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CONTINUUM-UL DE UCENICIZARE AL UNEI COMUNITĂȚI MISIONALE 
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   IMATUR                             MATUR 
 

• Creșterea ca ucenic este mai degrabă  un proces continuu (continuum) decât etape sau stagii separate: nu este mereu foarte clar unde sunt oamenii pe această  linie 
(continuum), dar extremele acestui spectru sunt foarte diferite. Scopul ucenicizării este o creștere a credinței în Isus Cristos și a asemănării cu El. 

• Cele trei cercuri aflate pe acest continuum reprezintă  medii sau contexte pentru relații  - nu doar întâlniri. 
• Este nevoie să  existe un loc (mediu) unde fiecare persoană  să  fie bine primită  și bine îngrijită  în viața unei comunități misionale. 
• Oamenii din aceste trei cercuri fluctuează  uneori - mai ales cei mai puțin implicați. 
• Nu toți aceia care se întâlnesc cu tine în mod regulat sunt și în misiune cu tine. Viețile orientate în jurul misiunii vor veni mai ales de la cei aflați în nucleul implicat. 
• Fără  a-i neglija pe aceia care nu au o relație cu Isus sau pe cei „interesați” de Isus și de o comunitate misională, este necesară  o concentrare /investiție specifică  oferită  

nucleului implicat. 
• Cei care fac parte din nucelul implicat sunt dedicați prin legământ comunității misionale și aduc influența Evangheliei, în mod intențional, în toate cele trei cercuri. 
• Pentru a forma, într-un mod eficace, ucenici care la rândul lor formează  alți ucenici, trebuie să  aducem, în mod proactiv, influența Evangheliei în fiecare cerc, mai exact să  

ne focalizăm pe fiecare cerc cel puțin de două  ori pe lună. 
 

Mai ales cei care nu Îl urmează pe Isus  
și care văd/aud despre Isus prin 
intermediul unei comunități 
misionale. 
 
Grătare, petreceri, întâlniri de jocuri, 
lucru manual, sporturi, slujire…  
(discuții despre Evanghelie) 

Prieteni care nu Îl urmează pe Isus și cei 
proaspăt întorși la El care sunt interesați 
de Isus și de o comunitate misională, dar nu 
sunt încă implicați total.  
 
Povestea lui Dumnezeu, Evanghelia, 
Fundamentele biblice, Identități și ritmuri,  
Cei 4G, părtășie, grupuri ADN 
  
 

„O comunitate bazată pe legământ”, alcătuită 
din urmași ai lui Isus care sunt devotați Lui și 
formării de ucenici prin intermediul unei 
comunități misionale. 
 
Puternic ancorată biblic, condusă de Duhul 
Sfânt, fluentă în Evanghelie, conducând grupuri 
ADN, făcând ucenici împreună. 
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