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A AVEA DISCUȚII INTENȚIONALE PE MARGINEA EVANGHELIEI
Chiar dacă petrecerea timpului cu cei care nu Îl cunosc pe Isus este un mod valoros de a-i iubi
și de a-i binecuvânta în mod tangibil, aceasta nu înseamnă a fi misional și nu reprezintă, în
mod complet, modul în care suntem chemați să trăim ca ucenici ai lui Isus. Parte din
identitatea noastră de ucenici este și aceea de a fi martor, ambasador și mărturisitor al lui
Isus.
Este asta ceva ce doar evanghelicii extrovertiți sau creștinii bine formați pot face? Nu, este
un lucru pentru fiecare creștin. Este asta ceva ce ar trebui făcut ocazional, în momente
speciale și în locuri speciale? Nu, este ceva ce ar trebui să se întâmple des, în diferite forme,
pe parcursul interacțiunilor normale, de zi cu zi, din viețile noastre: la muncă, la școală, în
cartier, la sala de fitness, la activitățile sportive și extracuriculare ale copiilor noștri, etc.
Așadar, cum putem învăța să facem asta și să ajutăm oamenii din bisericile noastre să învețe
să aibă discuții intenționale pe marginea Evangheliei, în timpul mesei, la pe treceri, în pauza
de prânz, atunci când suntem în parc, la un eveniment sportiv sau la un concert cu prietenii?
Permite-mi să propun câteva principii simple și un proces simplu pentru care cred că
Dumnezeu ne-a dat tuturor abilitatea de a le îndeplini într-un mod eficace și aducător de
roade.
Aceste principii sunt complementare și merg împreună pentru a conduce relațiile noastre cu
cei care nu Îl cunosc pe Isus, spre punctul unei prietenii de încredere. De asemenea, aceste
principii clădesc unul pe celălalt, în timp, pentru a merge tot mai în profunzime spre povestea
unei persoane, spre povestea lui Dumnezeu și, eventual, spre comunicarea cu Isus ca fiind
răspunsul la nevoia primordială, din viața fiecărei persoane.
Nu uita, aceste lucruri se susțin unul pe celălalt, în timp. Pentru unii oameni acest progres
poate fi lent, în timp ce pentru alții este rapid. Important este să investim, în mod constant, în
viețile oamenilor și să fim intenționali în timpul pe care îl petrecem cu ei și în modul în care
purtăm conversații cu ei.

SLUJIRE/BINECUVÂNTARE
Pe măsură ce adâncim relația cu oamenii, fie că sunt cunoștințe noi sau vechi vecini, căutăm
mereu moduri tangibile de a-i sluji și binecuvânta. Acestea pot fi o serie de lucruri atât mari,
cât și mici. Să-i aduci unui coleg de serviciu cafeaua sau gustarea preferată. Să îi cumperi
micul dejun sau prânzul unui coleg sau vecin. Să ajuți cu un proiect de casă, s ă binecuvântezi
cu cadouri la ziua de naștere, aniversare sau Crăciun, să te oferi să ai grijă de copii, astfel
încât un cuplu căsătorit să iasă împreună într -o seară, etc. Pe măsură ce slujim și
binecuvântăm în mod constant în aceste moduri, se clădește încredere și se formează
oportunități constante de a purta conversații de calitate.

POVESTEA LOR
Chiar dacă avem cinci minute înainte de muncă, zece minute peste gard, în cartier, jumătate
de oră la prânz, douăzeci de minute după antrenament sau nouăzeci de minute la meciul de
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fotbal al copilului tău, avem întotdeauna ocazia de a duce relațiile la un nivel mai profund.
Pentru a face asta, trebuie să iubim oamenii suficient de mult pentru a fi motivați să le aflăm
poveștile.
Vom face asta prin adresarea MULTOR întrebări autentice și prin a fi buni ascultători. Pe
măsură ce adresăm întrebări bune și ascultăm bine, vom auzi cum putem să îi slujim în mod
practic, vom auzi care sunt următoarele întrebări pe care le putem adresa pentru a merge mai
profund în povestea lor și vom începe să auzim motivele pentru care s unt departe de biserică
și de Dumnezeu.

POVESTEA NOASTRĂ
Pe măsură ce vorbim cu oamenii, adresăm întrebări bune și ascultăm cu atenție, vor fi
întotdeauna părți din povestea lor care se leagă de povestea noastră. Aceste legături vor veni
fie sub forma unor similarități, fie sub forma unor contraste cu povestea noastră. Ei au
crescut într-un oraș mare. Noi am crescut într-un oraș mare sau într-unul mic. Ei au crescut
într-o familie mică. Noi am crescut într-o familie mică sau mare. Lor le place să practice
sporturi. Nouă - fie ne plac sau nu sporturile, fie avem alte tipuri de pasiuni.
Întotdeauna va exista similaritate sau contrast, ceea ce înseamnă că ÎNTOTDEAUNA vom avea
oportunități de a vorbi despre povestea noastră și de a face legături între povestea noastră și
povestea lor. Când aceasta se întâmplă, se clădește încredere și ne permite să fim cunoscuți
de către ceilalți, pe măsură ce ei ne devin cunoscuți nouă. Nu uita, aceasta se întâmplă în
timp și după multe conversații. Astăzi zece minute după serviciu, săptă mâna viitoare treizeci
de minute după serviciu, o oră după încă o săptămână, duminica, în timpul mesei dinainte de
meciul de fotbal, 30 de minute la masa de prânz, două săptămâni mai târziu. Să adresăm tot
mai multe întrebări. Să mergem tot mai profund în povestea lor. Să împărtășim tot mai
profund din povestea noastră.

POVESTEA LUI DUMNEZEU
Pe măsură ce mergem tot mai profund în povestea unei persoane și împărtășim tot mai
profund din povestea noastră, va exista întotdeauna o oportunitate crescândă, fie de a-i
întreba despre lucruri spirituale într-un mod natural, fie de a face conexiuni spirituale cu
povestea noastră, într-un mod natural. Aceasta poate însemna să întrebăm sau să împărtășim
despre implicarea în biserică, lucruri pe care biserica noastră sau comunitatea misională le
face pentru a binecuvânta orașul, cartierul, pentru a ajuta mamele singure, pentru a sprijini
familiile sărace, pentru a îngriji vecinii bolnavi, etc.
Sau, putem să îi întrebăm despre motive pentru care să ne rugăm pentru ei sau să vorbim
despre rolul rugăciunii în viețile noastre, în familiile noastre sau în detaliile practice din viața
noastră. Putem lega aceasta de modul în care abordăm munca, finanțele, căsnicia, creșterea
copiilor, pensionarea, concediul, etc. Atunci când aceasta se întâmplă, va fi în contextul
relațiilor care sunt adânci, sigure și de încredere, relații în care dragostea a fost exprimată în
moduri generoase, practice.
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EROUL ISUS
Pe măsură ce relațiile cresc și capătă profunzime în modurile descrise mai sus, acestea vor
merge întotdeauna spre oportunități spirituale, prin manifestarea constantă a dragostei și a
intenționalității. Astfel, se vor ivi mai multe oportunități de a vorbi clar despre Isus, eroul din
povestea lui Dumnezeu. Vor apărea oportunități de a vorbi despre modul în care Isus ți-a
schimbat viața, de ce ai avut nevoie de Isus pentru a-ți schimba viața și cum poate El să
schimbe și viețile lor; despre faptul că El este răspunsul la părțile frânte din povestea lor,
despre modul în care El reprezintă singura cale pentru a avea o relație restaurată cu
Dumnezeu; despre modul în care El este singurul care poate aduce viața împlinitoare pe care
Dumnezeu o intenționează pentru fiecare persoană.

ÎNTREBĂRI BUNE
În acest moment, poate că te gândești: „Care sunt acele întrebări bune, autentice pe care le aș putea adresa oamenilor, în mod constant, pentru a ajunge să le știu poveștile? Poți să îmi
dai câteva exemple?” Iată câteva și sunt sigur că te poți gândi la multe altele, similare cu
acestea.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poți să îmi povestești despre familia ta? Unde ai crescut? În ce mediu ai crescut? (oraș,
suburbie, mediu rural, clasă de mijloc, posibilități reduse, etc.)
Care era relația ta cu părinții, pe măsură ce ai crescut? Dar cu rudele tale? Cu
prietenii? Cu profesorii și cu antrenorii tăi?
Care au fost unii dintre oamenii care te-au format în viață, care au avut un rol în
maturizarea ta? Cum au contribuit?
Cum îți plăcea să îți petreci timpul liber? Care erau câteva din lucrurile pe care îți
plăcea să le faci? Care erau câteva din locurile tale preferate unde îți plăcea să mergi?
Care sunt câteva dintre cele mai frumoase amintiri ale tale din școala primară,
gimnazială, liceu?
Cum a fost experiența ta la facultate? Ce a fost bine și ce a fost rău?
Care ai putea spune că au fost unele dintre cele mai formatoare experiențe din viața
ta?
Care au fost câteva dintre cele mai bune și cele mai proaste slujbe?
Cum îți place să îți petreci zilele libere, weekend-urile, concediile?
Care sunt unele dintre cele mai bune locuri unde ai călătorit vreodată? De ce?
Îți place să citești? Ce îți place să vizionezi? Ce fel de muzică îți place să asculți?
Ce fel de activitate fizică faci și cum încerci să te menții sănătos?

De regulă, indiferent care e răspunsul la oricare dintre întrebări, poți întotdeauna să continui
prin a întreba „De ce spui asta?” sau să îi rogi să îți dea mai multe detalii:„Poți să îmi spui ma i
multe?” sau „Aș vrea să aud mai multe despre asta.” Aceste întrebări suplimentare te vor
ajuta, de multe ori, să arunci o privire mai în profunzime în inima lor și să ai o înțelegere mai
adâncă asupra poveștii lor.

CUM ÎL MĂRTURISIM PE ISUS
În imaginea de mai jos, vei vedea săgeți orientate circular. Scopul este pur si simplu de a arăta
că discuțiile și relațiile cu oamenii se află într-un proces continuu. Acestea se formează în
timp. Sunt construite și capătă profunzime o data cu trecerea timpului. Relațiile cu oamenii se
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creează după multe, multe conversații, uneori mai scurte, alteori mai lungi. Pe măsură ce
mergem în profunzime și clădim prietenii bazate pe încredere, aceasta va conduce la discuții
spirituale cu semnificație despre viețile lor și viețile noastre.
Aceasta este descris vizual în centrul acestui cerc: faptul că, prin binecuvântare constantă și
aflarea poveștilor oamenilor, relațiile noastre vor evolua de la momentul întâlnirii la a deveni
cunoștințele lor, la construirea de prietenii de încredere și, eventual, la devenirea lor ca
ucenici și prieteni ai lui Isus.

Slujire/binecuvântare

CONTACT

CUNOȘTINȚĂ

PRIETEN

UCENIC
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