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INFLUENȚA EVANGHELIEI
Suntem ucenici și „trimiși” ai lui Isus, chemați să trăim ca ambasadori ai reconcilierii și să
aducem influența Evangheliei celor ce sunt departe de Dumnezeu. In acest context, care sunt
lucrurile pe care trebuie să ni le reamintim, pe măsură ce încercăm, prin puterea Duhului
Sfânt, să ne orientăm viețile în jurul formării de ucenici? Ce lucruri ar trebui să ne
călăuzească, în mod constant, în relația noastră cu cei care încă nu cred în Isus?
Noi nu controlăm schimbarea vieții celor ce nu au o relație cu Isus. Schimbarea spirituală vine
de la Dumnezeu! Însă există lucruri pe care le putem controla în modul în care aducem
influența Evangheliei unei persoane, unui grup de oameni sau unui cartier.
Există cel puțin cinci domenii mari pe care le putem controla:

RUGĂCIUNE
Să ascultăm și să trăim în dependență de Duhul Sfânt pentru a ști cui, cum, când și unde să
aducem influența Evangheliei. (Duhul Sfânt este „mângâietorul” despre care vorbește Isus Ioan 15:26-27, Ioan 16:12-15). De asemenea, să ne rugăm astfel încât compasiunea noastră
pentru cei pierduți și dorința de a-i vedea împăcați cu Dumnezeu, să crească în mod continuu.

APROPIERE
Să fim suficient de aproape de oameni astfel încât aceștia să vadă modul în care Isus
influențează detaliile din viața noastră. Apropierea duce la prietenie ”adevărată” și la
încredere, lucruri care sunt, de regulă, necesare într -o relație, înainte ca Evanghelia să fie
dovedită și comunicată într-un mod clar. Această apropiere presupune ca noi să clădim o
relație cu cei care nu cred încă și să ne orientăm viețile și programele pentru a petrece
petrece un timp de calitate cu ei, iubindu-i și slujindu-i.

STIL DE VIAȚĂ CONVINGĂTOR
Modul în care ne trăim viețile individual, cu soțul/soția și copiii, și într -o comunitate misională
POATE fi o bună apologetică pentru Evanghelie. Ne dorim ca oamenii să ne vadă cum lucrăm,
cum ne conducem căsniciile, cum ne creștem copiii, cum ne petrecem timpul și cum ne
cheltuim banii, cum ne recreem și cum relaționăm cu ceilalți cu accentul pus pe Isus și
scopurile Sale. Astfel, viețile noastre ar trebui să fie „atractive” pentru ceilalți, datorită
lucrării Duhului Sfânt care produce roadele Sale în viețile noastre.

DOVADĂ
Să slujim în mod tangibil pe cei din jur și să demonstrăm faptul că dorința lui Isus este de a
restaura toate lucrurile. Să dăm dovadă, în mod constant, în relația noastră cu cei care nu Îl
cunosc încă pe Isus, de generozitate, compasiune, sacrificiu, bunătate, har, etc. Să-i
binecuvântăm pe oameni cu mâncare, prăjituri, muncă în grădină, sprijin cu proiecte de casă,
babysitting, împrumutarea bunurilor noastre, cadouri, etc.
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PROCLAMARE
Să declarăm în mod verbal „Vestea bună” despre viața, moartea și învierea lui Isus pentru
întreaga omenire. Oamenii nu au nevoie doar să vadă și să experimenteze Evanghelia, ci și să
audă, în mod clar, adevărul despre povestea lui Dumnezeu și despre modul în care El îi caută,
prin Isus.

ÎNTREBĂRI DE LUAT ÎN CONSIDERARE:
•
•
•
•
•
•

Simți că ți se rupe inima pentru prietenii și vecinii tăi pierduți? Te rogi ca Duhul Sfânt
să lucreze mai mult, în acest sens, în inima ta?
Cine sunt oamenii care nu Îl cunosc pe Isus cărora încerci să le aduci influența
Evangheliei?
Cum și cât de des încerci să faci asta?
Cum ați putea, tu și comunitatea ta misională, să creșteți în fiecare din aceste cinci
domenii în următoarele luni?
Care sunt câteva lucruri specifice din care trebuie să te oprești sau lucruri pe care
trebuie să le începi pentru a face posibilă această creștere?
Care sunt câteva bariere care te opresc din a face aceste schimbări , care te împiedică
să îți orientezi viața în jurul misiunii lui Isus de a face ucenici?
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