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CREAREA UNUI MEDIU DE UCENICIE SĂNĂTOS
În povestea lui Dumnezeu, vedem modul în care Isus face ucenici transformând simpli pescari
în pescari de oameni. Apoi, înainte de a se înălța la cer, le dă misiunea de a face ucenici care
ascultă de poruncile Sale. În cele ce urmează, vedem în Faptele Apostolilor modul în care
ucenicii au împlinit această misiune. Ei au făcut, de fapt, ceea ce Isus a făcut cu ucenicii Săi.
Au proclamat vestea bună despre Isus și au format comunități de credincioși care să trăiască
această nouă viață împreună, ca familie.
Ucenicia nu era doar o școală duminicală pe care trebuia să o frecventezi sau un curriculum
care trebuia discutat sau o varietate de programe oferite de biserică. Aceste structuri pot
învăța despre ce anume a poruncit Isus, dar ele nu pot crea, singure, un mediu unde oamenii
învață să asculte ceea ce Isus a poruncit. O comunitate centrată pe Evanghelie în misiunea lui
Isus trebuie să fie contextul de ucenicie.
Misiunea comunităților noastre misionale este de a face ucenici. Dar, în calitate de lideri, nu
putem forța oamenii să crească în ucenicie, la fel cum un fermier nu poate forț a o plantă să
crească. „Aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să
crească.” (1 Cor. 3:7) La fel ca un fermier, noi putem să creăm mediul care susține creșterea.
Ucenicia este purtarea de grijă, în mod holistic, a unui grup mic de oameni care
experimentează în mod consistent viața lui Isus și care învață împreună. Într-un mediu de
ucenicie sănătos, ei învață să predea fiecare domeniu al vieții lor domniei lui Isus.

10 CALITĂȚI NECESARE PENTRU UN MEDIU DE UCENICIE SĂNĂTOS
Ce fel de mediu a creat Isus pentru dezvoltarea ucenicilor Săi?

1. ÎMPUTERNICIT DE DUHUL SFÂNT
(Ioan 14:15-20, 16:7-15, 1 Cor. 2:10-14, Romani 8:5-14, Galateni 5:16-26, Faptele Apostolilor)
•

Doar Duhul Sfânt poate schimba inimi și transforma vieți. Prin urmare, El este, în mod
primordial, Cel care ucenicizează și echipează. El învață, reamintește, mustră, ajută,
conduce, revelează, consiliază.

•

Rolul Duhului Sfânt este de a ne face mai asemănători lui Isus și de a ne ajuta să
împlinim lucrările pe care am fost creați să le facem. Duhul Sfânt ne cheamă, ne
echipează și ne trimite să aducem roade, prin puterea Sa.

•

“Facerea de ucenici” trebuie realizată în ascultare de Duhul Sfânt și în parteneriat cu
El. Duhul Sfânt este, în mod primordial, Cel care ucenicizează și echipează oamenii. Nu
putem face nimic fără El (Ioan 15:5).
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o

Cum ar arăta ucenicia în ascultare de Duhul Sfânt și în parteneriat cu El?

2. PLIN DE EVANGHELIE
(Romani 8:28-29; Galateni 2:14; Matei 15:1-20, 20:20-28; Luca 6:1-11, 8:1-15)
•

Evanghelia trebuie să pătrundă în mediul de ucenicie. Este răspunsul final la fiecare
problemă și este motivația de a preda fiecare domeniu al vieții domniei lui Isus. Cu
alte cuvinte, este motivația de a aplica Evanghelia în fiecare domeniu al vieții.

•

Pe măsură ce suntem uimiți de Dumnezeu, de înțelepciunea, puterea, gloria, harul și
bunătatea Lui, revelate prin Povestea Sa și, în mod special, prin Isus, ne aflăm
siguranța, sensul, aprobarea, bucuria și satisfacția în El mai degrabă decât în orice
altceva.

•

Pe măsură ce Evanghelia se infiltrează în fiecare crăpătură și fisură a vieților noastre,
mergem tot mai mult în ascultare de Isus, pentru binele nostru și pentru gloria Lui.

•

Deseori Il vedem Isus ajutându-i pe ucenici să reflecte și să aplice adevărul pe baza
experienței. Pe parcursul evenimentelor și a discuțiilor de fiecare zi, El le-a arătat
modul în care, a fi parte din Împărăția Sa, oferă o perspectivă nouă asupra tuturor
lucrurilor. Atunci când adevărul Evangheliei este conectat cu experiența, are mai multe
șanse să fie amintit și aplicat.
o

Pot oamenii din comunitatea mea misională să aplice Evanghelia în viețile lor?
Unul în viața celuilalt? Conduc discuțiile noastre obișnuite la Evanghelie?

3. INFLUENȚAȚI DE COMUNITATE
(Matei 8:23-27, 9:9-13, 9:35-38; Luca 22:14-23, 22:39-46)
•

Ucenicii au învățat extraordinar de mult observându-L și ascultându-L pe Isus. Putem
presupune că au învățat foarte multe și din interacțiunea unul cu celălalt, pe măsură
ce călătoreau, trăiau și slujeau împreună în strânsă comuniune.

•

Rolul liderului comunității misionale sau al grupului ADN este foarte important ca
principal formator în procesul de ucenicie, dar multă învățătură, cizelare și modelare
au loc între ceilalți membri, în cadrul grupului, pe măsură ce slujesc și experimentează
viața împreună. (ex.: exemplul unei familii sănătoase sau al unei echipe sportive de
succes).

•

Darea de socoteală, care poate și trebuie să aibă loc, este esențială în procesul de
ucenicie, pe măsură ce un grup de oameni învață să își trăiască viața în mod deschis și
transparent unii față de ceilalți. Fără un nivel înalt de dare de socoteală, cei mai mulți
oameni sunt înclinați să țină ascunse și în păcat zone semnificative din viața lor. Un
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grup de prieteni de încredere este, de obicei, locul sigur în care păcatul poate fi
mărturisit și vindecat.
o Oamenii din comunitatea ta misională se consideră persoane care ucenicizează,
chiar dacă nu au o poziție de lideri?

4. MISIONALI, SLUJINDU-I PE CEILALȚI
(Matei 8:1-3, 8:14-17, 10:5-8; Luca 9:10-17, 18:35-46)
•

Isus a pus un accent deosebit pe slujire și evanghelizare pentru cei care nu erau încă
urmașii Lui, mai ales pentru cei în mare nevoie. Isus i-a expus, în mod constant, pe
ucenicii Săi la diferite tipuri de oameni, în locuri diferite, cu nevoi diferite. Mulți dintre
oamenii aceștia aveau nevoi fizice, emoționale sau spirituale. El i-a pus deseori pe
ucenici Săi în situații în care au putut învăța să iubească și să slujească „pe cei mai mici
dintre aceștia”, observându-L pe El sau slujind alături de El.

•

Trăsături de caracter precum dragostea, compasiunea, slujirea, sacrificiul și
generozitatea tind să fie mai ușor integrate în viața unei persoane, pe măsură ce intră
în viețile celorlalți și demonstrează, în mod frecvent, calitățile de mai sus în c adrul
acelor relații. Creșterea spirituală este de mult e ori mai semnificativă atunci când
oamenii slujesc și dincolo de familia bisericii, pe alți oameni care sunt în nevoie
disperată. (Este foarte important ca aceste lucruri să fie practicate în mod frecvent,
astfel încât să devină parte din stilul de viață, mai degrabă decât un proiect la care se
participă de câteva ori pe an.).
o

Pot compasiunea, generozitatea, sacrificiul, etc., să fie „învățate” în viața unui
credincios? Cum are loc aceasta?

5. HOLISTIC
(Matei 5:1-12, 6:1-4, 6:19-34; Luca 5:5-11, 6:37-42)
•

Este evident, din învățătura și experiențele pe care Isus le-a avut cu ucenicii, că El a
fost dedicat dezvoltării lor holistice, a fost preocupat în a -i ajuta să își subordoneze
întreaga viață voinței Tatălui și să își ofere întreaga viață ca închinare înaintea Tatălui.

•

Ucenicia are nevoie să implice purtarea de grijă pentru întreaga viață a unei persoane.
Fiecare zonă din viața a unei persoane are nevoie de Evanghelie, nu doar părțile
„spirituale” precum studiul Bibliei, rugăciunea, etc. Timpul, slujba , finanțele, relațiile,
corpul, etc., trebuie toate modelate din perspectiva Evangheliei.
o

Ce fel de purtare de grijă trebuie acordată pentru a ajuta fiecare persoană din
comunitatea ta misională și din grupul ADN să aplice Evanghelia în toate
domeniile vieții, nu doar în zonele „spirituale”?
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6. FRECVENT ȘI PE TERMEN LUNG
(Matei 4:18-23, 9:35-38; Luca 8:1, 8:22)
•

Lui Isus i-au luat trei ani de investiție în ucenicii Săi, înainte ca aceștia să fie gata să
slujească și să conducă pe cont propriu. Pe parcursul acestor trei ani, au petrecut un
număr incredibil de ore împreună.

•

Ucenicia nu este rapidă. Aceasta presupune timp, angajament și sacrificiu. O persoană
care ucenicizează trebuie să fie cu ucenicii săi în mod frecvent și tre buie să îi pese de
ei pe termen lung.
o

Este posibil să ucenicizezi pe cineva cu adevărat pe parcursul a 2 -4 ore pe care
le petreceți împreună, în majoritatea relațiilor de ucenicie? Cât de mult timp
crezi că ar trebui să ia?

7. EXPERIENȚIAL
(Matei 4:18-23, 9:35-38; Luca 8:1, 8:22)
•

Cea mai mare parte a timpului pe care Isus l-a petrecut cu ucenicii a fost într-un mediu
experențial. Ei trăiau împreună, călătoreau împreună, serveau masa împreună, slujeau
nevoilor celorlalți împreună, etc. Foarte puțin din timpul lor petrecut împreună pare să
fie ceea ce noi am considera un mediu formal de învățare.

•

Oamenii învață mult mai mult atunci când fac ceva decât atunci când doar aud ceva.
Din acest motiv, avem nevoie să îi ajutăm pe oameni să experimenteze viața trăită în
concordanță cu Evanghelia (Galateni 2:14). Avem nevoie să trăim aproape de ei, în
afara întâlnirilor bisericii, angajați împreună în viață, relații și slujire.
o

Cum poate comunitatea ta misională să trăiască și să experimenteze mai mult
împreună, pa parcursul unei săptămâni sau luni?

8. ADAPTAT LA NIVEL INDIVIDUAL
(Matei 14:28-31, 16:15-19, 26:36-38; Luca 9:28, 22:31-34)
•

Deși Îl vedem pe Isus petrecând mult timp cu ucenicii, împreună ca grup, Îl vedem și
vorbind specific în viețile lor, în mod individual, în momente diferite și în moduri
diferite.

•

Pe lângă nevoia unei dinamici de grup, ucenicii trebuie să fi avut și o natură personală,
pentru că fiecare persoană dintr-un grup are nevoi diferite, probleme, pasiuni și daruri
spirituale. Fiecare persoană trebuie văzută în mod individual, în același mod în care
părinții văd dezvoltarea individuală a fiecăruia dintre copiii lor. Avem nevoie de
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călăuzirea Duhului Sfânt pentru a identifica nevoi și pentru a vedea modalități
eficiente de a împlini acele nevoi.
o

Cum te poți asigura că oferi grijă în mod regulat și personal fiecărui membru
din grupul tău, pe baza nevoilor și personalității lui?

9. MODELAȚI
(Matei 8, 9, 14:13-21; Luca 5:12-13, 13:10-17, 14:1-6)
•

Deși, uneori, Isus i-a învățat pe ucenici în cadre mai formale, probabil că exemplul Său
constant de dragoste, slujire, sacrificiu, generozitate, încurajare, închinare, etc ., a avut
cel mai mare impact asupra vieții ucenicilor, pe măsură ce ei observau viața lui Isus.

•

Ucenicii aveau cel mai mult nevoie să vadă ce anume se aștepta de la ei, observând
trăirea efectivă si exemplul din viața de zi cu zi al Celui care îi uceniciza. Dacă o
persoană nu vede un exemplu din ceea ce ar trebui să facă, îi va fi dificil să facă acel
lucru bine sau în mod constant.
o

Cum poți să fii, pe cât posibil, un model al stilului de viață al lui Cristos pentru
cei pe care îi ucenicizezi?

10. AȘTEPTARE DE MULTIPLICARE
(Matei 4:19, 10, 28:19-20; Luca 10:1-3, 10:17-20)
•

Strategia lui Isus a fost, de la bun început, ca ucenicii Săi să fie temelia pentru biserică
și temelia pentru multiplicarea urmașilor Lui, în toată lumea.

•

Pe măsură ce ucenicii îi învață pe ceilalți să se supună tuturor poruncilor lui Isus,
aceasta include și porunca Sa de a face ucenici. Parte din a fi ucenici ai lui Isus este să
facem ucenici ai lui Isus. Acest scop al multiplicării, al ucenicului care devine cel ce
ucenicizează trebuie să fie declarat și așteptat de la început. Deși nu fiecare persoană
este dăruită să fie lider, fiecare persoană este înzestrată spiritual și chemată să
ucenicizeze, ca parte a unei comunități în misiune, bazată pe Evanghelie.

o

Cum le poți oferi celor pe care îi ucenicizezi viziunea de a deveni ucenicizatori în
următorii 1-3 ani?
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