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3 STRUCTURI ESENȚIALE DE UCENICIE
Fiecare structură este unică. Fiecare structură este esențială. Fiecare structură este
complementară cu celelalte. Însă, fiecare structură este limitată în abilitatea sa de a îndeplini
tot ce este nevoie pentru a forma un ucenic în mod complet.
De asemenea, unele lucruri se întâmplă în fiecare structură, la nivel de minte, inimă și acțiuni,
lucruri care pot avea loc doar în acel context unic. Deci, dacă oricare dintre aceste structuri
lipsește sau are carențe în abordarea uceniciei, vor exista aspecte semnificative care vor lipsi
din viețile oamenilor.

ADUNĂRILE DUMINICALE
De obicei, adunarea duminicală este o întâlnire de o oră și jumătate - două ore. O dinamică
unică din punct de vedere relațional, emoțional și de învățare are loc atunci când un grup mai
mare de oameni discută, ascultă, învață, cântă și se roagă împreună. Este mai multă
încurajare, entuziasm și motivare atunci când un grup mai mare de oameni cu o gândire
asemănătoare încearcă să învețe cum să Îl iubească pe Dumnezeu și pe ceilalți, împreună.
Adunările duminicale sunt și un loc unde poate fi studiată Biblia, unde pot fi spuse povești
încurajatoare care au schimbat vieți, pot fi împărtășite nevoi ale bisericii și poate fi
experimentată rugăciunea împreună, în moduri unice și puternice. În plus, într-un grup mai
mare de oameni, există mai multe daruri, personalități, experiențe, povești și resurse, ceea ce
creează potențialul pentru o influență mai mare. Adunarea de duminică oferă un context în
care mai mulți oameni să slujească și să își folosească darurile în moduri care nu sunt posibile
altfel, altundeva.

COMUNITATEA MISIONALĂ
Este un grup de ucenici care trăiește o viață dedicată, împreună. O comunitate misională nu
este o întâlnire, ci o serie de puncte de conectare și experiențe pe parcursul unei săptămâni
care întrețin o dinamică asemănătoare familiei, precum și un stil de viață misiona l. Cei care
sunt parte dintr-o comunitate misională vor petrece mai mult timp împreună, pe parcursul
unei săptămâni normale, decât creștinul obișnuit care merge la întâlnirile de duminică
dimineața și, eventual, la un grup mic de studiu biblic.
De asemenea, viața într-o comunitate misională are o altă calitate a experienței și a relațiilor
pentru că are loc în contextul unei vieți obișnuite împreună , fiind mai degrabă experiențială
decât formală. În plus, datorită componenței reduse, de regulă între 8 și 14 adulți, există o
intimitate și o profunzime a relațiilor care nu pot fi experimentate duminica.
Membrii unei comunități misionale se văd unii pe alți ca familie, se susțin unii pe alții ca o
familie, comunică la fel cum ar face-o în familie, se cunosc unii pe alții în moduri profunde și
vulnerabile ca o familie și lucrează împreună pentru sănătatea și creșterea comunității
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misionale la fel cum ar face o familie. Există un nivel diferit de apartenență și
responsabilitate.
Comunitățile misionale, întrucât sunt mai mici și mai profunde în relații și cu un scop mai
focalizat, oferă un context mai flexibil și mai creativ de a trai viața împreună în jurul mesei, în
case, în parcuri, în cafenele și în alte spații publice. Un avantaj este faptul că lucrurile sunt
mai ușor de organizat datorită dimensiunii mai mici a comunității.
O comunitate misională este, de asemenea, o structură esențială de ucenicie pentru că
ucenicizarea și formarea ca urmaș matur al lui Cristos pot avea loc doar prin modelare și
experiență. La întâlnirile de duminică și ale grupului ADN, formarea spirituală are loc mai mult
la nivel de minte/rațiune și la nivel de inimă. O comunitate misională oferă oportunități
constante de a ne lucra credința, de a o pune în acțiune pe măsură ce îi iubim și îi slujim pe
ceilalți împreună. Este contextul de a fi „împlinitori” și nu doar ”ascultători” ale multelor
lucruri pe care Isus ne-a încurajat să le facem în timp ce Îl urmăm.

Grupuri ADN
ADN înseamnă Acționează, Descoperă, Hrănește (Nurture). Unele biserici folosesc alte nume
precum Tripleții Evangheliei sau Grupuri de Transformare a Vieții (GTV), dar acestea au
aceeași funcție. Grupurile ADN sunt, de regulă, o întâlnire de 2 ore - 2 ore și jumătate. Aceste
grupuri mici de 3-5 femei sau 3-5 bărbați sunt unice datorită dimensiunii lor și prin faptul că
sunt separate, în functie de gen. Se vorbește despre foarte multe lucruri în moduri profunde
și vulnerabile care vor fi discutate numai dacă sunt doar femei sau doar bărbați de față, din
cauza caracterului lor sensibil.
Datorită dimensiunii reduse a grupurilor ADN, fiecare persoană are ocazia să vorbească și să
adreseze întrebări, ceea ce înseamnă că participarea e mai mare chiar și în comparație cu o
comunitate mică de 8-14 adulți. Având o mai mare participare a fiecărei persoane, fiecare va
crește în capacitatea de a gândi, vorbi și de a se ruga în mod corect, având ca bază Evanghelia.
Este aproape imposibil să „te ascunzi” și să nu fi implicat în acest context. Toate tipurile de
personalitate, inclusiv cele mai tăcute, au ocazia de a crește, de a fi cunoscute și auz ite.

MODUL ÎN CARE OAMENII ÎNVAȚĂ ȘI CRESC
Pe măsură ce ne gândim la aceste trei structuri esențiale de ucenicie, este important să avem
în vedere ceea ce știm despre modul în care oamenii învață și cresc. Iată câteva principii
importante de avut în vedere.
Există o componentă a rațiunii, una a inimii și una a mâinilor, pentru creștere și învățare.
Rațiunea reprezintă ceea ce se întâmplă în mintea unei persoane și modul în care ea
gândește. Inima este centrul motivației/convingerii/credinței care, în mod primordial,
determină felul în care ne vom trăi, de fapt, viețile. Trăim din abundența de conving eri și
credințe ale inimii. Mâinile reprezintă modul în care alegem să punem în acțiune convingerile,
credințele și prioritățile noastre. Activitățile și relațiile care credem că sunt cele mai
importante, din perspectiva inimii, vor fi „lucrate” prin mâini le și picioarele noastre.
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Cum se schimbă mintea, inima și mâinile și cum ajung să fie formate într -un stil de viață
asemănător lui Cristos?
•

Formarea: Adevărul biblic care este, în mod constant, aplicat în fiecare context și
detaliu al vieții.

•

Modelarea: Un stil de viață asemenea lui Cristos care poate fi observat îndeaproape în
experiențe normale ale vieții zilnice.

•

Experiența: Oportunitatea ca mâinile să pună în practică lucrurile care au fost
modelate.

•

Reflectarea (Coaching/Păstorire): Discutarea lucrurilor învățate prin ascultarea
adevărului biblic, modelarea acelui adevăr și experimentarea trăirii lui.

•

Supranatural: Duhul Sfânt vrea întotdeauna să influențeze și să formeze mintea, inima
și mâinile. El este Duhul Adevărului care întotdeauna învață, reamin tește și revelează
lucruri care să ne dezvolte mințile. El este Spiritul care schimbă inimi, mustră și
sfătuiește pentru a ne crește inimile. El este Spiritul misionar care ne trimite
întotdeauna să iubim, să slujim și să aducem vindecare celorlalți pentru a ne crește
mâinile (faptele).
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