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VIAȚA DE UCENICIE EXPLICATĂ 
 
Imaginea de la pagina anterioară este menită să fie un punct de referință constant care să ne 
ajute să evaluăm și să planificăm  training-ul necesar pentru a forma ucenici maturi care pot  
face, la rândul lor, alți ucenici. Nu este o imagine exhaustivă, dar oferă o imagine de ansamblu 
a planului care să te ghideze, și care ilustrează destul de bine aspecte legate de:  „ce”, „de ce” 
și „cum”, necesare în a face ucenici maturi.  
 
 
CENTRU: RELAȚIE TRINITARĂ 
Centrul hărții de training accentuează relația noastră cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 
Relația noastră cu Trinitatea este scopul și obiectivul uceniciei. Este , de asemenea, și cheia 
sănătății, creșterii și influenței noastre în calitate de creștini. Importanța acestui lucru nu 
poate fi supraestimată...tot ce avem, tot ce suntem, tot ce facem...este oferit și susținut de 
Trinitate. În această relație, noi avem totul. În afara acestei relații, nu avem nimic. Prin 
urmare, scopul nostru constant este de a crește intimitatea și dependența de Dumnezeu. De 
aceea relația cu Dumnezeu se află în centru!  
 
 
POVESTEA LUI DUMNEZEU 
Povestea lui Dumnezeu este o înțelegere a Bibliei ca poveste  care împletește relația lui 
Dumnezeu cu umanitatea. Sunt multe teme majore care se derulează de la începutul până la 
sfârșitul Bibliei și care pictează un tablou frumos despre ceea ce este adevărat despre 
Dumnezeu, despre lucrarea Sa și despre relația noastră cu El. Importanța a cestui lucru este 
semnificativă în a ajuta oamenii sa devină ucenici maturi, astfel încât să nu înțeleagă Biblia ca 
relații, detalii și evenimente  deconectate între ele. Biblia trebuie să fie înțeleasă și aplicată ca 
o poveste consecventă ce descrie relația lui Dumnezeu cu creația Sa. Indiferent unde aterizăm 
în povestea Bibliei, ceea ce face Dumnezeu și modul în care El relaționează cu oamenii este 
consecvent. Această înțelegere adâncă îi va ajuta pe oameni să dezvolte relația lor cu El și cu 
ceilalți, în moduri importante.  
 
 
PATRU ÎNTREBĂRI ALE EVANGHELIEI 
Aceste patru întrebări vor sumariza și vor împărți povestirea Bibliei în categorii, ajutându-ne 
să filtrăm, în mod constant, toată viața noastră prin lentilele Evangheliei. Întrebările sunt: 
Cine este Dumnezeu? Ce a făcut El? Cine sunt eu? Cum trăiesc  eu? Adevărurile din spatele 
fiecărei întrebări se aplică în fiecare domeniu al vieții noastre. Aceste adevăruri ale 
Evangheliei ne vor ajuta să diagnosticăm necredința din diferite domenii ale vieților noastre și 
să identificăm rădăcinile care influențează gândurile și comportamentele noastre. Aceasta 
este una dintre cele mai importante lucrări ale uceniciei! Cu cât îi ajutăm pe oameni să 
folosească aceste întrebări ca temelie a vieții lor, cu atât mai mult îi vom vedea trăind vieți 
influențate de Evanghelie. Acest proces le va modela gândurile, vorbirea, deciziile, relațiile și 
rugăciunea. Ceea ce este adevărat despre Dumnezeu și despre noi va avea nevoie de 
reîmprospătare mereu și mereu, pe măsură ce ucenicizăm oamenii.  
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CINE SUNTEM NOI: IDENTITATEA NOASTRĂ 
Identitatea noastră principală de ucenici ai lui Isus se dezvoltă cu ajutorul altor trei identități - 
familie, slijitori și misionari - care ne sunt date prin relația noastră cu Trinitatea. Tatăl nostru 
ceresc ne-a adoptat ca fii și fiice a le Sale, copii ai Săi, și ne-a făcut parte din familia Sa eternă. 
El este Tatăl nostru, iar noi suntem familia Sa. Isus, Domnul și Mântuitorul nostru, ne -a slujit 
în modul suprem prin faptul că și-a dat viața ca plată pentru păcatele noastre. El a trăit o 
viață de slujitor și ne-a poruncit să urmăm exemplul Său, ca slujitori ai acestei lumi. El este 
Regele nostru, iar noi suntem slujitorii Lui. Duhul Sfânt, care este un Spirit misionar, este 
Persoana care motivează, conduce și îi ajută pe oamenii lui Dumnezeu să trăiască mis iunea lui 
Dumnezeu. Îl vedem făcând asta în viața lui Isus, în viața bisericii primare, pe parcursul 
Faptelor Apostolilor, în misiunea lui Pavel  și continuă și astăzi. Noi suntem misionari și trăim 
această identitate cu ajutorul Duhului Sfânt care este în noi. 
 
 
STRUCTURA UCENICIEI 
Există trei structuri esențiale de ucenicie care lucrează împreună pentru a forma ucenici 
maturi. Fiecare dintre aceste structuri împlinește lucruri unice pe care celelalte nu le pot 
realiza din cauza mărimii și dinamicii relațiilor. Fiecare este importantă și este complementară 
celorlalte. (Vezi documentul „3 Structuri Esențiale de Uceniciei”.) Cea de-a patra structură 
suplimentară se numește Grupul Orașului și este un grup de comunități misionale care 
lucrează împreună, în anumite momente și moduri, astfel încât să aducă mai multă putere și 
influență în a iubi oamenii pe care Dumnezeu l-a chemat să-i iubească. (Vezi exemplul din 
documentul Grupul Nostru din Sudul Orașului.) 
 
 
CONTEXTUL DE UCENICIE 
Există o versiune extinsă a acestei teme în resursa denumită „Mediu de ucenicie sănătos” care 
oferă mai multe detalii în acest sens. Pentru versiunea scurtă din acest document, accentuez 
trei priorități fundamentale care sunt centrale. Acestea sunt experiențiale, relaționale și 
misionale, prin natura lor. 
 

x Viață pentru Viață. Aceasta descrie o calitate a vieții între creștini care este constantă, 
intențională și vulnerabilă. Viața normală, de zi cu zi, experimentată împreună. Suntem 
implicați în detaliile din viețile fiecăruia și experimentăm împreună, multe suișuri și 
coborâșuri, momente bune și rele și totodată momente de bucurie și de tristețe.  

 
x Viața în Comunitate.  Aceasta înseamnă că, la fel cum „e nevoie de un sat ca să crești 

un copil”, la fel „este nevoie de comunitate pentru a forma un ucenic matur”. Viața 
profundă, intențională, descrisă mai sus este experimentată, pe cât de mult posibil, 
într-un grup de oameni cu povești, cu daruri, personalități, contexte economice și 
etnice și etape de viață diferite. Există anumite moduri prin care noi toți avem nevoie 
în mod constant să fim influențați și modelați de către aceia care sunt diferiți de noi.  

 
x Viața în Misiune. Mare parte din creșterea și învățarea noastră poate veni doar în 

măsura în care experimentăm viața cu oameni pierduți și frânți care sunt departe de 
Dumnezeu. Atunci când experimentăm relațiile care ne cer să fim răbdători, plini de 
har, miloși, generoși și iubitori, inimile și mințile noastre sunt din ce în ce mai 
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transformate. Devenim tot mai asemănători cu Isus și aducem tot mai des vindecare 
pentru oamenii care suferă în jurul nostru.  

 
CUM TRĂIM 
Primele patru domenii din capul listei sunt menite să descrie activități sau lucruri pe care le 
facem și care ne iau mult timp - munca, servirea mesei, odihna/joaca, celebrarea. Vrem să 
vedem cum putem administra fiecare din aceste trei domenii având în minte Ucenicia,  
Misiunea și Scopurile Împărăției. Dacă tot ceea ce avem este un dar de la Dumnezeu, atunci 
tot ceea ce facem trebuie făcut pentru slava Lui.  
 

x Munca include vocația, dar și munca făcută în jurul casei sau munca prin care îi ajutăm 
pe ceilalți. Aceasta înseamnă să avem grijă de vehicule, mobilă, aplicații, computere și 
alte lucruri pe care le deținem. Înseamnă să ne îngrijim de hrana pentru familiile 
noastre și să ne îngrijim de nevoi zilnice precum mersul la cumpărături, curățenia și 
gătitul pentru soții și copiii noștri. Înseamnă și să îi ajutăm pe ceilalți cu unele dintre 
aceste activități. Ajutorul în repararea mașinii, act ivități pentru casă, curățenie, vopsit 
sau mutatul de mobilă. Sprijin pentru plantarea grădinii sau plivit. Tunsul ierbii. Sunt 
tot felul de modalități prin care îi putem sluji pe oameni pent ru a-i ajuta și 
binecuvânta. 

 
x Servirea mesei include timpul pe care îl petrecem în prepararea mâncării, servirea 

mesei și curățenia de după - fie că sunt făcute de plăcere sau pentru împlinirea 
necesităților nutriționale ale corpurilor noastre. De multe ori mâncăm acasă, iar uneori 
mâncăm în alte locuri. Aceasta  presupune ca uneori să mâncăm împreună cu câțiva 
oameni, iar alteori cu mai mulți. 
 

x Odihna/Joaca sunt acele lucruri pe care le facem pentru a reîmprospăta și reîncărca 
trupurile și mințile noastre, pentru a acorda o pauză minții noastre de la activitate și 
muncă, de a practica sporturi favorite și hobby -uri. Aceste lucruri ne umplu, de multe 
ori, timpul după muncă, timpul din zilele libere, din weekend-uri și concedii.  

 
x Celebrarea include toate modurile prin care onorăm și binecuvântăm pe aceia care au 

zile de naștere, aniversări, care nasc copii, sunt promovați la muncă, au absolvirea 
unui program de studii, etc. Celebrarea implică și vacanțe și toate momentele culturale 
importante conectate cu muzica, sporturile și distracția unde oamenii se adună 
împreună pentru a trăi experiența.  
 

x În mijlocul acestor ritmuri de viață constante, întrebarea  care se pune este cum putem 
să abordăm toate acestea cu intenționalitate. O intenționalitate de a iubi bine pe 
ceilalți care sunt angajați în aceleași activități și experiențe cu noi.    

 
x Povestea. Punctul de început în a iubi bine este de a avea atitudinea și așteptarea de a 

afla poveștile oamenilor, pe măsură ce ne urmăm cursul normal al vieții. E xistă 
oportunități pe parcursul zilei, de a iubi oamenii bine , prin manifestarea unui interes 
sincer pentru ei și prin adresarea unor întrebări bune despre viețile lor.  

x Ascultarea. Pe măsură ce ascultăm poveștile oamenilor, avem nevoie să devenim buni 
ascultători pentru ceea ce aceștia spun, de fapt. Nu doar să îi ascultăm pentru detalii, 
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ci să îi ascultăm pentru înțelesuri și motivații mai profunde în poveștile lor , prin 
întrebări și discuții suplimentare, precum și prin binecuvântarea lor în mod tangibil.  
 

x Binecuvântarea. Prin aceasta căutăm moduri practice prin care să FIM Vestea Bună 
pentru oameni, răspunzând la ceea ce am aflat din poveștile lor. Aceasta se poate 
întâmpla printr-o varietate de căi, precum oferirea de timp, abilități, resurse sau 
prietenie. 
 

 
CUM ÎL PROCLAMĂM PE ISUS 
Aceasta este o continuare a ultimei secțiuni, unde creștem în a munci, a mânca, a ne odihni, a 
ne juca și a celebra în mod intențional. Încercăm să facem toate aceste lucruri treptat, fiind 
aceia care căută poveștile oamenilor, ascultă bine și binecuvântează, pe măsură ce poveștile 
lor ne descoperă modalități prin care putem fi Veste Bună pentru ei. Atunci când 
experimentăm astfel de ritmuri cu oamenii, vom ajunge , în mod natural, să le cunoaștem 
poveștile în mod profund și vom fi capabili să ne spunem și noi poveștile în același mod. 
Aceasta va dezvolta încredere și vulnerabilitate în relațiile cu oamenii. Pe măsură ce se 
întâmplă acest lucru, vom fi capabili să conectăm treptat poveștile lor cu povestea lui 
Dumnezeu, în moduri specifice. Toate acestea conducând la oportunități prin care să-L 
proclamăm pe Isus ca fiind, în mod clar, Eroul și Scopul poveștii. 
 
Acest proces poate continua apoi, pe o durată de  timp nedeterminată, până când persoana și-
a predat viața lui Isus și a devenit ucenicul Său sau până ce am comunicat tot ce am putut 
împărtăși. Într-un astfel de moment, continuăm să ne rugăm binecuvântând persoa na cu 
fiecare ocazie pe care o avem și urmărindu-i povestea pe termen lung. Implicarea în astfel de 
relații, va ajuta, în tim, la trecerea acestor persoane de la statutul de contact, cunoștință până 
la cel de prieten de încredere și, să sperăm că, într -o zi, la cel de ucenic al lui Isus. 
 
(O explicație extinsă a acestui proces se găsește în resursa intitulată „A Avea Discuții 
Intenționale pe Marginea Evangheliei.” Pentru detalii, accesați resursa.) 
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