slujiți.
În planificarea voastră, fiți specifici legat de ziua, timpul sau locul unde vor avea loc lucrurile,
astfel încât grupul să își poată planifica programul lunar, în mod corespunzător, și să își poată
invita prietenii din timp. (Atunci când invităm oameni în ultimul moment la diferite activități,
nu ar trebui să fim surprinși când spun „nu”.)
Stabiliți în ce seri din timpul săptămânii sunt disponibili prietenii voștri și faceți planuri care
rămân constante în acele seri și rezonabile și energizante pentru oameni ocupați și obosiți
(mai ales dacă au copii).
Stabiliți care sunt ferestrele din timpul weekend-urilor în care prietenii voștri sunt disponibili
pentru un timp mai extins în parc, la plajă, la p iscină, la grătar, la volei, frisbee, jocuri în
curte, jocuri pentru copii, plimbări cu bicicletele, mers la evenimente sportive, vizionare de
evenimente sportive împreună, etc.

RUGĂCIUNEA
Rugăciunea: Cum o să se roage grupul vostru, în mod focalizat, pentru acești oameni, pentru
locuri și detalii?
Grupul vostru are nevoie să discearnă, prin rugăciune, când, unde, cum și pentru cine vă veți
ruga într-un mod focalizat. Rugăciunea este puterea care ajută la schimbarea inimilor și a
minților și duce la vieți transformate. Este combustibilul pentru misiune.
Construiți un plan de rugăciune care este specific pentru fiecare persoană pentru care vă
rugați, modul în care vă rugați pentru ei și cât de des vă angajați să vă rugați pentru ei.
Stabiliți la ce ore vă veți ruga pentru acești oameni împreună, ca grup, precum și rugăciunea
fiecăruia, în mod individual. Puteți să vă reamintiți unul altuia să vă rugați și pentru ce să vă
rugați, prin E-mail-uri regulate, mesaje sau Facebook.
Puteți și să vă țineți unii pe alții la curent cu ce se întâmplă în diferite relații și conversații,
(prin E-mail-uri, mesaje sau Facebook), ceea ce va încuraja chiar la mai multă rugăciune
pentru acești oameni.
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MISIUNE EFICACE ÎN GRUPUL VOSTRU
5 ÎNTREBĂRI PE CARE SĂ LE ADRESAȚI ÎN GRUPUL VOSTRU, ÎN MOD REGULAT, PENTRU A
SUSȚINE EVALUAREA, REAMINTIREA ȘI ÎNCURAJAREA.
Folosiți acest spațiu pentru a completa cu întrebări și angajamente pe care vi le puteți asuma
în următorul anotimp, trimestru sau semestru, legat de mod urile în care vă puteți implica în a
trăi viața, în mod misional, împreună cu anumiți oameni. Procesați, în rugăciune, fiecare
întrebare și reveniți la articolul anterior pentru idei.

1. Care sunt oamenii specifici pe care Dumnezeu ne-a chemat să îi iubim, să îi căutăm,
pentru care să ne rugăm?
Care sunt acei zece până la cincisprezece oameni asupra cărora se va concentra
comunitatea voastră?

2. Unde sunt acele locuri specifice în care îi iubim și îi căutăm pe acești oameni?
Pe măsură ce vă gândiți la grupul de oameni pe care l-ați identificat mai sus, probabil
că exista deja multe locuri în care ați petrecut timp cu ei. Care sunt aceste locuri?

3. Cum proclamăm Evanghelia către acești oameni în mod regulat, prin cuvânt și fa ptă?
Gândiți-vă la modul prin care puteți demonstra și proclama Evanghelia, în moduri
radical generoase, către acei zece până la cincisprezece oameni pe care grupul vostru i a identificat.

4. Care este planul nostru săptămânal și lunar care ne ține focalizați asupra oamenilor
pentru care suntem chemați?
Fiți specifici. Fiți constanți. Fiți focalizați.
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5. Cum ne rugăm pentru acești oameni și pentru detalii, într -un mod focalizat?
Creați un plan de rugăciune care este specific cu privire la fiecare persoană pentru care
vă rugați, menționând cum vă rugați și cât de des vă angajați să vă rugați pentru ei.
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