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BUN VENIT LA
ADVANCE

ghid de mentorat
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GRUPURILE DE
MENTORARE IN
EVANGHELIZARE
PROMOVEAZA
DEZVOLTAREA
evanghelistilor
prin SPRIJINIREA
ACESTORA IN
CHEMAREA
LOR DE A VESTI
EVANGHELIA.
Modelul Advance s-a nascut din viziunea unui
evanghelist pe numele lui Andy Hawthrone de
la organizatia “The Message Trust” din Marea
Britanie, care intentiona in a aduce laolalta 12
predicatori evanghelisti a caror experienta,
ravna si dedicare sa slujeasca drept exemplu
altor 12 evanghelisti care la randul lor sa fie
slujitori unui alt grup si asa mai departe.
Prin intalnirile periodice la nivel de grup restrans,
membrii participanti pot primi invatatura, pot
impartasi din experienta personala si pot fi ziditi
in trairea lor spirituala.
Desigur, o legatura mai stransa intre membrii
grupului poate fi realizata prin intermediul
mijloacelor media de care acestia dispun, spre
incurajare dar si spre instiintarea cu privire la
oportunitatile de evanghelizare care se ivesc la
un moment dat.
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La finele unui an petrecut in grupul de
mentorare, fiecare din cei doisprezece sunt
responsabili pentru a infiinta un nou grup
de doisprezece evanghelisti, urmand ca prin
aplicarea acestui model de multiplicare,
societatea noastra sa fie “invadata” de
credinciosi care vor duce Evanghelia fara rusine
sau retinere pana la marginile Pamantului – fie
ca vor vorbi miilor de oameni de pe scena unui
stadion, fie ca se afla in sanul unei familii, ori a
unui grup restrans de persoane din comunitatea
sa.
Pe masura ce se multiplica, modelul Advance
intruchipeaza raspunsul direct al lucratorilor
Evangheliei de a fi echipati, incurajati si sprijiniti
pentru vestirea mesajului mantuirii Domnului
nostru Isus Hristos.

5 principii ale acestei
miscari
Pentru a infiinta un astfel de grup de mentorare
este indicat a se respecta aceste 5 principii de
netagaduit:

1. INTALNIRI LUNARE
Aceste intalniri lunare trebuie sa reprezinte o
prioritate pentru toti membrii grupului. Este
esential ca, fiecare nou membru sa fie dedicat
cu adevarat fata de intalnirile periodice, sa
participle cu seriozitate si sa nu gaseasca
scuze pentru a-si motiva absenta ori sa amane
intalnirea pentru ca a aparut in calendarul
personal ceva “mai important”. Nimic nu poate fi
mai important decat echiparea pentru lucrarea
mareata la care Domnul te-a chemat.

2 . A FI PRELUCRAT
Studiul Cuvantului lui Dumnezeu spre
aprofundarea invataturii Evangheliei trebuie
sa constituie cea mai mare parte a timpului
petrecut impreuna in cadrul intalnirilor
periodice. Membrii grupului trebuie sa fie
deschisi unii fata de altii, sa primeasca critica
constructiva si sa inteleaga ca schimbarea se
poate realiza incepand cu deschiderea fiecaruia
fata de grup.
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3. A FI RESPONSABIL
Printr-o evaluare personala sau prin metoda
chestionarului, prin marturisirea personala
fata de membrii grupului putem fi responsabili
de trairea noastra, in incercarea de a duce
sfintenia atat in plan personal cat si in plan
spiritual stiind chemarea pe care am primit-o,
de a vesti mantuirea vesnica tuturor oamenilor.
Onestitatea, vulnerabilitatea sunt caracteristici
ale grupului Advance si chiar daca presupun
timp pentru a fi implementate, vor fi exersate
inca de la inceput chiar de liderul grupului.

4. COMUNICAREA
Printr-o comunicare deschisa cu membrii
grupului, prin orice mijloace de comunicare
la indemana, fie ca este vorba de email, sms
si altele, se vor tine la curent toti participantii
cu privire la nevoile de rugaciune existente,
rapoarte incurajatoare in urma evanghelizarii
sau altele. O comunicare eficienta creeaza
dinamica grupului si te ajuta sa ramai conectat
pe parcursul lunii.

5. MULTIPLICAREA
La intervalul de 12-18 luni de apartenenta la
grupul de mentorare se va avea in vedere
explorarea tuturor posibilitatilor de multiplicare.
Nu fiecare membru va cauta sa infiinteze
propriul grup dar avand aceasta premisa multi
vor putea si vor dori sa inceapa un grup nou de
credinciosi hotarati sa echipeze si incurajeze
si pe altii spre evanghelizare, realizand Marea
Trimitere pe care Domnul Isus ne-a lasat-o
inaltandu-se la cer.

ESTE ACEASTA SI PENTRU
MINE?
Indiferent de situatia in care te afli, fie ca aceasta
iti permite sa propovaduiesti Evanghelia de la
amvon ori sa iti impartasesti la nivel personal
credinta cu cei pe care ii intalnesti in viata de zi
cu zi, iata aici 3 intrebari simple care te vor ajuta
sa realizezi daca grupul Advance este si pentru
tine…

ghid de mentorat

CREDINTA
Consideri ca puterea Evangheliei este aceeasi
dintotdeauna si ca ea este singura cale prin care
omul poate ajunge la mantuire?

VIZIUNE CLARA
Iti doresti sa impartasesti Evanghelia intr-un
mod simplu si clar, prin conversatii la nivel
personal sau prin predicarea multimilor de
oameni?

INVITATIE
Astepti cu nerabdare momentul in care se face
chemare la altar si oamenilor le este oferita
invitatia de a se impaca cu Domnul nostru Isus
Hristos?
Daca ai putut raspunde cu “DA” la toate
aceste 3 intrebari si daca ai gasit si pe altii
care au raspuns afirmativ, iata, acest ghid este
potrivit pentru a incepe grupul ADVANCE, o
calatorie cat se poate de serioasa in pregatirea
evanghelistilor.

Continutul ghidului
Acest ghid contine 12 capitole care te vor insoti
pe parcursul intregului an in cadrul grupului
Advance. Daca esti un evanghelist cu experienta
in conducerea unui grup mic vei gasi un sprijin in
acest ghid putand adapta continutul in functie
de nevoile si interesele membrilor dar daca esti
novice, urmareste pas cu pas continutul acestui
ghid si vei avea tot ceea ce este necesar pentru
fiecare intalnire in parte.
Cele 12 capitole ale acestui ghid te vor ajuta
sa intelegi mai bine Evanghelia si caracterul
unui evanghelist, fiind impartite in subcapitole
care acopera cele 5 caracteristici ale unui
evanghelist.

7

Caracteristicile de baza
ale unui evanghelist
1. EVANGHELISTUL CUNOASTE FOARTE
BINE CUVANTUL DOMNULUI
Trebuie sa cunoastem foarte bine Cuvantul
Domnului iar pentru acesta trebuie in mod
diligent sa citim si sa studiem Biblia, astfel
incat predicarea noastra sa nu vina din ideile si
banuielile noastre privitoare la ceea ce este scris
in evanghelii, ci mai degraba bazat pe ceea ce
invata Cuvantul lui Dumnezeu. Marea Trimitere
din Matei 28:18-20 ne spune sa facem ucenici
din toate neamurile invatandu-i sa indeplineasca
tot ceea ce a poruncit Isus. Iata deci, suntem
chemati nu doar la a face ucenici, dar si la a-i
invata pe acesti ucenici adevarul si anume cel
care se regaseste pe paginile Scripturii.

2 . EVANGHELISTUL ESTE UN OM AL
RUGACIUNII
Noi suntem chemati sa ne supunem calauzirii
Duhului Sfant pentru a indeplini sujba
unui evanghelist, stiind ca nu prin puterea
noastra ci prin puterea lui Dumnezeu oamenii
primesc mantuirea. Asadar, rugaciunea este
o caracteristica de baza a unui evanghelist
care cere in mod constant oportunitati de
propovaduire si marturisire a credintei. In
capitolele 5 si 6 vom explora viata spirituala a
unui evanghelist si impactul acesteia asupra
lucrarii de evanghelizare.

3. EVANGHELISTUL DUCE O VIATA
SFANTA , FIIND RESPONSABIL DE
TRAIREA SA
In centrul Evangheliei salasluieste sfintenia. Sa
propovaduiesti sfintenia mai intai semnifica sa
duci o viata sfanta, adica ceea ce se vede de la
amvon se vede si de acasa.
Un mesaj la fel de sfant este si acela prin care
incurajezi si sustii pe aceia dintre noi care au
cazut, care se afla la o rascruce de drum si nu
stiu calea pe care s-o apuce. In capitolele 7 si
8 ne vom aprofunda cunostintele privitoare la
sfintenie, la trairea unei vieti responsabile in
familie si societate.

4. EVANGHELISTUL ESTE DEVOTAT IN
SLUJIREA CE I-A FOST INCREDINTATA
Evanghelizarea presupune intentionalitate. Zi de
zi trebuie sa fim constienti de responsabilitatea
primita si sa urmarim oportunitatile pentru
vestirea Evangheliei, nu doar prin rostirea
unui mesaj fad, ci mai ales prin demonstrarea
dragostei nepartinitoare a lui Dumnezeu care
l-a dat ca jertfa pe unicul Sau Fiu spre iertarea
pacatelor noastre. In capitolele 9 si 10 vom
intalni doua criterii distincte ale profilului
evanghelistic: ocaziile multiple de evanghelizare
si disponibilitatea impartasirii mesajului salvarii,
ca punct esential in mantuirea oricarui suflet.

5. EVANGHELISTUL INSPIRA INTREAGA
BISERICA LA MISIUNE
Asa cum evanghelistul impartaseste mesajul
salvarii cu lumea intreaga, tot asa el trebuie sa
inspire biserica sa ii urmeze exemplu facand
acelasi lucru. A evangheliza trebuie sa fie treaba
fiecarui crestin in parte iar acest mesaj trebuie
transmis intregului trup al lui Hristos. Astfel, in
capitolul 11 vom dezbate rolul evanghelistului in
comunitatea de credinciosi din care face parte.
Capitolul 12 incheie un an de pregatire in cadrul
grupului Advance si cel mai potrivit ar fi o
intalnire aparte cu toti membrii grupului, o iesire
indiferent sub ce forma se poate organiza ea.
Prin aceasta iesire, membrii ar putea reflecta
in voie asupra tuturor aspectelor si lucrurilor
nou invatate dar si asupra perspectivei si
posibilitatilor care se pot deschide pentru viitor.

Cum sa conduci un grup
ADVANCE
Formeaza un grup de 10-12 persoane, de
preferat de acelasi sex, insa acest aspect nu
este obligatoriu, si stabileste intalniri lunare
de maxim 2 ore ca durata. In cadrul acestor
intalniri, liderul grupului va conduce discutiile,
inclusiv rugaciunea, studiul Scripturii, folosind
acest ghid ca un indrumar foarte util , credem
noi, incepand cu prima intalnire pana la ultima,
oferindu-i tot ceea ce este necesar pentru un
studiu bine realizat.
Fiecare capitol incepe cu un pasaj din Scriptura
pe care iti poti cladi studiul si invatatura.
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Foloseste-te de acest ghid in functie de nevoile
membrilor grupului, poti urmari indeaproape
studiul de pe paginile acestui ghid ori poti sa
o lasi mai lejer cata vreme scopul pentru care
grupul s-a adunat este acela de a se ruga si a
cauta sa creasca in invatatura Evangheliei.

pot fi descarcate din versiunea PDF a ghidului
ADVANCE advance2020.org/accountability.

Fiecare intalnire, dupa cum veti vedea incepe
cu un moment introductiv. Acest moment
este in special foarte necesar in primele
intalniri ale grupului pentru ca numai asa
membrii ADVANCE se pot cunoaste unii pe
altii. Pe masura ce timpul trece, acest moment
introductiv va avea rolul atat de impartasire a
experientelor personale cat si pentru a revizui
sesiunea anterioara de studiu.

REPERE OPTIONALE ALE INTALNIRII

Apoi, este timpul de rugaciune. Nu putem
aproxima cat timp va dura acesta si nici nu
exista un timp de rugaciune bun si unul rau.
Rugaciunea se poate organiza in comun sau cu
partener, pentru cateva minute sau pentru o
perioada mai mare de timp.
Urmeaza apoi invatatura din Scriptura cu
referintele date, punctele de discutie, intrebarile
si citatele aferente. Acesta insa, este un punct in
program de care trebuie avut grija si nu trebuie
depasit timpul alocat deoarece este important si
timpul de reflectie, moment ce n-ar trebui grabit
sau “inghesuit” in program doar pentru a fi facut
si atat!
Dupa momentul aferent invataturii din
Scriptura urmeaza timpul de discutii asupra
celor studiate, prin intrebari care au legatura
cu subiectul invataturii. Nu veti avea suficient
timp sa discutati intregul pasaj, insa, in functie
de interesul grupului, aveti la dispozitie si
puteti folosi si alte cateva pasaje care vin in
completarea subiectului pus in discutie.
Fiecare sesiune se incheie cu un element
de aplicabiliate care este bine de realizat in
intervalul de timp dintre aceste sesiuni. Desigur,
si in acest caz aveti posibilitatea sa adaugati,
imbunatatiti sau schimbati acest element de
aplicatie atata vreme cat sustine tema invataturii
din cadrul intalnirii date.
Apoi urmeaza un al doilea timp de rugaciune, in
care oamenii au ocazia sa se deschida, sa devina
responsabili pentru actiunile lor, fiecare in parte
si sa isi evalueze progresul completand fisele
de evaluare care se gasesc la pagina 70 sau
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Intalnirea se va incheia anuntand data, ora si
locul urmatoarei intalniri.

MOTIVE DE RUGACIUNE SPECIFICE
Se poate lua in considerare rugaciunea comuna
a grupului pentru cate un membru sau doi
specificand nevoile acestora, fie ca este vorba
de cele personale sau de lucrare. Astfel, pe
parcursul intregului an, fiecare va beneficia de
rugaciune si sustinere in rugaciune.

EXERCITIU PRACTIC
Unii vor fi tentati sa iasa pe strada si sa puna in
aplicare cele auzite sau studiate si acesta este
un lucru bun deoarece acesta este si scopul
grupului de a ne pregati pentru evanghelizare.
Se pot organiza astfel de exercitii practice, fara
a omite insa pregatirea lor si apoi impartasirea
experientei, a celor invatate cu toti membrii
grupului.

INVITATI SPECIALI
In masura in care este posibil, puteti invita
un musafir, un vorbitor important care poate
contribui cu experienta si cunostintele sale la
inflacararea membrilor grupului.

SFATURI UTILE PENTRU A
CONDUCE UN GRUP
Planificati intalnirile lunare cu mult timp in
avans (chiar si cu 6 luni inainte) si tineti-va de
acele date indiferent ce ar aparea! Puteti folosi
orice platforma online care v-ar putea ajuta, o
recomandare este doodle.com.
Mentineti comunicarea pe parcursul
saptamanilor in care nu va intalniti folosind
aplicatia WhatsApp sau una asemanatoare. Ca
lider de grup, mentine comunicarea activa si
continua, intrebandu-i pe oameni cum sunt, care
sunt nevoile de rugaciune si pune la dispozitie
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resurse care le-ar putea fi utile intr-un moment
sau altul.
Pregatiti o masa impreuna si cinati impreuna.
Se stie ca mancarea are un fel aparte de a uni
oamenii, ajutandu-i sa se deschida intr-un mod
deosebit!
Initiati discutiile despre multiplicare cat de
curand posibil, chiar de la primele intalniri si
cand oportunitatea se iveste, provocati-l pe
viitorul lider sa vorbeasca cu potentialii membri
despre formarea unui nou grup ADVANCE.
Stabiliti intalnirile intr-o locatie placuta si
comfortabila, fie ca este vorba despre un loc
public sau unul privat.
Sa aveti disponible cateva carti, brosuri
relevante precum: John Stott , „Esentialul
crestinismului” sau Rico Tice „Honest
Evangelism”.
Acestea pot fi sugerate ca “tema” pentru data
viitoare sau pot constitui o alta tema de discutie
in cadrul grupului.
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GHIDUL
INTALNIRII

ghid de mentorat
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CAPITOLUL I
BUN VENIT LA ADVANCE
Aceasta prima intalnire
este preponderent axata pe
cunoasterea si interactiunea
unuia cu celalalt si pe
stabilirea cadrului in care
se vor organiza si desfasura
intalnirile lunare , precum
si identificarea celor 5
caracteristici ale unui
evanghelist.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
In cadrul grupului Advance vom creste
impreuna si ne vom dezvolta cele 5 caracteristici
ale unui evanghelist, incurajandu-ne reciproc si
echipandu-ne totodata pentru lucrarea la care
am fost chemati.

Scopul evanghelizarii este vestirea Evangheliei,
este acea chemare sau invitatie oferita
oamenilor pentru a-si pune increderea in
Domnul Isus si a accepta domnia Sa in viata lor.
Cand recunoastem ca suntem creatia lui
Dumnezeu, atunci incepem sa intelegem ce
inseamna inchinarea si abia apoi incepe un
process de innoire si transformare a mintii
noastre prin puterea Duhului Sfant. (Galateni 5:
13-26)
In Exod 8:1 Dumnezeu ii porunceste lui Moise sa
mearga la Faraon si as ii ceara sa “lase poporul
sa plece…” Pana in ziua de astazi, Dumnezeu
doreste sa ii elibereze pe cei captivi. Asa cum i-a
cerut lui Moise atunci, si noua ne cere astazi sa
propovaduim lumii un mesaj de eliberare – nu
trebuie sa mai fim robi ai pacatului deoarece
Dumnezeu a rezolvat problema pacatului prin
Isus si prin puterea Duhului Sau (Romani 8:2).
Scopul evanghelizarii este acelasi care a fost si a
lui Moise si al poporului Israel-inchinarea!

DIN CULISE

“Lasa pe poporul Meu sa plece ca sa-Mi
slujeasca.”

Un punct bun de plecare in deschiderea primei
intalniri este acela ca chemarea la evanghelizare
este personala. Veti citi apoi Evanghelia dupa
Marcu (Marcu 1: 16-18) in care Petru si Andrei
sunt chemati de Domnul Isus sa il urmeze.

Suntem si am fost creati sa fim inchinatori ai
lui Dumnezeu, oameni ce marturisesc harul cel
mare la care si altii sa vina si sa se inchine.

Simti si tu aceeasi chemare astazi? Isus li s-a
adresat acestor 2 ucenici intr-un mod foarte
personal, facand referire la meseria lor printr-o
metafora foarte bine intrebuintata.

GHIDUL INTALNIRII

Dumnezeu astazi ne cheama pe fiecare din noi
la evanghelizare facand referire la acele lucruri
care ne motiveaza ori de care suntem atasati si
pasionati. Fie ca este vorba de muzicieni, artisti,
asistente, oameni de afacere sau oricare alta
vocatie ai, Dumnezeu poate folosi darul tau
pentru a atrage oameni la mantuire.

ghid de mentorat

MOMENT INTRODUCTIV (20-30 MINUTE)

Luati-va timpul necesar pentru prezentarea
tuturor participantilor si folositi-va de orice
mijloace aveti la dispozitie pentru a crea o
atmosfera relaxanta, fie prin activitati recreative,
amuzante sau pe rand oferiti ocazia fiecaruia
sa impartaseasca cate ceva despre el/ea. Apoi
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spuneti in cuvintele proprii care este scopul
intalnirii si al grupului Advance.

RUGACIUNE

Aduceti timpul petrecut impreuna sub
conducerea Duhului Sfant ca El sa calauzeasca
discutiile.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MIN)
Parcurgeti urmatorul material de studiu pus la
dispozitie ori spicuiti din el astfel incat sa puteti
trece prin toate versetele biblice.
„Dar eu nu tin numaidecat la viata mea, ca si
cum mi-ar fi scumpa, ci vreau numai sa-mi
sfarsesc cu bucurie calea si slujba pe care
am primit-o de la Domnul Isus, ca sa vestesc
Evanghelia harului lui Dumnezeu.”
FAPTELE APOSTOLILOR 20:24

Pe scurt, “a evangheliza” semnifica a propovadui
vestea cea buna, care este Evanghelia Domnului
Isus Hristos: aceea ca omenirea (pacatoasa)
a fost impacata cu Dumnezeu prin lucrarea
de mantuire a lui Isus pe cruce. Astfel, avem
acces la Tatal, la viata vesnica si la o relatie cu
Dumnezeu datorita faptului ca pacatul a fost
sters prin jertfa sfanta a lui Isus.
Sa privim la aceste doua pasaje prin care putem
defini evanghelizarea:
“A evangheliza este a-l prezenta pe Isus
Hristos oamenilor pacatosi asa incat prin
puterea Duhului Sfant acestia sa isi puna
credinta in El.”

Evanghelizarea presupune un mesaj
propovaduit, o punere in lumina a persoanei
Domnului Isus si o incercare de a convinge
audienta sa il accepte si sa il primeasca ca Domn
si Mantuitor. Si totusi, pe cat de importante sunt
cuvintele in limbajul oral, trebuie sa depasim
vorbele.
David Watson a spus: “Doar prin demonstrarea
puterii Duhului cel Sfant oamenii pot fi convinsi
de pacat, altfel mesajul nostru propovaduit
este in zadar.” Trebuie sa intelegem ca,
evanghelizarea este o lucrare spirituala care
devine eficienta atunci cand Dumnezeu se misca
cu putere. Caci, daca ne putem baza doar pe
schimbarea mentalitatilor, atunci puterea de
convingere ar fi de ajuns dar evanghelizarea
este despre mantuire: prin mesajul nostru,
Duhul convinge, renaste credinta si apoi incepe
transformarea inimii.
Evanghelizarea fara puterea Duhului este
doar o forma de marketing insa, asa cum a
spus si Leonard Ravenhill “orice lucrare de
evanghelizare este eficienta daca Dumnezeu
binecuvinteaza”.
Scopul evanghelizarii este de a forma ucenici
– inchinatori in duh si adevar (Ioan 4:23). Deci
evanghelistii trebuie sa fie inchinatori autentici.
Aceste intalniri ale grupului Advance te vor ajuta
sa cresti ca inchinator si sa dezvolti caracterul
unui evanghelist prin cele 5 caracteristici de
baza ale unui evanghelist:

EVANGHELISTUL CUNOASTE CUVANTUL
DOMNULUI
Noi trebuie sa cunoastem ceea ce propovaduim
pe cat de profund posibil. Pentru ca sa ajungem
sa cunoastem Cuvantul trebuie sa petrecem
timp citind si studiind Cuvantul. (Romani 10:17)

J.I. PACKER

“Evanghelizarea este… „ propovaduirea
istorica si biblica a lui Hristos ca Domn si
Mantuitor, cu o convingere ferma ca El are
puterea sa ne impace cu Dumnezeu, Tatal.”
BILLY GRAHAM

EVANGHELISTUL ESTE UN OM AL
RUGACIUNII
Noi trebuie sa ne supunem puterii Duhului Sfant
pentru lucrarea care ne-a fost incredintata.
Rugaciunea este parte fireasca a vietii de
evanghelist, o constanta cerere ca Dumnezeu
sa il indrume spre ocazii in care sa poata sa
marturiseasca credinta.

Discutii: Ce putem noi invata despre
lucrarea de evanghelizare din aceste
pasaje?
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EVANGHELISTUL DA SOCOTEALA
Sfintenia este la baza intregii Scripturi, de aceea
o viata responsabila inseamna ca predicarea de
la amvon trebuie sa fie in concordanta cu trairea
de zi cu zi.

APLICATIE (5 MINUTE)

EVANGHELISTUL ESTE DEVOTAT
Intentional, axat pe lucrarea care i-a fost
incredintata, cautand orice ocazie pentru a
impartasi dragostea si bunatatea lui Dumnezeu,
cautand sa ii ajute pe cei care se hotarasc
pentru Domnul sa inceapa o viata spirituala, de
credinta. (Faptele Apostolilor 17:30)

RUGACIUNE

EVANGHELISTUL INSPIRA PE ALTII
Pe masura ce impartasim mesajul Evangheliei
cu o lume care are nevoie de el, trebuie
sa si provocam Biserica la evanghelizare.
Evanghelizarea este si trebuie sa fie interesul
fiecarui membru din biserica lui Hristos. (Evrei
10:24–25)

Discutii: Priviti cu atentie aceste 5
caracteristici ale evanghelistului si
discutati care este cea mai evidenta si care
este cea mai putin evidenta in viata lor.

DISCUTII (15 MINUTE)

Parcurgeti intrebarile de mai jos si/sau purtati o
discutie pe marginea citatului:
•

Care este rolul nostru in evanghelizare si care
este rolul lui Dumnezeu?

•

Cum suntem siguri de autenticitatea noastra
ca inchinatori? Dar ca evanghelisti?

•

Care sunt asteptarile tale de crestere pentru
urmatoarele luni? Dar cele cu privire la
grupul Advance?

Gasiti voi insiva o definitie potrivita si scripturala
pentru evanghelizare. Puteti reciti pasajele din
Biblie pentru inspiratie.

Multumiti Domnului pentru Cuvantul Sau.
Multumiti pentru ca v-a facut partasi la o
asemenea lucrare. Rugati-va ca El sa va
inzestreze pentru lucrare, pentru a fi mesagerii
Lui in cuvant si fapta. Cereti-I sa va ajute sa
cresteti cele 5 caracteristici ale evanghelistului
in viata voastra pe parcursul intalnirilor din
cadrul grupului Advance.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)
Completati formularele, grupati-va in perechi
sau dupa caz, in grupuri mici si apoi petreceti
timp in rugaciune unul pentru altul.

ANUNTURI SI INCHEIERE (10 MINUTE)

Incheiati aceasta prima sesiune prin crearea
unui grup de WhatsApp in care sa fie inscris
fiecare membru al grupului sau daca nu folositi
o alta platforma pe care toti membrii o pot
folosi gratuit si la care toti au acces. Acest grup
on-line este pentru a ramane conectati intre
intalniri, pentru transmiterea de informatii sau
motive de rugaciune.
In final, stabiliti datele pentru urmatoarele
intalniri, fie chiar cu 6 luni inainte daca este cu
putinta, asa incat fiecare sa isi poata planifica
activitatile si sa nu rateze intalnirile Advance.

Charles Spurgeon a spus: “Daca pacatosii sunt
condamnati si se indreapta vehement spre
iad, cel putin sa treaca mai intai peste trupurile
noastre rapuse. Daca ei vor pieri, macar sa piara
avandu-ne pe noi inclestati in jurul membrelor
implorand la pocainta. Daca iadul trebuie sa
fie populat, atunci nici macar unul sa nu ajunga
acolo neavertizat.”

ghid de mentorat
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CAPITOLUL 2
Identitatea eVANGheLISTului
In acest capitol vom explora
identitatea evanghelistului
pe masura ce acesta
interactioneaza cu Dumnezeu
Tatal prin Cuvantul scris,
Biblia.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Identitatea evanghelistului este adanc
inradacinata in identitatea lui Dumnezeu Tatal:
noi suntem copiii Lui mesageri.

DIN CULISE
Cand lucrarea de misiune a evanghelistului Billy
Graham era in plina ascensiune, multi tineri erau
inspirati de exemplu acestuia dorind sa devina si
ei, la randul lor, predicatori. Cu toate acestea, in
ultimele decenii s-a observat o cotitura radicala
in randul tinerilor si adeseori vedem ca acestia
mai degraba se simt chemati ca slujitori in
echipa de inchinare, la grupurile de copii sau in
lucrarea de pastoratie.
Biserica in general nu duce lipsa de muzicieni
talentati, artisti de toate felurile si, cu siguranta
Dumnezeu este glorificat prin darurile acestor
tineri aduse ca jertfa in lucrarea Lui. Cu toate
acestea, inainte ca cineva sa fie un inchinator, un
adevarat inchinator in duh si adevar (Ioan 4:23)
el trebuie mai intai sa fi auzit si apoi acceptat
mesajul Evangheliei.( Romani 10:14-17)
In mod asemanator rolul pastorului, al
invatatorului e esential si nu trebuie subminat
in vreun fel, insa pastorul nu va avea o
adunare careia sa i se adreseze si de care sa se
ingrijerasca daca locurile din adunare vor fi tot
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mai goale din lipsa celor care vin sa isi predea
viata Domnului.
A-i aduce pe oameni intr-un loc al cunoasterii,
al inchinarii fata de Creatorul nostru inseamna
ca cineva a trebuit mai intai sa le vorbeasca
si sa le explice adevarurile scripturale, asa ca
nici unul din noi nu ar trebui sa submineze
rolul evanghelistului (Faptele Apostolilor 1:8)
iar Biblia ne invata ca fiecare credincios este
chemat sa faca lucrarea de evanghelizare (Matei
28: 19 ; 2 Timotei 4:5)
Cu toate acestea, darul de evanghelizare a fost
dat in mod special unora dintre noi (Efeseni 4:
11) iar pentru acesti oameni, evanghelizarea in
sine devine chintesenta vietii lor.

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (20-30 MINUTE)

Luati-va timp pentru a discuta unul cu altul,
pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului.
Cereti membrilor din grup sa citeasca definitia
evanghelizarii (aplicatia din capitolul 1) si
discutatile impreuna.
In acest fel puteti face o scurta recapitulare
a celor discutate in cadrul primei intalniri si
a modului in care se desfasoara programul
intalnirii.

RUGACIUNE

Incredintati acest timp lui Dumnezeu si aduceti
in fata Lui orice situatie, orice provocare despre
care ati auzit sau care a fost impartasita.

Advance – Miscarea de Evanghelizare

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MINUTE)

lor, si ne-a incredintat noua propovaduirea
acestei impacari. Noi, dar, suntem trimisi
imputerniciti ai lui Hristos; si, ca si cum
Dumnezeu ar indemna prin noi, va rugam
fierbinte, in Numele lui Hristos: impacati-va
cu Dumnezeu!

Aprofundati urmatoarea parte a studiului in
stil propriu, fie citind cuvant cu cuvant , fie
adaptandu-l propriei prezentari.
„Te rog fierbinte, inaintea lui Dumnezeu si
inaintea lui Hristos Isus, care are sa judece
viii si mortii, si pentru aratarea si Imparatia
Sa: propovaduieste Cuvantul, staruie asupra
lui la timp si nelatimp, mustra, cearta,
indeamna cu toata blandetea si invatatura.
Caci va veni vremea cand oamenii nu vor
putea sa sufere invatatura sanatoasa; ci ii
vor gadila urechile sa auda lucruri placute
si isi vor da invatatori dupa poftele lor. Isi
vor intoarce urechea de la adevar si se vor
indrepta spre istorisiri inchipuite. Dar tu fii
treaz in toate lucrurile, rabda suferintele, fa
lucrul unui evanghelist si implineste-ti bine
slujba.”

2 CORINTENI 5:17-20

Dumnezeu a inceput lucrarea de impacare a
omului cu Sine iar cei care au primit acesta
impacare au devenit ambasadori ai Sai. Sa
intelegem clar, aceasta chemare nu este doar
pentru unii, este pentru orice credincios.
Sa ne gandim asa: intr-o echipa de fotbal fiecare
coechipier joaca pentru a castiga meciul chiar
daca fiecare post are de indeplinit o anumita
sarcina pentru a marca goluri si a castiga meciul
in final. Aceasta insa nu inseamna ca altii de pe
alte posturi nu pot inscrie la poarta din cand in
cand, totusi pozitia de inaintasi intotdeauna si-o
vor pastra pentru buna oranduire in teren.

2 TIMOTEI 4: 1-5

Ce semnifica faptul de a fi chemat in lucrarea de
evanghelizare?
Nu toti credinciosii sunt chemati oare la acesta
lucrare? In Matei 28 citim despre marea trimitere
a Domnului Isus care a fost lasata pentru toti
cei ce-L urmeaza pe El. Totusi, in Efeseni 4:
11-12 gasim un pasaj biblic care specifica in mod
clar ca darul de evanghelizare care a fost lasat
unora, alaturi de darul de invatator, pastor,
prooroc, apostol sunt spre zidirea trupului lui
Hristos. Apoi, in Fapte 21:8 intalnim pe unul, Filip
caruia i-a fost atribuit poate pentru prima data
titlul de evanghelist. Asadar, cum ramane cu
chemarea la evanghelizare: este aceasta pentru
oricine sau doar pentru cativa care o primesc in
mod specific?
Citim in 2 Corinteni 5:17 ca suntem o faptura
noua, in Hristos Domnul, cu toate acestea, de
multe ori accentul nu cade pe restul versetului
care spune asa:
„Caci, daca este cineva in Hristos, este
o faptura noua. Cele vechi s-au dus: iata
ca toate lucrurile s-au facut noi. Si toate
lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu,
care ne-a impacat cu El prin Isus Hristos si
ne-a incredintat slujba impacarii; ca adica,
Dumnezeu era in Hristos, impacand lumea
cu Sine, netinandu-le in socoteala pacatele

ghid de mentorat

In acelasi mod, in biserica, noi toti urmarim sa
aducem “Imparatia lui Dumnezeu, pe pamant
ca si in ceruri”, de aceea cu totii avem un “post”
pe care trebuie sa il ocupam si acela este de a
marturisi si evangheliza.
In Fapte 21:8 citim despre aceia care au facut
din evanghelizare o prioritate primordiala in
viata lor. Acestia sunt evanghelistii. Filip era un
evanghelist.
Citeste urmatoarele si bifeaza-le pe acelea care
ti se potrivesc pentru a identifica daca si tu ai
primit chemarea unui evanghelist:
•

Ai o dorinta arzatoare sa ii vezi pe cei
pierduti, mantuiti.

•

Esti pregatit la timp si nelatimp pentru a
propovadui Evanghelia

•

Nu renunti la chemare indiferent cate
oprelisti s-ar ivi in cale.

•

Nu compromiti mesajul Evangheliei
indiferent pe cine sau cat de tare deranjeaza.

•

Esti determinat in lucrarea de evanghelizare
la care ai fost chemat.

•

Ai avut cuvinte profetice despre aceasta din
partea unor frati.
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•

Esti dispus sa mergi pentru Evanghelie
oriunde te indeamna Duhul.

chemat la evanghelizare sa se intoarca de
pe drumul sau.”
BILLY GRAHAM

Moment de reflectie: Petreceti un timp
de reflectie asupra acestor afirmatii
si identificati care dintre acestea sunt
valabile si pentru voi. Cereti unui membru
care doreste sa impartaseasca din
experienta personala despre cum a ajuns
sa identifice in viata lui chemarea la
evanghelizare.

In 2 Petru 3:9 Cuvantul lui Dumnezeu ne
spune ca EL doreste ca nici un om sa nu
piara. Evanghelistul este insarcinat cu aceeasi
durere ca a Tatalui pentru cei pierduti. De
aceea, misiunea de evanghelizare nu survine
ca o obligatie din frica, teama si pedeapsa, ci
dintr-o inima care abunda in dragoste pentru
cei pierduti. Totodata, identitatea noastra nu se
regaseste in aceasta chemare la evanghelizare,
ci in a fi un copil al lui Dumnezeu, un mostenitor
impreuna cu El (Ioan 1:12).
Indiferent de chemare sau dar, nimeni nu are
puterea de a se mantui pe sine ori pe vreun
altul. Noi suntem doar niste simpli mesageri ai
lui Dumnezeu, El fiind singurul care poate da
mantuirea.

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

Evanghelia nu se predica pentru ca suntem
“evanghelisti” ci pentru ca am fost transformati
de Dumnezeu sa iubim lumea asa cum a iubit-o
El.
In luna care urmeaza, pana la urmatoarea
intalnire, studiati Evanghelia dupa Marcu in
timpul vostru personal cu Domnul, acordand
deosebita atentie temei centrale care spune ca
Isus este fiul lui Dumnezeu care a venit sa faca
voia Tatalui. Pe masura ce citesti si recitesti
Marcu avand aceasta perspectiva, cere-i lui
Dumnezeu sa iti reafirme identitatea in lumina a
ceea ce este El.

RUGACIUNE

Petreceti un timp in rugaciune multumind Tatalui
ca El nu doreste moartea pacatosului. Rugati-va
unul pentru altul si cereti Domnului ca El sa
confirme chemarea voastra si totodata ca El sa
deschida usi prin care darul de evanghelizare
sa straluceasca, primind astfel tot mai multa
indrazneala pentru a duce Vestea cea Buna.

MOMENT DE DISCUTII (20 MINUTE)

Petreceti cateva minute pentru a discuta pe
marginea intrebarilor de mai jos:
•

Exista o diferenta intre marturia personala si
evanghelizare?

•

Daca suntem cu totii chemati la lucrarea de
evanghelizare de ce mai exista evanghelisti?

•

Cum dobandim o inima indurerata pentru cei
pierduti?

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularul de evaluare si discutati-l
in perechi sau in grupuri mici. Rugati-va unul
pentru altul.

“Cel chemat la lucrarea de evanghelizare
sa fie devotat intru totul pentru aceasta
chemare sfanta din viata lui. Sa nu lase
nimic sa il distraga de la aceasta. Sa nu aiba
nicio urma de indoiala: nicio persecutie nu
ii va slabi puterea. Convingerea de pacat
va fi fara efect doar asupra urechilor surde.
Numai Dumnezeu il poate face pe cel
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CAPITOLUL 3
MESAJUL EVANGHELISTULUI
In acest capitol vom
explora mesajul propriu
zis al Evangheliei. Ce este
Evanghelia? Am inteles noi pe
deplin acest mesaj astfel incat
sa il putem da mai departe?

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Mesajul evanghelistului este persoana Domnului
Isus Hristos – El a venit, a murit si a inviat si intr-o
zi va reveni.

DIN CULISE
Bine-cunoscutul Sf. Augustin a scris
urmatoarele: “Pentru tine ne-ai creat, o
Dumnezeule, iar inima noastra este nelinistita
pana nu gasim linistea in Tine.”
Evanghelia are puterea de a-l trece pe om
din starea de disperare, intunecime, agonie la
bucurie, eliberare si speranta. In mod contrar,
spre nefericirea noastra, multi credinciosi au
uitat acest fapt si sunt o sumedenie de motive
pentru care acestia nu impartasesc si altora
credinta lor. In esenta, toate motivele invocate
de cei mai multi isi au radacina in aceasi
problema – ei nu au inteles pe deplin mesajul
Evangheliei si puterea care o insoteste.
In Romani 1 Pavel declara cu incredere ca lui nu
ii este rusine de Evanghelie …. (Romani 1:16)
Cand intelegem Evanghelia inseamna ca
intelegem ca aceasta este puterea lui Dumnezeu
demonstrata prin lucrarea lui Isus pe cruce.
Cand intelegem Evanghelia inseamna ca vom
putea da raspunsuri la intrebari existentiale
precum:

ghid de mentorat

“CINE SUNT EU? ”
Aceasta este o intrebare pe care orice om si-o
pune la un moment dat in viata. Ce sens are
viata? Care este identitatea mea? Raspunsul la
toate aceste intrebari este acela ca esti un copil
al lui Dumnezeu, creat si iubit de El.

“CINE ESTE DUMNEZEU? ”
Sunt asa multe religii in lumea aceasta. Chiar
daca Dumnezeu exista, este oapre posibil sa
stim cu adevarat cine este El si ca ne inchinam
noi Dumnezeului adavarat?
Cum poti sti ca l-ai gasit pe Adevaratul
Dumnezeu? Da, Dumnezeu exista si a facut
posibil ca noi sa Il cunoastem prin creatie, prin
Cuvantul scris, prin marturisirea multor oameni
de-a lungul istoriei omenirii si prin persoana
Fiului Sau, Isus Hristos.
El este Creatorul (Isaia 44:24) si conform cu
Evrei 1:3 – El este datatorul vietii, Psalmul 148:
1-7 – El este imparatul Universului iar in Psalmul
18:30 aflam ca El este Tatal nostru ceresc si
El tanjeste sa restaureze umanitatea si sa o
readuca intr-o relatie personala cu Sine. (Matei
6.9 sau Psalmi 57.10)

“CINE ESTE ISUS HRISTOS? ”
Persoana cea mai elocventa din intreaga istorie
a omenirii. Unii cercetatori contesta existenta
lui, dar, Cine a fost El? A fost un invatator
intelept? A fost el doar un profet? Un lunatic?
Raspunsul il gasim pe paginile Bibliei: El este
cine a spus ca este: Mantuitorul prin care a fost
posibila impacarea cu Dumnezeu, dreptul de a
ne numi copii ai lui Dumnezeu (1 Ioan 5:11).
Aceste intrebari pot fi inceputul unei conversatii
despre Dumnezeu insa nu pot cuprinde pe
deplin intelegerea Evangheliei, mai degraba
pot genera disensiuni sau uneori o legatura de
prietenie si relatie de lunga durata.
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De aceea trebuie sa ne documentam si mai
mult in cele sfinte pentru ca sa avem un raspuns
atotcomprehensiv care sa arate intodeauna spre
puterea mesajului Evangheliei, spre Domnul Isus
Hristos.

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (15-25 MINUTE)

Petreceti un timp de partasie unul cu altul,
incurajand discutiile constructive, marturiile
personale, ocaziile de evanghelizare si cereti
unuia din grup sa impartaseasca calatoria sa
prin Evanghelia dupa Marcu (tema din Capitolul
2). Folositi acest timp pentru a explora si afirma
identitatea evanghelistului din nou in lumina
afirmatiei ca Isus este fiul Lui Dumnezeu.

prihana, a murit pe o cruce rastignit luand vina
noastra asupra Sa si a inviat din morti, zdrobind
moartea o data pentru totdeauna (Evrei 2:14)
Mantuirea si viata deplina se gasesc doar prin
credinta in El. Scopul marturisirii Evangheliei nu
consta doar in innoirea mintii, ci mai ales pentru
a aduce viata – o viata noua, transformata care
se poate primi ca dar, prin credinta.

Moment de reflectie: In acest capitol
vom studia ce este Evanghelia. Pentru
o intelegere mai profunda puteti sa
va folositi de capitolul “Doctrinele
Evangheliei” de la finalul acestui indrumar.

DOCTRINELE EVANGHELIEI
Expunerea sistematica a Evangheliei

MOMENT DE RUGACIUNE

EVANGHELIA PRIN PILDE
In general, aceasi Evnaghelie este prezentata
aici la fel ca intr un mod de prezentare mai
sistematic, doar ca se pune mai mult accentul pe
nararea textului, mai mult ca o povestire.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (25-35
MINUTE)

EVANGHELIA PREZENTATA TINERILOR
EXEMPLUL CELOR 4 PUNCTE EXEMPLUL
CELOR 3 CERCURI
Aceste exemple pot fi folosite ca metode
specifice de prezentare a Evangheliei unei
audiente specifice. Cum vi se par aceste
prezentari ale Evangheliei? Ce vi se pare ca este
potrivit si ce nu vi se pare potrivit?

Cereti lui Dumnezeu sa insufleteasca intalnirea
voastra si nu uitati sa aduceti in rugaciune
situatii, probleme sau nevoi care au fost
impartasite de frati.

Aprofundati urmatoarea parte a studiului in
stil propriu, fie citind cuvant cu cuvant, fie
adaptandu-l propriei prezentari.
„Cat despre mine, fratilor, cand am venit
la voi, n-am venit sa va vestesc taina lui
Dumnezeu cu o vorbire sau intelepciune
stralucita. Caci n-am avut de gand sa stiu
intre voi altceva decat pe Isus Hristos, si pe
El rastignit.”

Frank Turek a spus: “Cu ceea ce ii castigi pe
oameni, cu aceea trebuie sa ii tii aproape.
Daca ii castigi cu emotie, trebuie sa continui cu
emotie… Daca mesajul Evangheliei pe care noi
il prezentam ajungem sa il diluam, vom putea
vedea multe maini ridicate, insa stim noi daca
acele maini sunt constiente pentru ce anume
s-au ridicat?”

1 CORINTENI 2:1-2

Apostolul Pavel marturiseste in acest pasaj
ca “n-am avut de gand sa stiu intre voi altceva
decat pe Isus Hristos, si pe El rastignit”
Aceasta este baza Evangheliei: si anume ca,
Dumnezeu prin persoana lui Isus a patruns
in lumea noastra de pacat, a dus o viata fara
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Mesajul Evangheliei poarta in sine idei extrem
de provocatoare. Practic, ne descrie pe noi toti
ca fiind niste pacatosi fara de leac, meritand
sa murim in focul vesnic. Dar vestea buna este
atat de buna tocmai datorita conditiei noastre
umane pacatoase.
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Multi oameni se poticnesc si nu accepta idea
de Dumnezeu-Judecator in paralel cu idea
de Dumnezeu-Tata iubitor care pedepseste
omenirea cu moarte vesnica si de multe ori
suntem ispititi in a renunta a mai predica
despre aceste atribute ale lui Dumnezeu. Insa,
nu aceasta este calea. Evanghelistul are o
raspundere importanta: sa prezinte problema
pacatului astfel incat puterea jertfii lui Isus si
speranta invierii sa fie puse in lumina care li se
cuvine – un har nemeritat al unui Dumnezeu plin
de iubire pentru noi, oamenii (Psalmul 39:7).
Pacatul este o problema mare pe care un
Dumnezeu si mai mare a rezolvat-o deja. Daca
noi minimalizam efectul sau, inseamna ca
anulam involuntar puterea iertarii prin jertfa
suprema a lui Isus.
O alta idee care ridica semne de intrebare este
aceea ca – citat – “trebuie sa murim fata de noi
insine” (Matei 16:24).
Chemarea la sfintenie este adeseori diminuata
de conceptul gresit inteles, acela ca Dumnezeu
“vrea sa te faca fericit”. Predicatorul Matt
Chandler spune asa: “Puterea spirituala a
Evangheliei este anulata daca adaugam sau
ajustam Evanghelia. Daca punem la indoiala
faptul ca mesajul Evangheliei e puterea lui
Dumnezeu pentru mantuire, incepem sa
adaugam si sa scoatem, punandu-ne mai
degraba increderea in propria noastra putere de
convingere sau abilitatea de a prezenta.”
Mesajul central este acesta: Evanghelia trebuie
prezentata pe de-a-ntregul. Fiecare credincios
care doreste sa-L marturiseasca pe Hristos
Domnul, trebuie sa petreaca timp zilnic in
studiul Scripturii. Cum putem astepta sa primim
descoperiri daca noi nu ne hranim omul launtric
zilnic?
Pana la urma noi nu suntem chemati la a fi
doar evanghelisti, ci la a fi niste evanghelisti in
conformitate cu Scriptura.

DISCUTII (20 MINUTE)

Parcurgeti intrebarile de mai jos precum si
citatul dat:
•

Cum ati descrie in cuvintele proprii mesajul
Evangheliei?
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•

Care sunt provocarile pe care le intalniti cand
impartasiti mesajul Evangheliei cu altii?

•

Cum putem realiza niste puncte de legatura
intre mesajul Evangheliei si ascultatorul
zilelor noastre?

•

Ce inseamna sa fii un predicator in
conformitate cu Scriptura?
“Evanghelia reprezinta barca de salvare
a crestinismului si punctul de intalnire a
culturii noastre contemporane. Atunci cand
credem cu adevarat Scriptura, incepem sa
intelegem ca ea modeleaza crestinii pentru
a fi un exemplu in cultura si societatea de
azi. Evanghelia creaza defapt confruntari in
si cu noi, in cultura in care traim.”
DAVID PLATT

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

Incurajati membrii grupului sa inceapa un
plan de citire a Bibliei zilnic. Folositi mijloacele
moderne, precum este si aplicatia YouVersion
sau orice alt plan de citire pe care il aveti la
dispozitie.
Angajamentul nostru fata de Scriptura este
esential daca dorim sa crestem ca ucenici ai
lui Hristos si sa ajungem la o intelegere cat mai
deplina a Cuvantului lui Dumnezeu.

RUGACIUNE

Aduceti multumiri pentru viata neprihanita pe
care Domnul Isus a dus-o pe pamant, pentru
ca s-a dat pe Sine ca jertfa si ca prin invierea
Lui, noi putem sa avem o viata noua. Cereti-I sa
va ajute sa intelegeti Scriptura si mai bine si sa
puteti impartasi mesajul Evangheliei intr-un mod
simplu si pe intelesul celor din jur.
Multumiti si pentru ocaziile de evanghelizare pe
care vi le da, si rugati-va sa aveti o marturisire
dupa voia Lui.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si impartasiti
in grupuri mici sau in perechi. Incheiati intalnirea
cu rugaciune unul pentru altul.
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CAPITOLUL 4
SLUJBA EVANGHELISTULUI
Cat de importanta este
predicarea pentru un
evanghelist? In acest capitol
vom explora aceasta tema
din punct de vedere biblic si
ne vom dezvolta abilitatile
de comunicare si predicare in
lumina duhului sfant.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Slujba evanghelistului este de a propovadui
Evanghelia dupa cum a fost descoperita prin
Duhul Sfant pe paginile Sfintei Scripturi.

DIN CULISE
Se spune ca, Sf. Francis din Assisi candva a spus:
“Propovaduiti Evanghelia tot timpul si daca
trebuie folositi cuvinte.”
Acesta este un citat faimos pentru a ilustra o
viata traita dupa Evanghelie. Totusi, exista doua
probleme legate de acesta. In primul rand, nu
putem sti sigur ca aceste cuvinte chiar apartin
Sfantului Francis din Assisi deoarece nu au fost
transmise niciodata in scris. In al doilea rand, si
mai important decat atat, este faptul ca mesajul
citatului nu se poate sustine. Este adevarat ca
vietile noastre trebuie sa demonstreze puterea
Cuvantului lui Dumnezeu, dar prin definitie,
predicarea Evangheliei este un procedeu care se
bazeaza in primul rand pe cuvintele rostite.
Acest citat s-ar putea parafraza in acest fel:

Intr-adevar, cuvintele “propovaduiti”,
“proclamati” poarta cu ele semnificatia
limbajului oral si, de ce sa nu admitem, degeaba
traiti o viata sfanta, in conformitate cu Cuvantul
lui Dumnezeu daca nu articulati in cuvinte
speranta pe care o aveti in Isus Hristos Domnul!
“Sa tacem si sa permitem altora sa
interpreteze ei insisi actiunile noastre e
gresit. Nici Dumnezeu nu a procedat asa.
Punctul pivotant al lucrarii de rascumparare
a lui Dumnezeu a fost intodeauna insotit de
cuvinte.”
WILL METZGER

Crestinismul s-a raspandit datorita propovaduirii
Evangheliei dupa cum citim in Faptele
Apostolilor 2:14. Astazi, se aud voci care
contesta importanta predicarii Evangheliei,
considerand predica ca fiind demodata ori
ineficienta pentru vremurile in care traim.
Desigur, putem sa ne imbunatatim metodele
de impartasire a Evangheliei, fie printr-un
video, prin rima sau alte modalitati dar Biblia
ne constrange sa nu renuntam la raspandirea
Evangheliei, acesta trebuie sa fie elementul
central al intalnirilor noastre ca trup al lui Hristos
(1 Corinteni 1:21, 2 Timotei 4:1-2).
Pentru evanghelist, predicarea Evangheliei
este slujba primordiala la care este chemat.
Slujba acestuia trebuie sa se constituie atat
din predicarea Cuvantului in asa fel incat sa fie
simplu de inteles, cat si acordarea unei sanse
ca cei care asculta sa raspunda mesajului
Evangheliei si sa il primeasca pe Isus ca Domn
si Mantuitor (Marcu 1:17, Luca 9:23). Chiar si
asa, doar cuvintele in sine, nu vor fi de ajuns.
Cuvintele care nu sunt rostite dintr-o viata de
supunere vor avea un rasunet zanganitor si
deranjant iar cuvintele care nu sunt insotite de
puterea Duhului Sfant nu aduc mantuirea.

“Propovaduiti Evanghelia tot timpul si
pentru ca trebuie folositi si cuvinte”.
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GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Petreceti un timp de partasie si incurajati-va
reciproc, aduceti o marturie privitoare la ocaziile
de evanghelizare din saptamanile precedente.
Cereti unui membru sa impartaseasca tema
sesiunii precedente si discutati pe marginea
celor expuse.
Fiti mereu o incurajare!

marturiseasca pe Isus, iar cu ocazia Cincizecimii
vedem ca la o singura predica a apostolului
Petru prin puterea Duhului Sfant peste trei mii
de oameni il primesc pe Isus Hristos in inimile lor
si sunt botezati cu limbi de foc si cu vorbirea in
mai multe limbi.
Astazi insa, predicarea Evangheliei a devenit
o provocare in sine deoarece sunt multe voci
care sustin ca aceasta nu ar fi cea mai potrivita
metoda prin care oamenii sa ajunga la mantuire
si credinta in Isus. Astazi, mai agreate sunt
lucrarile sociale, evanghelizarea prin prietenie
unu-la-unu si aceasta pentru ca nu creeaza
controverse.

RUGACIUNE

Insa, predicarea are putere si acest fapt este de
netagaduit. Cuvantul “evanghelizare” deriva din
limba greaca si practic, semnifica a marturisi
vestea cea buna – o actiune verbala pe care
noi am mostenit-o pentru ca am auzit-o si noi
candva.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MIN.)

Caci, daca nu spunem, nu marturisim niciodata
despre speranta mantuirii pe care am primit-o,
cum vor stii ceilalti si cum vor ajunge vreodata
sa creada? (1 Petru 3:15)

Cereti lui Dumnezeu sa binecuvanteze orice
situatie aparuta si marturisita in timpul de
partasie de la inceputul intalnirii.

Aprofundati urmatoarea parte a studiului in
stil propriu, fie citind cuvant cu cuvant , fie
adaptandu-l propriei prezentari.
“Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca
Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu
L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Fiindcă
“oricine va chema Numele Domnului va fi
mântuit.” Dar cum vor chema pe Acela în
care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela
despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi
despre El fără propovăduitor? Şi cum vor
propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum
este scris: “Cât de frumoase sunt picioarele
celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc
Evanghelia!”
ROMANI 10:9, 13-15

In Biblie sunt numeroase pasaje care vorbesc
despre propovaduirea Evangheliei. Tim Keller,
un cercetator al Bibliei, a identificat 33 de
cuvinte diferite in limba greaca care in mod
normal se traduc prin “vestire” ori “proclamare”.
In acest pasaj din Romani, il vedem pe
apostolul Pavel vorbind despre marturisirea
Cuvantului, ceea ce pentru el, era esential daca
nu chiar vital. In 2 Timotei 4: 1-2 il vedem din
nou pe Pavel indemnandu-l pe Timotei sa-l

ghid de mentorat

Moment de reflectie: Daca am inteles ce
importanta joaca marturisirea in slujba
unui evanghelist, cum ne putem asigura ca
ascultatorii nostri vor intelege si raspunde
mesajului nostru in consecinta?

Este important sa iti cunosti audienta inainte
de rostirea Cuvantului pentru ca astfel iti poti
pregati imagini ilustrative dinainte si puncte de
legatura cu acestia pentru a-i determina sa te
asculte si sa inteleaga mesajul predicat.
Daca, d exemplu, te adresezi unui grup de tineri
vei folosi categoric un limbaj diferit fata de unul
pe care l-ai folosi cand te adresezi unui grup in
etate.
Mesajul Evangheliei in sine, nu se schimba, dar
modul de prezentare, da.
De aceea un evanghelist pretrece un timp de
pregatire inainte de predica. Daca te bizui pe
acelasi model de predicare pe care l-ai folosit
din nou si din nou, ai putea pur si simplu sa cazi
intr-o stare latenta si neinflacarata pentru ravna
Evangheliei.
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Mai intai, in pregatirea pentru predica, vom
petrece un timp de rugaciune in care ii vom cere
lui Dumnezeu sa ne vorbeasca prin Duhul Sfant
si sa ne dea cuvinte de spus oamenilor.

rupem cuvintele pe care trebuie sa le rostim si
care sa produca miracolul nasterii din nou. In
versetele din 1 Corinteni 2: 3-5 Pavel spune asa:
“Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru,
am fost slab, fricos şi plin de cutremur.

Moment de reflectie: Aveti mai jos cateva
sugestii pentru predicarea Evangheliei.
Care dintre acestea considerati ca sunt
aplicabile in lucrarea voastra si cum
credeti ca pot fi integrate?

Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale
înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul
şi de putere, pentru ca credinţa voastră
să fie întemeiată nu pe înţelepciunea
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.”

Predicarea Evangheliei ar trebui sa fie:
1 CORINTENI 2: 3-5

•

Simpla – o comunicare simpla, inteligibila.
Aceasta presupune ca mai intai mesajul pe
care il rostim a fost inteles de noi pe deplin.

•

Plina de indrazneala – mesajul pe care il dam
este unul in care credem si de a carei putere
suntem convinsi.

Tot astfel, dupa cum inchinarea este in Duh si
Adevar (Ioan 4:23) si evanghelizarea trebuie sa
fie in Duh si Adevar. Marturisirea sa fie facuta
in Adevar si Duhul Sfant va insoti cuvantul
marturiei noastre in asa fel incat cei ce-l asculta
sa ajunga sa se inchine lui Dumnezeu, cel vesnic.

•

Spirituala – pentru ca mortii sa fie adusi la
viata, predica trebuie sa fie insotita de Duh
Sfant.

DISCUTII (20 MINUTE)

•

Unica – Hristos trebuie prezentat in asa
fel incat ceilalti parca nu au mai auzit
vorbindu-se de El astfel.

•

Plina de compasiune – predica sa fie
insotita de smerenie, cu respect fata de cel
despre care se predica (Dumnezeu) si cu
compasiune fata de cei carora li se predica.

•

Personala – prin marturia personala putem
demonstra puterea Evangheliei si ceea ce a
transformat in noi.

Aceste stratageme pot fi practice si la
indemana, insa nu uitati, nici o articulare oricat
de maiestroasa ar fi ea, nu va deschide cerurile
si zagazurile raiului.
“Este un lucru mare sa inveti tehnica si
procedeul predicarii si cu totul altul sa
predici in asa fel incat valul ce il acoperea
pe Dumnezeu sa cada astfel incat El sa fie
vazut, perceput.”
DAVID WATSON

Predica rostita de evanghelisti trebuie sa faca
loc Duhului Sfant sa actionize cu putere. In final,
spre Dumnezeu trebuie sa privim si din El sa
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Raspundeti la intrebarile de mai jos si discutati
pe marginea citatului dat.
•

Este predica relevanta pentru zilele noastre?

•

Cum putem sa ne mentinem atentia agera
ca predicatori ai Evangheliei in aceasta lume
care se gaseste intr-o continua schimbare?

•

Care sunt punctele tale tari ca predicator?
Dar cele slabe?

•

Cum te pregatesti pentru predica?
“Diferenta dintre un predicator bun si
unul excelent sta in mare parte in lucrarea
Duhului Sfant. N-avem altceva de facut
decat sa ne indeplinim partea, aceea de
a comunica mesajul eficient si restul il
lasam pe seama lui Dumnezeu ca EL sa il
descopere ascultatorilor.”
TIM KELLER

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

Vizionati o predica a unui predicator cunoscut
(sursa YouTube) si vorbiti in mod critic despre
stilul sau/si continutul predicii. Cereti membrilor

Advance – Miscarea de Evanghelizare

grupului sa analizeze aceasta predica si sa
fie pregatiti sa isi argumenteze parerea la
urmatoarea intalnire.

RUGACIUNE

Petreceti un timp de rugaciune impreuna in care
sa ii cereti lui Dumnezeu sa lucreze la si prin
abilitatile voastre de comunicare. Multumiti lui
Dumnezeu pentru chemarea Lui sfanta, ca v-a
inzestrat cu har sa vorbiti lumii despre lucrarea
Sa mareata si rugati-L in smerenie ca gura sa nu
se departeze de inima atunci cand stati in fata
multimii gata de predica. Rugati-va si pentru
oamenii care se vor opri sa asculte mesajul
Evangheliei, ca Dumnezeu sa pregateasca
inimile pentru intalnirea cu El.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si impartasiti
in grupuri mici sau in perechi. Incheiati intalnirea
cu rugaciune unul pentru altul.

ghid de mentorat
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CAPITOLUL 5
PUTEREA UNUI EVANGHELIST
Ca evanghelisti tanjim sa
vedem suflete salvate pentru
domnul Isus. In acest capitol
vom face o incursiune in
biblie pentru a descoperi ce
inseamna sa fii imputernicit
spiritual prin rugaciune, o
atitudine care sa ne conduca
la o trezire spirituala in plan
personal, si care mai apoi sa
se rasfranga asupra intregului
anturaj.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Rugaciunea este temelia evanghelizarii si doar
ea furnizeaza puterea de care evanghelizarea
are nevoie – nu de eforturile noastre omenesti, ci
de maretia lui Dumnezeu.

DIN CULISE
Arthur Tappan, un misionar prezbiterian a spus
urmatoarele: “Nicaieri in lume nu a existat o
trezire spirituala care sa nu inceapa in rugaciune,
toti impreuna uniti pentru aceeasi cauza.”
Ne-am putea chinui mult si bine sa gasim
un contra-argument la ceea ce a spus acest
misionar.
Un exemplu concret il gasim in timpul domniei
imparatului Solomon cand Dumnezeu le ofera
israelitilor o poarta de scapare dupa cum citim
in pasajul de mai jos:
„dacă poporul Meu, peste care este chemat
Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va
căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile
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lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta
păcatul şi-i voi tămădui ţara.”
2 CRONICI 7:14

In acelasi fel, mesajul salvarii prin Isus este o
poarta de scapare inspre o viata noua, plina
de speranta. Parcursul este acesta: de la o
viata traita in rebeliune (in pacat) prin pocainta
(credinta in Hristos) spre trezire (o transformare
care produce transformare).
Cuvantul “intoarce” folosit in pasajul din 2
Cronici este acelasi cuvant pe care il intalnim in
Noul Testament in termenul “pocainta”. Domnul
Isus isi incepe lucrarea folosind acest termen
(Evanghelia dupa Marcu1:15)
Cand privim cu atentie, problema israelitilor
pe care o identificam in 2 Cronici este aceeasi
cu cea cu care ne confruntam si noi astazi –
adeseori ne faurim alti dumnezei (uneori ne
situam pe noi insine in postura lui Dumnezeu).
Aceasta rebeliune a noastra nu poate sa ne
conduca decat spre moarte. Chemarea lui
Dumnezeu este de a ne intoarce de pe acest
drum. In Evanghelie ni se descopera ca, inca
de cand eram in acea stare de neascultare, de
rebeliune, Dumnezeu a gasit pentru noi o cale
(Tit 3:7).
Infatisarea inaintea unui judecator de obicei
implica pledoaria nevinovatului in speranta
absolvirii, insa in acest pasaj gasim scris ca ni se
cere sa ne admitem vinovatia inaintea marelui
Judecator si vom fi iertati.
Dreptatea cere cu insistenta aplicarea
pedeapsei, insa Dumnezeu isi extinde bunatatea
prin dreptatea facuta la cruce si in loc de
pedeapsa (moarte) ni se ofera viata, vindecare,
restaurare. Dumnezeu ii reinvie pe cei smeriti.
Un alt exemplu al puterii rugaciunii si unitatii
in rugaciune se afla in istorisirea vietii lui Iov.
Punctul de cotitura aici este in momentul
in care el alege in mod smerit sa se roage
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pentru prietenii lui (Iov 42:10), acei prieteni
datorita carora el pierde perspectiva asupra
lui Dumnezeu. Gasim scris ca Iov, in mijlocul
nenorocirii sale, si-a ridicat privirea si s-a rugat
pentru acestia (cei care i-au gresit) si astfel el
este restaurat.

duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu
toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul
acesta este bun şi bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte
ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la
cunoştinţa adevărului.

Trezirea spirituala incepe cu un singur om care
alege sa ramana ascultator fata de Dumnezeu.
Nu trebuie decat ca o singura persoana sa-l
recunoasca pe Isus Hristos ca Domn, sa se
lase transformat prin puterea Duhului Sfant si
trezirea spirituala incepe atunci si acum, cu noi
si prin noi.

1 TIMOTEI 2: 1-4

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (15-25 MINUTE)

In prima sa scrisoare catre Timotei, Pavel il
indeamna pe preaiubitul sau ucenic sa acorde
importanta rugaciunii atunci cand fratii sunt
stransi laolalta, deoarece acesta este placut
inaintea Domnului. Rugaciunea este modalitatea
prin care noi ii cerem lui Dumnezeu sa faca
ceea ce numai El poate sa faca – sa randuiasca
lucrurile si sa aduca pace si odihna in suflete.
Rugaciunea este temelia evanghelizarii si doar
ea furnizeaza puterea de care evanghelizarea
are nevoie – nu de eforturile noastre omenesti, ci
de maretia lui Dumnezeu.

Petreceti un timp in partasie unul cu altul,
incurajati-va si discutati liber despre
saptamanile care au trecut de la ultima intalnire.
Tot in acest moment introductiv, discutati
despre tema ultimei intalniri si video-ul in
care prezentati critic mesajul predicatorului
folosind argumente pertinente. Ce invatam
din experienta aceasta? Evitati disensiunile si
manifestati o atutudine de acceptare asupra
altor puncte de vedere.

“Biblia este Cuvantul lui Dumnezeu; este
planul sau de izbavire din nelegiurire a
tuturor oamenilor, barbati si femei care
isi pun increderea in El. Ne povesteste nu
despre oameni care il cauta pe EL, ci pe EL
cautandu-I pe oameni. In Biblie nu vom gasi
o arta maiestrita a rugaciunii, ci vom gasi
un Dumnezeu impresionat de rugaciune: un
Dumnezeu care ne cheama inainte ca noi sa
raspundem si raspunde inainte ca noi sa ne
rugam.”

RUGACIUNE

EDMUND P. CLOWNEY

Cereti lui Dumnezeu sa va insoteasca in studiul
asupra acestui capitol si nu uitati sa aduceti
in rugaciune orice cereri, mijlociri despre care
ati auzit sau care au fost impartasite in timpul
momentului introductiv.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MINUTE)
Aprofundati urmatoarea parte a studiului in
stil propriu, fie citind cuvant cu cuvant , fie
adaptandu-l propriei prezentari.
„Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru
toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi
cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem

ghid de mentorat

Benjamin Franklin a spus ca
“prin lipsa de pregatire de fapt te pregatesti
pentru esec”.
Inimile noastre trebuie pregatite pentru
evanghelizare prin supunere in rugaciune.
Am putea reformula aceasta sintagma astfel:
“Din lipsa de rugaciune in etapa de pregatire
a evanghelizarii vom resimti esecul din timpul
evanghelizarii.”
Chiar si asa, acoperind in intregime prin
rugaciune etapa de evanghelizare, vor exista
oameni care vor respinge masajul Evangheliei.
Atunci ne vom aminti ca, puterea de mantuire
este doar la Dumnezeu si ne vom pune
increderea ca El va lucra datorita rugaciunilor
noastre (Efeseni 6: 18-20).
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Produsul unei etape de evanghelizare este
in mainile celui care asculta rugile poporului
Sau. Sa intelegem clar, succesul sau insuccesul
in urma evanghelizarii nu se masoara in cati
oameni au raspuns chemarii la mantuire, ci
prin cat am fost noi de ascultatori fata de ceea
ce a cerut Dumnezeu de la noi – rugaciune si
marturisire.

Iata cum putem intelege si aplica rugaciunea, in
trei moduri diferite, atunci cand ne pregatim sa
vestim Evanghelia:
•

In primul rand ca modalitate prin care noi
evanghelistii sa crestem in maturitate ca si
copii ai lui Dumnezeu si ca ucenici ai lui Isus
Hristos

Motivatia principala pentru rugaciune trebuie
sa fie aceea ca Dumnezeu ne-a poruncit sa ne
rugam. Pe masura ce ne maturizam vom depasi
aceasta “indatorire” si vom dori in mod sincer sa
ii aducem glorie, sa ii cautam fata in rugaciune
si sa mijlocim pentru cei dragi. Pe masura ce il
cunoastem pe Dumnezeu vom intelege mai bine
voia Lui pentru noi. Cu cat ne rugam mai mult,
cu atat il cunoastem mai bine si cu atat vom dori
sa ne rugam mai mult cu atat voia Lui Dumnezeu
va lua fiinta in noi asa cum este in ceruri.

•

In al doilea rand ca modalitate prin care
puterea lui Dumnezeu sa lucreze prin noi, o
lucrare de evanghelizare reala care sa miste
inimi si sa aduca de la moarte la viata pe cei
pacatosi (Coloseni 4:2-6).

•

In al treilea rand ca o modalitate prin care
sa fim echipati cu armura duhovniceasca
pentru a ne apara de atacurile dusmanului
pe masura ce inaintam pe frontul luptei
spirituale (Efeseni 6:18).

Care este starea vietii noastre de rugaciune?
Pentru unii, rugaciunea vine in mod natural.

Intocmai cum a facut Apostolul Pavel cu
Timotei, haideti sa ne incurajam unul pe altul la
rugaciune , sa fim placuti lui Dumnezeu si sa ne
supunem Puterii Lui, avand nadejdea ca lumea il
va recunoaste pe El si adevarul care mantuie.

Pentru altii necesita mai multa lupta.
Puneti urmatoarea intrebare: „ Imi este mai usor
sa ma rog sau sa predic?” , „Depasesc in mod
constant timpul alocat predicarii fata de timpul
pe care il dedic rugaciunii personale?”
Daca vrei sa fii eficient in lucrarea de
evanghelizare trebuie sa intelegi ca rugaciunea
este esentiala-indiferent ca iti vine natural sau
nu. Durata rugaciunii nu este importanta dar
autenticitatea ei, da! Pe masura ce ne supunem
lucrarii de transformare a lui Dumnezeu in viata
noastra, ne vom da seama ca timpul petrecut in
prezenta Sa va deveni mai consistent, aceasta
fiind o binecuvantare pentru noi si pentru cei
din jur.

Moment de reflectie: Scoala de Cateheza
de la Westminister a descris rugaciunea
ca fiind „ o jertfa adusa lui Dumnezeu, a
dorintelor noastre personale, in favoarea
lucrurilor placute si agreate de El, Hristos
Domnul, prin marturisirea pacatelor
dintr-o inima plina de recunostinta pentru
Harul Sau nemarginit.” Cum iti modeleaza
aceasta descriere intelegerea a ceea
ce reprezinta rugaciunea in contextul
evanghelizarii.
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DISCUTII (10 MINUTE)

Raspundeti intrebarilor de mai jos si discutati pe
marginea citatului dat:
•

Care sunt obiceiurile si disciplinele voastre in
rugaciune inainte de a vesti Evanghelia?

•

Folosesti rugaciunea in lucrarea ta de
evanghelizare? Daca da, cum?

•

Cum te adresezi problemei de „ rugaciune
neascultata” si cum ai ajuta pe cineva
sa inteleaga acest fapt atunci cand
evanghelizezi?
„Urmatoarea trezire va incepe cu o
mare trezire in rugaciune. Este vorba de
rugaciunea din camaruta, rugaciunea
cu usile inchise, care se aseamna cu
sunetul ploii tarzii. O astfel de rugaciune
a lucratorilor va fi inceputul unei mari
binecuvantari.”
ANDREW MURRAY
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RUGACIUNE (20-30 MIN)

Dedica un timp special rugaciunii in urma
parcurgerii acestui capitol, si rugati-va in aceste
3 moduri:
Rugati-va unii pentru altii ca Dumnezeu sa va
ajute sa fiti smeriti si sa cresteti in relatia cu El
zi de zi.
Rugati-va pentru comunitatea, orasul sau
judetul vostru, pentru cei nemantuiti ca ei sa
fie salvati, si cereti-i lui Dumnezeu sa vindece
tara. (in sens larg: Doamne, da-mi posibilitatea
sa impartasesc astazi, Doamne misca inimile
astazi).
Rugati-va pentru voi insiva, pentru ca sa fiti
echipati cu toata armura lui Dumnezeu, pregatiti
pentru batalia din linia intai.

APLICATIE PRACTICA (5 MIN)

Fa o lista cu cel putin 5 membri ai familiei,
prieteni, colegi sau cunoscuti care inca nu
au avut o intalnire personala cu Domnul Isus
Hristos. Este bine sa o ai cu tine mereu in telefon
sau in Biblie, pentru a-ti aminti sa te rogi pentru
ei zi de zi.
Roaga-te ca aceste persoane sa fie aduse la
viata si sa ajunga sa isi puna credinta in Domnul
Isus, ca Salvator.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si impartasiti
in grupuri mici sau in perechi. Incheiati intalnirea
cu rugaciune unul pentru altul.

ghid de mentorat
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CAPITOLUL 6
DEVOTAMENTUL EVANGHELISTULUI
Ca evanghelisti, noi trebuie
sa ne asiguram ca „predica
de la amvon” se potriveste
cu viata de acasa. Cum ne
putem asigura ca ramanem
autentici in viata noastra
ca evanghelisti? Daca
in capitolul precedent
am explorat importanta
rugacunii, in acest capitol
vom descoperi importanta
unei vieti pe deplin
devotate umblarii crestine si
evanghelizarii.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Devotamentul este cheia care ne poarta intr-un
loc al sfinteniei, un loc in care suntem pregatiti
pentru a fi ambasadori eficienti ai Imparatiei,
ambasadori ce duc mai departe un mesaj al
sperantei care isi are dovada in trairea unor vieti
transformate.

DIN CULISE
Cand Maria si Iosif se intorceau de la Praznicul
Pastelui din Ierusalim, la un moment dat, si-au
dat seama ca Isus lipseste. Dupa trei zile de
cautari, l-au gasit in Templu sezand in mijlocul
invatatorilor, ascultandu-i si punandu-le
intrebari.
Cand Maria l-a intrebat pe Isus de ce le-a
pricinuit asemenea ingrijorare, Isus se arata
nedumerit deoarece pierdut esti doar atunci
cand cei care incearca sa te gaseasca nu stiu
unde sa te caute. Dar cum nu ar fi stiut ei unde
sa il caute? Templul era locul unde El trebuia
sa fie. Este ca si cand presedintele este cautat
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pretutindeni mai putin in palatul prezidential.
Cand in sfarsit il gasesti in spatele biroului
prezidential ii adresezi intrebarea: „ unde ai
fost?”
In Evanghelia dupa Luca identificam un limbaj
specific in raspunsul lui Isus care arata o relatie
unica a lui cu Dumnezeu: “De ce M-ati cautat?
Oare nu stiati ca trebuie sa fiu in Casa Tatalui
Meu?” (Luca 2:49) Nicaieri in Biblie nu mai exista
o afirmatie asemanatoare cu aceasta ceea ce
denota ca El face o declaratie a naturii sale
dumnezeiesti.
Prin lucrarea de la cruce suntem infiati in familia
lui Dumnezeu ( Romani 8:15) si avem dreptul
sa ne numim copii a lui Dumnnezeu - de aici
intrebarea: ne vine in mod natural sa petrecem
timp in casa Tatalui nostru?
Doar in timpul personal pe care il petrecem in
prezenta lui Dumnezeu descoperim cine suntem
cu adevarat. Crestem. Suntem slefuiti. Suntem
pecetluiti. Suntem convinsi de pacat. Suntem
instruiti. Suntem constienti de existenta noastra.
Suntem sfintiti. Timpul personal cu Dumnezeu
este un punct central al vietii de credinta,
deoarece conduce la sfintenie si este crucial
pentru lucrarea de evanghelizare, deoarece
Evanghelia trebuie traita si impartasita de un
popor sfant.
Dumnezeu ne intreaba, nu cu exasperare, ci cu
incantare: „Unde ai fost?”

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Petreceti un timp in partasie unul cu altul,
incurajati-va si discutati liber despre
saptamanile care au trecut de la ultima intalnire.
Tot in acest moment introductiv, discutati
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despre lista pe care ati intocmit-o cu cele 5
persoane pentru care v-ati angajat ca va veti
ruga cu credinciosie.

Doar printr-un devotament nepartitintor fata de
Dumnezeu suntem sfintiti.

Moment de reflectie: Care sunt unele
lucruri care te sustrag de la timpul
personal cu Dumnezeu? Discutati despre
acele lucruri care nu sunt neaparat rele in
ele insele, dar, foarte usor te sustrag de la
a petrece un timp consistent in prezenta
lui Dumnezeu.

RUGACIUNE

Rugati-va pentru timpul pe care urmeaza sa
il petreceti impreuna si aduceti inaintea lui
Dumnezeu orice cereri, situatii sau persoane
amintite in timpul momentului introductiv.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (25-35
MINUTE)
Aprofundati urmatoarea parte a studiului in
stil propriu, fie citind cuvant cu cuvant , fie
adaptandu-l propriei prezentari.
„A doua zi dimineata, pe cand era inca
intuneric de tot, Isus S-a sculat, a iesit si S-a
dus intr-un loc pustiu. Si Se ruga acolo.”
Marcu 1:35
De-a lungul vietii ne dedicam multor lucruri
precum familiei, prietenilor, visurilor personale
sau unei vieti morale inalte, unui hobby, unei
echipe de fotbal sau in excelarea in diverse
competitii.
Domnul Isus a fost de asemenea devotat
familiei si prietenilor Sai. El a fost de asemenea
devotat mestesugului deprins de la tatal sau,
Iosif. El a fost de asemenea devotat prietenilor
sai si aceasta observam din faptul ca El a
petrecut mai mult timp in compania lor decat
predicand multimilor. El a fost de asemenea
devotat mamei sale si aceasta observam din
faptul ca i-a dat-o in grija apostolului Ioan in
momentele cand El se afla pe cruce.
Cu toate acestea, la ce se refera Domnul Isus
cand spune ca El a venit sa desparta chiar
membrii unei familii (Luca 12:53)? Vom intelege
aceasta in lumina devotamentului lui Isus fata de
Dumnezeu Tatal, un devotament care a intrecut
orice alt devotament. In acest pasaj Isus nu
spune ca este gresit sa iti iubesti parintii ori sa
dezbine la sens propriu o familie, ci ne spune ca
orice lucru care fura din intaietatea pe care o
acordam lui Dumnezeu va conduce spre pacat.
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Este posibil sa devii mai dedicat lucrarii de
evanghelizare decat persoanei Domnului Isus!
Dar noi traim pentru a ne inchina Regelui si
nu lucrarii de evanghelizare! Noi trebuie sa
fim ancorati in lumea spirituala pentru a putea
distinge vocea lui Dumnezeu.
Domnul Isus a prioritizat relatia Sa cu Tatal in
pofida nevoilor stringente ale lucrarii. Il vedem
adeseori retragandu-se pentru un timp de
rugaciune si pentru a asculta vocea Tatalui.
Pentru Isus, a petrece timp cu Tatal era cel mai
natural lucru posibil. In Evanghelia lui Marcu sunt
relatate trei ocazii in care Isus s-a retras singur
pentru rugaciune:
•

Marcu 1:35-39 S-a sculat de dimineata si a
mers sa se roage. Ce ne invata pe noi acest
pasaj despre a primi calauzire din partea lui
Dumnezeu?

•

Marcu 6:45-46 S-a dus pe munte sa se
roage. Ce ne invata aceasta despre a primi
improspatare de la Dumnezeu?

•

Marcu 14:32-41 S-a dus in gradina Ghetismani
sa se roage inainte de a fi prins. Ce ne invata
aceasta despre a aduce povara de zi cu zi
inainte lui Dumnezeu?

Rugaciunea spontana de-a lungul zilei este un
lucru minunat, dar a-ti pune intentionat timp
deoparte pentru rugaciune si citirea Bibliei
este crucial. Unora dintre noi le vine foarte usor
sa se roage iar altora le vine greu sa citeasca
Cuvantul, unii au o etica a studiului Biblic
foarte bine pusa la punct dar pare ca sunt
intr-un impas cand vine vorba de rugaciune.
Este eficient atunci cand le poti practica pe
ambele, cand poti citi un capitol sau doua
din Cuvant si apoi sa te rogi cu privire la cele
citite pentru a vedea cum poti aplica in viata
personala. Este de asemenea important

31

sa petreci un timp in adorare, multumire si
recunostinta fata de Dumnezeu. Domnul Isus nu
a trebuit sa isi marturiseasca nici un pacat, insa
confesiunea este un punct central al rugaciunii
credinciosului, asa cum reiese din Matei 6, Luca
11: „ si iarta-ne noua pacatele” In Psalmul 51 si
32 vom gasi referinte pentru rugaciunea de
pocainta si meditare.
Primul pas spre sfintenie este recunoasterea
faptului ca Dumnezeu este sfant in timp ce noi
nu suntem. Noi avem nevoie de El, iar pe masura
ce ne infatisam zilnic in prezenta sa, prin puterea
Lui transformatoare El ne va schimba in ceea ce
noi nu am putea ajunge prin propria capacitate
niciodata. Aceasta transformare a noastra
va fi cea mai puternica dovada a veridicitatii
Evangheliei si a puterii sale mantuitoare. Cei
carora le vom fi marturisit despre Domnul Isus
vor vedea vietile noastre pe deplin devotate si
vor fi increzatori in autencitatea Evangheliei.
Domnul Isus a pregatit calea pentru ca noi sa
fim sfintiti chemandu-ne sa murim fata de trecut
si sa ne punem increderea in El. Pe masura ce
intram in viata noua la care am fost chemati,
prin modelul Domnului Isus putem avea o viata
sfintita daca avem timp personal in prezenta
Tatalui zi de zi.

DISCUTII (20 MINUTE)

Raspundeti intrebarilor de mai jos si discutati pe
marginea citatului dat:
•

Cum ati descrie timpul vostru personal cu
Dumnezeu?

•

Observati vreo legatura intre timpul vostru
devotional si calitatea lucrarii voastre de
evanghelizare?

•

Ce masuri puteti lua astazi astfel incat
timpul vostru devotional sa fie improspatat,
revigorat si reaprins pentru Domnul?

spirituala nu face altceva decat sa ne
apropie de inima Lui.”
RICHARD FOSTER

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

Cititi din Scriptura din cartea Psalmilor si
rugati-va cu ardoare, asa cum a facut-o
psalmistul. Faceti din aceasta o rutina si
incercati sa mentineti acest obicei pe parcursul
anului. Adeseori este mai usor daca urmariti un
plan de citire a Bibliei ori luati rand pe rand cate
un psalm, cititi-l si apoi rugati-va in contextul
celor citite.

RUGACIUNE

Multumiti Domnului pentru ca El ne-a chemat
la o relatie cu Tatal. In rugaciune, angajati-va
in fata lui Dumnezeu ca veti cauta o viata de
rugaciune devotata lui Dumnezeu.
Cereti-I lui Dumnezeu sa va ajute in
procesul sfinteniei inceput in viata voastra
si de asemenea, ca fundamentul lucrarii de
evanghelizare la care ati fost chemati sa fie
sfintenia care se lucreaza in voi si prin voi.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si impartasiti
in grupuri mici sau in perechi. Incheiati intalnirea
cu rugaciune unul pentru altul.

“Scopul disciplinei (spirituale) este libertatea
caci altfel, in secunda in care facem din
disciplina scopul nostru central, aceasta
va deveni lege. Un loc in care libertatea nu
exista…Fie ca mereu scopul nostru central
sa fie Hristos si sa intelegem ca disciplina
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CAPITOLUL 7
SUPUNEREA UNUI EVANGHELIST
In acest capitol vom continua
studiul asupra sfinteniei la
care am fost chemati si in
mod specific asupra a ceea
ce este Dumnezeu, cine este
Dumnezeu si asupra unei vieti
transparente si curate la care
este chemat evanghelistul.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII

devina sfant, primit inaintea Domnului si
acceptat in Imparatia Lui?
Prin Isus ni s-a dat acceptul, noua, pacatosilor,
sa avem acces liber in prezenta unui Dumnezeu
Sfant (Efeseni 2: 4-6). Cei care isi pun nadejdea
in Domnul Isus sunt sfintiti, ei intra intr-un
proces de transformare spre o viata noua, o
viata sfanta.

In Levetic 11:45 citim ca Dumnezeu cauta un
popor sfant dupa cum El Insusi este sfant. Acest
lucru se poate realiza doar atunci cand suntem
supusi modelarii si transformarii realizate prin
Duhul Sfant si prin trairea unei vieti curate si
transparente in comunitatea in care Dumnezeu
ne-a asezat.

In Matei 5:13 tema mesajului lui Isus este despre
sfintenie. In acelasi mod in care sarea isi pierde
gustul, tot asa si pentru noi, propovaduirea isi
pierde savoarea, adica efectul, daca noi ducem
o viata defaimata. Chiar daca viata noastra
aici pe pamant este intr-un continuu proces
de schimbare, chemarea la sfintenie ramane
in picioare. Evanghelia insasi este o marturie
sfanta despre existenta unui Dumnezeu sfant
care a gasit o cale sfanta de a restaura un popor
decazut si pacatos la adevarata lui identitate –
aceea de cetateni sfinti ai unei Imparatii ceresti.

DIN CULISE

GHIDUL INTALNIRII

In Biblie, cuvintele “sfant” si “sfintenie” se
regasesc de peste 900 de ori – chiar mai
mult decat alte cuvinte precum, “dragoste”,
“credinta”, “iertare”, ori “rugaciune”. Sfintenia
este o tema importanta pe care o intalnim in
Biblie.
Dumnezeu este sfant, aceasta insemnand ca
El este pus deoparte, suveran, unic – adica nu
este nimeni care sa se compare cu El. In schimb,
noi nu suntem sfinti, suntem lipsiti complet de
slava lui Dumnezeu (Romani 3:23). Autorul
Epistolei catre Evrei ne spune ca doar cei sfinti
il vor vedea pe Tatal (Evrei 12:14) iar in alta parte
(Matei 5:8) aflam ca doar cei smeriti cu inima il
vor vedea pe Dumnezeu.
Pentru umanitate lipsa sfinteniei este o
problema foarte mare. Cum poate omul sa
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MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Luati-va timp pentru a discuta unul cu altul,
pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului. Cereti unui membru al
grupului sa impartaseasca din experienta
proprie cum decurge timpul sau devotional
inspirat de cartea Psalmi.

RUGACIUNE

Cereti lui Dumnezeu sa binecuvanteze timpul
pe care il petreceti impreuna studiind si aduceti
in fata Lui orice nevoi de rugaciune care au fost
amintite in timpul precedent.
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STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (30-40
MINUTE)
Parcurgeti materialul de mai jos care a fost
impartit in trei mini-sesiuni, folositi-l ca ghid ori
support pentru timpul alocat in Scriptura.

1. DUMNEZEU ESTE SFANT, DOAR EL
ESTE SFANT
„Imi voi face cunoscut Numele Meu cel sfant
in mijlocul poporului Meu, Israel, si nu-i voi
mai lasa sa-Mi pangareasca Numele Meu
cel sfant; ci vor sti neamurile ca Eu sunt
Domnul, Sfantul lui Israel!”
EZECHIEL 39:7

In Biblie descoperim persoana lui Dumnezeu
astfel incat sa ne inchinam Lui in duh si adevar
(Ioan 4: 23-24) Pe masura ce citim Cuvantul,
aflam ca, El este singurul Dumnezeu adevarat
(Isaia 65:15). El este indivizibil si totusi triunic
Dumnezeu (Tatal, Fiul si Duhul Sfant). El este
un Dumnezeu fara de pacat (Psalmul 18:30),
un Dumnezeu vesnic (Ieremia 10:10), El este
Imparatul Imparatilor (Romani 47:7).
Printre alte multe atribute ale lui Dumnezeu, din
Biblie invatam ca Dumnezeu este un Dumnezeu
sfant. Este cel dintai atribut al Sau. Acesta
vorbeste despre faptul ca, nu este nimeni ca
El, El este diferit de tot ceea ce exista in intreg
universul. Acelasi atribut Dumnezeu doreste
sa il sadeasca in noi, poporul Sau, ca si noi sa
devenim sfinti, un popor ales, un popor care
I se inchina Lui, il asculta pe El, un popor care
umbla dupa dreptate si sfintenie (Levetic 11:45).
Lipsa noastra de sfintenie-respingerea noastra
a sfinteniei lui Dumnezeu- a creat o problema
catrastrofala pentru umanitate. Imparatia Lui
Dumnezeu este o Imparatie sfanta, dar noi am
ales imperfectiunea si implicit excluderea din
prezenta Sa.

2 . PRIN SFINTENIA DOMNULUI ISUS
AVEM DREPTUL SA DEVENIM SFINTII
TATALUI
„Dar El, fiindca ramane “in veac”, are o
preotie care nu poate trece de la unul la
altul. De aceea si poate sa mantuiasca in
chip desavarsit pe cei ce se apropie de
Dumnezeu prin El, pentru ca traieste pururi
ca sa mijloceasca pentru ei. Si tocmai un
astfel de Mare Preot ne trebuia: sfant,

34

nevinovat, fara pata, despartit de pacatosi
si inaltat mai presus de ceruri, care n-are
nevoie, ca ceilalti mari preoti, sa aduca jertfe
in fiecare zi, intai pentru pacatele sale, si
apoi pentru pacatele norodului, caci lucrul
acesta l-a facut o data pentru totdeauna,
cand S-a adus jertfa pe Sine insusi.”
EVREI 7: 24-27

Noi am fost creati dupa chipul si asemanarea
lui Dumnezeu si in noi exista capacitatea de a
deveni sfinti. Dumnezeu nu poate suporta in
prezenta Lui pacatul, caci daca aceasta s-ar
intampla, El nu ar mai fi perfect. Asadar, din
cauza pacatului nostru noi am fost indepartati
din prezenta Tatalui.
Mai departe, din Cuvantul lui Dumnezeu stim
ca Domnul Isus a luat locul nostru de ispasire,
luand asupra Sa plata pacatului pe care o
meritam. Isus pentru ca este Sfant, asa cum
Tatal este Sfant a putut plati pentru noi, in locul
nostru. Acum, cand Tatal priveste spre noi, cei
care ne-am pus increderea in Domnul pentru
mantuire, El, Tatal, vede sfintenia Fiului Sau Isus.
Haideti sa ne gandim asa: ati avut/aveti o haina,
un obiect vestimentar pe care purtandu-l, v-a
facut sa va simtiti foarte bine? Este vorba de
acel sentiment de incredere pe care ni-l confera
o haina deosebita, o haina noua.
Atunci cand ne punem increderea pentru
mantuire in Domnul Isus, Biblia ne spune ca,
suntem justificati de Tatal pentru sfintenie fiind
imbracati in neprihanire prin Isus, Domnul nostru
(Romani 5:18. Filipeni 3:9, 1 Corinteni 1:30).
Pavel ne spune sa “ne imbracam cu haina
sfinteniei” (Romani 13:14) avand o purtare
demna de credinta la care am fost chemati. In
Iacov ne indeamna sa “lepadam” firea pacatoasa
(Iacov 1: 21), cu alte cuvinte, sa realizam un
schimb al naturii noastre firesti, pacatoase, cu
neprihanirea primita prin har si prin credinta in
Isus Hristos.
S-a intamplat vreodata sa nu poti participa la
vreun eveniment din cauza faptului ca nu purtai
o tinuta corespunzatoare? Tot astfel, intrarea in
Imparatia lui Dumnezeu presupune imbracarea
hainei sfinteniei, o haina pe care noi nu o
posedam. Totusi, putem avea acces in aceasta
Imparatie doar prin Isus care ne confera intrarea
libera, datorita jertfei Lui ispasitoare.
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3. SUPUNEREA FATA DE DUHUL SFANT
SI AUTODISCIPLINA DUC LA O VIATA
TRAITA IN SFINTENIE
„si sa va innoiti in duhul mintii voastre, si
sa va imbracati in omul cel nou, facut dupa
chipul lui Dumnezeu, de o neprihanire si
sfintenie pe care o da adevarul.”
EFESENI 4: 23-24

Dumnezeu doreste ca noi sa crestem ca oameni
maturi, care nu cad din nou si din nou in aceeasi
capcana a pacatului. Nu se pune la indoiala ca
suntem acoperiti in maretul har al lui Dumnezeu
insa, demonstram ca suntem ucenici ai Lui prin
faptul ca ne lasam transformati, prin faptul ca
nu mai suntem multumiti cu hrana “pruncilor”
ci prin alegeri pe deplin asumate ducem o viata
de ascultare si supunere in Duhul. Aceasta este
de fapt calatoria vietii de crestin: punctul de
plecare este justificarea initiala, acceptarea
jertfei lui Isus la cruce si o continua transformare
a vietii, care este de fapt, lucrarea de sfintenie a
Duhului in noi.
Acest fapt nu doar ca ne da siguranta vietii
vesnice pe care o asteptam, dar ne da si un scop
pentru viata aceasta pe pamant.
In Galateni 5: 22-23 Pavel descrie metaforic
roadele Duhului care curg dintr-o viata devotata
disciplinelor spirituale. Printre acestea se afla
roada Duhului, infranarea, si nici cand vine vorba
de aceasta nu suntem lasati singuri si neajutorati
(Filipeni 2: 12-13).
Iata patru moduri in care putem creste spiritual
si in ascultare de Dumnezeu:

TIMPUL DEVOTIONAL
Cu cat petrecem mai mult timp citind Biblia,
cu atat intelegem mai bine ceea ce doreste
Dumnezeu sa devenim. In acelasi fel, petrecand
timp in rugaciune, primim putere ca sa invingem
ispitele. Sa ne rezervam in programul zilnic un
timp devotional inseamna sa ne sfintim si sa
continuam sa ne sfintim.

CONSTIENTIZARE
Prin citirea Scripturii constientizam ceea ce
suntem si devenim tot mai sensibili la ceea ce
ar trebui sa devenim. Aceasta constientizare
despre care vorbim, ne ajuta sa ne vedem cum
suntem: sa ne recunoastem slabiciunile si sa
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exersam infranarea poftelor care ne conduc de
fiecare data, spre pacat.

COMUNITATE
Prin faptul ca am aderat la o comunitate care
urmareste transformarea plina de har a Duhului,
aceasta semnifica si faptul ca suntem deschisi la
o examinare a vietii duhovnicesti de catre ceilalti
frati. Aceasta deschidere, desigur poate aduce
cu sine provocari, insa acest fapt nu trebuie
sa ne opreasca din a fi vulnerabili, crescand in
roadele Duhului impreuna cu credinciosii din
aceeasi comunitate.

MARTURISIREA
In Iacov 5: 16 citim ca trebuie sa ne “marturisim
unii altora” iar a avea un grup de frati care te pot
sustine in lupta cu ispitele, caderile sau esecurile
vietii este esential!
Satan, dusmanul nostru ar vrea sa tina ascuns,
in intuneric, luptele pe care le purtam astfel
incat sa ne poata acuza si tortura cu vinovatia
si rusinea pacatului, insa, Dumnezeu ne cheama
in lumina, la o viata traita in transparenta, in
lumina Lui care transforma si rascumpara orice,
chiar si pe noi!
Ca evanghelisti, mesajul pe care il propovaduim
nu se rezuma doar la a face ucenici in numele lui
Isus Hristos – ci merge mai departe, la a creste
ucenici maturi, sfintiti de El (Coloseni 1:28-29)
Cel mai eficient evanghelist este acela care va
duce acest mesaj lumii, cu integritate si putere,
un mesaj sfant purtat de un popor sfintit!

DISCUTII (15 MINUTE)

Raspundeti intrebarilor de mai jos si discutati pe
mariginea citatului dat:
•

Cum ai descrie cuiva care nu il cunoaste pe
Dumnezeu, sfintenia Lui?

•

Cum ne “imbracam” in sfintenie?

•

Care sunt lucrurile care te ajuta/nu te ajuta
sa duci o viata transparenta in adunarea din
care faci parte?
“Daca crezi ca poti duce o viata de ucenic
al lui Hristos si sa te indepartezi de partasia
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frateasca, permite-mi sa iti spun ca te inseli
amarnic. Ca sa fii sfintit ramai aproape de
Domnul Isus Hristos.”
CHARLES SPURGEON

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

Foloseste aceste cateva minute pentru a
identifica un grup de frati credinciosi carora sa
le poti marturisi pacatele si luptele spirituale,
daca nu ai deja un astfel de grup in cadrul
bisericii ori comunitatii de credinciosi din care
faci parte.
Daca ai un astfel de grup – suport atunci
impartaseste cu ei de ce este important pentru
tine sa fii afiliat cu fratii in acest mod.

RUGACIUNE

Multumiti lui Dumnezeu Tatal pentru ca El
este un Dumnezeu Sfant. Marturisiti faptul ca
prin nelegiuirea noastra ne indepartam de El
si cereti-I sa continue lucrarea de mantuire in
voi. In rugaciune, angajati-va unui stil de viata
supus Duhului si lucrarii acestuia si cereti-I sa va
echipeze pentru lucrarea la care ati fost chemati.

TRANSPARENTA IN GRUP (25 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si
impartasiti raspunsurile cu cei din grupul mic.
Incheiati acest timp de impartasire cu rugaciune
unul pentru altul.
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CAPITOLUL 8
CARACTERUL EVANGHELISTULUI
Cel mai sfant evanghelist
este cel mai umil dintre
evanghelisti, dar ce insemna
sa fii umil in lucrarea de
evanghelizare?

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Smerenia este cea mai mare virtute in viata unui
evanghelist: a te lasa modelat de Isus Domnul,
a fi imputernicit si rafinat in simtiri de catre El,
aduce glorie si inchinare Tatalui in veci, Amin!

DIN CULISE
Din momentul in care primeste vestea de
la ingerul Gavril ca va avea un copil (Luca
1: 26-38) – se intrevede un punct central al
povestii Domnului Isus Hristos. Maria se inchina
si multumeste lui Dumnezeu pentru harul primit
dar citind printre randuri auzim “…sunt doar
o biata fata…de ce Dumnezeu m-ar folosi pe
mine?”
Te-ai intrebat si tu, de ce te-ar folosi Dumnezeu
pe tine?
Uneori ne lasam condusi de gandurile noastre
crezand ca Dumnezeu ne-a ales pentru calitatile
si talentul nostru, insa Dumnezeu ne-a ales
datorita a ceea ce a pus de la inceput in noi,
caracter. Acel caracter in care se afla smerenia
(1 Petru 5:6)

Primul pas pe care trebuie sa il faci pentru a te
califica sa fii folosit de Dumnezeu este acela de
a recunoaste dependenta totala de El.
Nasterea lui Isus nici ca putea avea loc intr-un
mod mai umil decat acela, in staulul din
Betleem. Toate bogatiile pe care un Imparat
le-ar fi primit la nasterea lui au fost inlocuite cu
saracie, umilinta si nerecunoasterea persoanei
Sale Divine.
Oriunde privim in Sfanta Scriptura, fie ca este
vorba de Isaia 53, unde este descris slujitorul
Domnului care a venit sa ia asupra Lui pacatul
lumii, ori chiar prin cuvintele lui Isus care spune
ca a venit sa slujeasca - nu sa I se slujeasca, ori
spalarea picioarelor ucenicilor, ori rugaciunea
dinaintea prinderii Sale in care acesta accepta
voia Tatalui, ori umilinta prinderii, a chinurilor si a
suferintei, deci oriunde privim, Biblia ne prezinta
portretul unui Fiu de Dumnezeu care a infrant
blestemul mandriei omenesti prin puterea
smereniei si a umilintei divine.
Dumnezeu si-a rascumparat poporul intr-un
mod aparte si intentioneaza sa ne faca sa
ducem o viata care sa reflecte acel mod de
rascumparare. Mandria ne-a condus spre
moarte insa smerenia ne-a adus inapoi spre
viata.
„ Caci cunoasteti harul Domnului nostru Isus
Hristos. El, macar ca era bogat, S-a facut
sarac pentru voi, pentru ca, prin saracia Lui,
voi sa va imbogatiti.”
2 CORINTENI 8: 9

De-a lungul timpului, Dumnezeu din nou si din
nou a ales sa se foloseasca de cei smeriti, in
pofida standardului lumii, sfidand intelepciunea
lumii si descoperind puterea si harul Lui prin cei
mai umili si mai smeriti dintre oameni.
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GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Luati-va timp pentru a discuta unul cu altul,
pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului. Daca atmosfera grupului
permite, cereti unui membru al grupului sa
impartaseasca o victorie si/sau un esec, o lupta
spirituala din viata personala.

RUGACIUNE

Cereti-I lui Dumnezeu sa fie prezent in mijlocul
intalnirii voastre, acoperiti in rugaciune
provocarile, situatiile si luptele prin care trec
fratii, dupa cum a fost marturisit in momentul
introductiv.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (23-35
MINUTE)
Parcurgeti materialul dat si folositi-va de
referintele biblice pentru o intelegere cat mai
clara a invataturii.
„ Nu faceti nimic din duh de cearta sau din
slava desarta; ci, in smerenie, fiecare sa
priveasca pe altul mai presus de el insusi.
Fiecare din voi sa se uite nu la foloasele lui,
ci si la foloasele altora.
Sa aveti in voi gandul acesta care era si in
Hristos Isus:
El, macar ca avea chipul lui Dumnezeu,
totusi n-a crezut ca un lucru de apucat sa fie
deopotriva cu Dumnezeu, ci S-a dezbracat
pe Sine insusi si a luat un chip de rob,
facandu-Se asemenea oamenilor.
La infatisare a fost gasit ca un om, S-a
smerit si S-a facut ascultator pana la moarte,
si inca moarte de cruce.”
FILIPENI 2: 3-8
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C.S Lewis a scris asa: „A fi umil nu inseamna
sa crezi despre tine ca esti incapabil pentru a
realiza felurite sarcini, ci inseamna sa te gandesti
mai putin la tine insuti”.
In Biblie nu vom gasi scris ca, pentru a fi smeriti
trebuie sa gandim auto-depreciativ. Acest fapt
trebuie sa ne fie clar: suntem iubiti si pretiosi
inaintea lui Dumnezeu.
Insa linia de despartire este foarte fina: a gandi
prea mult despre noi insine ne va situa intr-un
loc primejdios, acela al mandriei, pe cand a
gandi prea putin despre noi insine ne vom situa
in locul in care respingem identitatea pe care
Dumnezeu a rascumparat-o cu pret mare pentru
noi!
Mandria este radacina tuturor relelor (Proverbe
11:2) „ Cand vine mandria, vine si rusinea, dar
intelepciunea este cu cei smeriti.”
Intelepciunea pe care o extragem de pe paginile
Bibliei se regaseste in smerenie, aceasta virtute
a crestinului care este exact opusul mandriei.
Astazi, noi traim intr-o epoca a EU-lui. Vi-l puteti
imagina pe David doborandu-l pe Goliat in zilele
noastre? Poza „selfie” al lui David cuceritorul –
invingatorul – cel mai curajos dintre toti ar fi pe
toate canalele de stiri, distribuita de-a lungul si
de-a latul internetului!
D.L Moody intr-una din binecunoscutele sale
predici mentioneaza ca in nici unul din Psalmi
nu se regaseste aceasta victorie a lui David. In
schimb, astazi suntem incurajati sa trambitam
orice farama de succes, sa raspandim vestea
autogratificandu-ne.
Dar Tatal, Dumnezeu, se opune acestui lucru, El
este interesat mai degraba de caracterul tau, de
zidirea omului dinlauntrul tau pentru ca astfel
sa indeplinesti scopul pentru care ai fost creat.
( Luca 14:11)
Marcu 10:45 ni-L descopera pe Domnul Isus care
a venit sa slujeasca, nu sa I se slujeasca.
Observati apoi ce raspuns ii da Ioan Domnului
Isus imediat dupa ce acesta a inceput a spala
picioarele ucenicilor:
„ Isus, fiindca stia ca Tatal Ii daduse toate
lucrurile in maini, ca de la Dumnezeu a venit
si la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la
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masa, S-a dezbracat de hainele Lui, a luat un
stergar si S-a incins cu el.”
IOAN 13: 3-4

Isus a ales sa vina smerit in lumea noastra
pentru ca a stiut ca toate lucrurile ii sunt
supuse, a cunoscut identitatea Sa, de Fiu de
Dumnezeu. Spalarea picioarelor astazi nu este
la fel de elocventa ca pe vremea Domnului Isus
si nu putem intelege pe deplin ce a insemnat
pentru ucenici sa fie spalati pe picioare de catre
Invatatorul, de catre Rabi, Mesia, un act de
smerenie izvorata dintr-o inima plina de iubire
pentru ei.
Sa ne imaginam urmatoarea situatie: se aude
un ciocanit la usa, mergi sa deschizi si acolo dai
fata in fata cu presedintele tarii. Acesta doreste
sa intre in casa ta. Se indreapta catre patutul
copilului tau, il ia in brate si il aseaza pe pat.
Doreste sa ii schimbe scutecul. Imagineaza-ti
ca scutecul este plin si miroase rau, scaunul
mirositor al pruncului tau il murdareste pe maini
pe distinsul domn, in timp ce acesta nici ca pare
sa fie deranjat in vreun fel!
Ce poti sa spui acum? Dar, mai imagineaza-ti
ca Domnul Isus s-a aplecat sa spele picioarele
ucenicilor, inclusiv ale lui Iuda despre care stia
ca il va trada. Stia ca Petru il va nega. Stia ca
printre ei sunt cativa mandri, cativa slabi de
inger. Cu toate acestea, El s-a smerit in fata
lor, trasand un exemplu de urmat pentru toti
credinciosii.
Se spune ca predicatorul Charles Spurgeon,
vazand pe unul din invataceii sai mergand spre
amvon intr-o maniera superioara, plin de el a
spus asa: „Daca mergeai spre amvon in acelasi
mod in care ai coborat, poate ca coborai in felul
in care ai urcat.”
Indiferent de grandoarea chemarii, de maiestria
talentului si al harului primit, de marimea
chemarii ori de reputatia lucrarii tale, tu nu poti
mantui pe nimeni. Plata pacatului este moartea
(Romani 6:23) iar rasplata smereniei este viata
(Proverbe 22: 4).
Datorita exemplului Domnului Isus care a luat
asupra Lui pedeapsa lumii, noi astazi putem
sa ne purtam crucea si in smerenie sa murim
fata de sine, trezindu-ne de la moarte la viata.
Smerenia nu este doar o virtute, ea este singurul
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raspuns adecvat fata de lucrarea sfanta a lui Isus
de la Calvar.
„ Caci Domnul are placere de poporul Sau si
slaveste pe cei nenorociti, mantuindu-i.”
PSALMUL 149: 4

In ce priveste evanghelizarea, smerenia nu
inseamna ca diluam mesajul Evangheliei ori
ca ne codim in a prezenta mesajul salvarii prin
marturisirea cu gura ca Domnul Isus a trait,
a murit si a inviat. Pe de alta parte, curajul in
evanghelizare nu inseamna ca vom baga cu
forta pe gat mesajul salvarii prin credinta.

Moment de reflectie Cum vei putea
aplica aceste principii in lucrarea
de evanghelizare? Cititi cu atentie
urmatoarele principii si apoi discutati
aceste aspecte si modul lor de aplicare in
lucrare.

SLUJESTE PE DOMNUL CU UMILINTA
Prioritatea noastra primordiala trebuie sa
fie dorinta sincera de a-L sluji pe Dumnezeu
indiferent de costul chemarii. Esti tu gata sa
imbraci haina slujitorului pentru a-L sluji pe
Invatator?

IN UMILINTA , GOLESTE-TE PE TINE
INSUTI
Smerenia implica a te goli pe tine insuti in
asa fel incat sa poti fi umplut de Duhul Sfant.
Aceasta presupune un act de smerenie dar fiind
imputernicit de Duhul nici nu iti va parea a fi un
lucru greu de indeplinit.

IN UMILINTA , ACCEPTA CUVANTUL SAU
In umilinta accepta Cuvantul si invata sa
respecti invatatura ce vine din cartea sfanta a
lui Dumnezeu. Invata sa primesti cuvantul asa
cum scrie pe paginile Scripturii si nu mai cauta
modalitati prin care sa interpretezi versetele in
asa fel incat sa iti convina si sa dea bine pentru
tine.
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IN UMILINTA , SLUJESTE-I PE CEI
CARORA LE VESTESTI
Predica nu este de ajuns cu toate ca este
esentiala, lumea are nevoie de dragoste.
Oamenii vor sa fie ascultati, intelesi si iubiti.
Daca interesul nostru fata de ei consta doar
in a le vorbi, atunci, da-mi voie sa-ti spun ca
ratezi exact punctul care face legatura intre ei si
Evanghelie.
Adevarati slujitori ai lui Dumnezeu devenim
atunci cand, in umilinta il onoram pe El si ii
facem loc Duhului sa lucreze in noi, cand cautam
cu sinceritate sa implinim nevoile celor din jur,
cand aplecam urechea spre ei si cand in mod
lipsit de interes vestim Evanghelia, Vestea Cea
Buna. Daca vrem sa fim eficienti in lucrarea de
evangehlizare , atunci punctul nostru de plecare
trebuie sa fie smerenia.
D. L. Moody a spus asa: „In gradina mea
am un par foarte frumos, aparent cel mai
frumos pom din toata gradina. Coroana sa
este perfecta, pare a fi un pilon ce se inalta
spre cer insa, niciodata nu pot culege un
fruct ca sa mananc. Dar pe langa acesta mai
am un pom care isi lasa crengile la pamant,
atat de plin de rod este! Doar aplecandu-ne
la pamant, prieteni dragi, doar atunci
Dumnezeu va putea sa ne foloseasca pe
fiecare in parte pentru slava Lui.”

si umilinta iar exemplul cel mai elocvent a
fost dat de catre Isus, Domnul.”
JOHN NEWTON

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

In mod practic, gandeste-te cum ai putea sa ii
binecuvantezi pe cei din jur intr-un fel in care
sa te coste. Este un om de serviciu in biserica
ta? Spune-i sa-si ia liber pentru o zi si ia-i
locul! Se serveste ceai si cafea in biserica ta?
Pregateste-le tu.
Ai luat masa in oras? Lasa un bacsis generos
bucatarului alaturi de un mesaj din inima pentru
el! Fii creativ! Fii generos!
Pentru a concluziona, nici una din actiunile
stipulate mai sus nu se apropie de ceea ce a
insemnat ca Domnul Isus sa se aplece si sa
spele picioarele ucenicilor. Fiti acei oameni
care cauta sa arate spre jertfa lui Isus prin mici
gesturi insotite de dragoste prin sacrificiu.
Tineti minte: nu facem mici gesturi de dragoste
pentru a castiga favor in fata lui Dumnezeu
sau pentru a da bine in fata celor de langa noi
– faceti-le pentru a arata ca acesta este modul
in care crestem in smerenie si ca smerenia este
rezultatul firesc al lucrarii pe care Dumnezeu a
inceput-o in noi!

D. L. MOODY

DISCUTII (15 MINUTE)

Raspundeti intrebarilor de mai jos si apoi
dicutati pe marginea citatului dat:
•

Exista aspecte in viata ta in care te lupti ca sa
fii smerit?

•

Consideri ca exista un conflict intre a vesti
Evanghelia intr-o maniera plina de umilinta
vis-a-vis de o maniera plina de curaj si
indrazneala?

•

Cum putem sa ne adresam unei situatii in
care am observat ca smerenia lipseste cu
desavarsire?

RUGACIUNE

Multumiti Tatalui pentru smerenia Domnului Isus
si pentru exemplu pe care El l-a trasat pentru
noi. Cereti-I lui Dumnezeu sa va dea putere ca
sa va puteti vedea asa cum va vede El. Cereti-I
sa va ajute sa cresteti in umilinta si intelepciune.
Rugati-va ca in vorbirea voastra sa fiti atat
smeriti cat si curajosi cand vine vorba despre
Evanghelie.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si
impartasiti raspunsurile cu cei din grupul mic.
Incheiati acest timp de impartasire cu rugaciune
unul pentru altul.

„Sunt convins ca, in scoala lui Hristos notele
cele mai inalte le obtii la capitolul dragoste
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CAPITOLUL 9
OPORTUNITATEA EVANGHELISTULUI
Evanghelistul se remarca
prin faptul ca are darul de
a intrezari oportunitatea
si dorinta de a impartasi
credinta cu cei din jurul
sau. In acest capitol vom
descoperi cum putem sa
profitam de fiecare ocazie
care se iveste pentru a da mai
departe mesajul salvarii.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Evanghelistul trebuie sa fie pregatit oricand si
sa profite de ocazia de a proclama Evanghelia in
orice situatie si in orice imprejurare.

DIN CULISE
Apostolul Petru ne spune ca sa fim gata in orice
vreme ca sa spunem lumii despre nadejdea
mantuirii (1 Petru 3:15).
Apostolul Pavel ne spune sa propovaduim
Evanghelia la timp si nelatimp (2 Timotei 4:2) iar
in alta parte spune ca sa nu ratam nici o sansa
despre a spune lumii despre Hristos, Domnul
(Coloseni 4:5)
Isus insusi a aratat prin trairea Sa un stil de viata
pregatit in orice vreme sa slujeasca pe ceilalti.
Uneori acest lucru presupune ca vom cauta
ocazii de evanghelizare in situatii mai putin
obisnuite (vezi exemplul lui Zacheu din Luca
19:1-10) ori in situatii provocatoare din punct
de vedere al societatii (vezi exemplul femeii
samaritene din Ioan 4: 1-26) ori situatii in care
trebuie sa fii plin de curaj asa cum este exemplul
femeii prinse in preacurvie (Luca 7: 36-50) ori
situatii in care te apleci spre cea mai de jos speta
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a societatii (vezi vindecarea celor zece leprosi
din Luca 17: 11-19) precum si situatii in care sa
propovaduiesti Evanghelia in suferinta (vezi
exemplul talharului de pe cruce din Luca 23:
39-43) iar ... lista poate continua.
Marele evanghelist Billy Graham prin
binecunoscutele cruciade de evanghelizare
a ajuns la peste cateva milioane de oameni –
acesta fiind cel mai faimos aspect al vietii sale.
Insa el nu s-a folosit doar de aceste ocazii de-a
lungul vietii sale. I-a fost dat sa se intalneasca cu
presedinti de tari, sa tina discursuri la televizor,
sa duca ajutor umanitar in zone calamitate,
sa slujeasca trupelor armate aflate in zone
de razboi, sa discute cu oameni in felurite
circumstante si ce putem spune este aceea ca
Billy Graham a fost intodeauna pregatit si gata
sa le vorbeasca despre jertfa lui Isus si despre
dragostea Lui pentru oameni.
Billy Graham nu doar ca a fost ascultator fata
de Scriptura dar el a fost motivat de Scriptura
prin faptul ca, orice ocazie se ivea, el vorbea
oamenilor fara tagada si aceasta pentru ca el a
inteles, a primit si s-a supus Evangheliei.
Evanghelistul se remarca prin compasiunea
sincera fata de cei pierduti. Evanghelistul nu
isi gaseste linistea pana nu se asigura ca orice
om a auzit despre harul nespus de mare al lui
Hristos pentru noi, pacatosii. Evanghelistul nu se
opreste nici daca este amenintat, batjocorit, nici
daca infrunta primejdii, nimic nu il va impiedica
sa se foloseasca de acea ocazie pentru a vesti
Evanghelia (Faptele Apostolilor 4: 18-20).
In filmul „Hacksaw Ridge” premiat la Hollywood
ni se prezinta povestea lui Desmond Doss, un
tanar inrolat in randurile armatei ca paramedic
in timpul celui de-al doilea razboi mondial.
Potrivit convingerilor sale, acesta a refuzat sa
puna mana pe arma indiferent de consecintele
pe care a fost nevoit sa le suporte. Aflandu-se
in linia intai, sub artileria grea a inamicului,
armata japoneza, Desmond auzi strigatele de
ajutor ale compatriotilor sai dar si ale inamicilor.
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El nu a pregetat si a inceput sa care in spate
rand pe rand pe oricine auzea ca striga dupa
ajutor. Intervievat dupa multi ani cum a reusit
sa salveze atatia oameni, desi la randul lui a fost
impuscat in brat, avand peste 17 srapnele pe tot
corpul, Desmond a marturisit ca de fiecare data
cand ii venea sa renunte se ruga lui Dumnezeu
cerand: „Inca unu, Doamne!” Datorita lui, 75 de
oameni au fost salvati de la moarte pe stanca
insulei din Okinawa.
Evanghelistul se remarca prin aceeasi rugaciune
pe care a rostit-o si Desmond Doss pe campul
de lupta: „Doamne, in orice ocazie, indiferent cat
e de greu, mai da-mi unu’!”

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Luati-va timp pentru a discuta unii cu altii,
pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului. Cereti unui voluntar sa
impartaseasca din experienta personala despre
victoriile/provocarile din viata de crestin.

RUGACIUNE

Chemati Numele lui Isus Hristos in mijlocul
intalnirii voastre si aduceti cererile si multumirile
in fata lui Dumnezeu ca El sa le binecuvinteze.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MINUTE)
Parcurgeti materialul de mai jos asa cum
este prezentat sau folositi-va de cunostintele
personale pentru a trasnmite urmatoarea
prezentare:
„ Petru si Ioan se suiau impreuna la Templu,
la ceasul rugaciunii: era ceasul al noualea.
Acolo era un om olog din nastere, care era
dus si pus in toate zilele la poarta Templului
numita “Frumoasa”, ca sa ceara de mila de
la cei ce intrau in Templu. Omul acesta, cand
a vazut pe Petru si pe Ioan ca voiau sa intre

42

in Templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca
si Ioan, s-a uitat tinta la el si a zis: “Uita-te
la noi!” Si el se uita la ei cu luare aminte si
astepta sa capete ceva de la ei. Atunci Petru
i-a zis: “Argint si aur n-am; dar ce am, iti
dau: in Numele lui Isus Hristos din Nazaret,
scoala-te si umbla!”
FAPTELE APOSTOLILOR 3: 1-6

Este foarte usor sa ratezi ocaziile de
evanghelizare. Cel mai adesea oamenii cand
imbatranesc regreta faptul ca au ratat felurite
ocazii in viata – lucruri pe care si-ar fi dorit sa le
faca daca ar fi avut curajul necesar!
Odata cu ascensiunea media, un nou fenomen a
luat fiinta, acela al „fricii de a fi pe langa” (FFPL).
In aceasta lume in care legatura cu ceilalti este
constanta si crescendenta, adeseori ne putem
simti „pe langa”. Dar in cazul citirii din Biblie, ai
experimentat si tu acest fenomen FFPL? Te-ai
simtit ‚pe langa’ citind din Faptele Apostolilor?
Citind cartea Faptelor te poti simti pe dinafara,
mai exact ca ‚ratezi’ aventura de care au avut
parte ucenicii cand au pornit la drum sa duca
vestea cea buna pana la marginile pamantului.
Chiar daca cei mai multi dintre noi nu am dori sa
avem parte de toate provocarile apostolilor (vezi
amenintarea cu moartea), cu totii am vrea sa
experimentam semnele si minunile care insoteau
lucrarea de evanghelizare a titanilor Evangheliei.
In Fapte 3, Petru si Ioan se intalnesc cu un olog
din nastere, situatie care era pentru ei ceva
obisnuit, la ordinea zilei. Nu le-ar fi fost mai
simplu celor 2 apostoli sa treaca pe langa acel
olog ori sa ii arunce cativa banuti? Cand citim cu
atentie observam detaliile exprimarii din acest
pasaj: in loc sa plece mai departe, Petru si Ioan
s-au uitat tinta la el.

Moment de reflectie: Care sunt intentiile
tale atunci cand privesti lumea de
langa tine? Cat esti de bun in ‚a prinde’
momentul si la a nu ‚rata’ ocazia?

Ologul, la randul lui, a cautat ocazia sa
primeasca ceva de mila, cativa banuti. Din
fericire pentru el, apostolii nu au ratat ocazia,
ci altfel spus au vazut ceea ce el avea nevoie
cu adevarat, adica de Isus si i l-au dat. Petru si
Ioan erau condusi de o dragoste dumnezeiasca
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pentru cei pierduti, cei lipsiti si fara de speranta.
Biblia ne spune ca cel care il onoreaza pe
Dumnezeu va fi onorat de Dumnezeu (1 Samuel
2:30). Aceasta se aplica cu atat mai mult cand
e vorba de lucrurile marunte ale vietii. Cand ne
dovedim credinciosia in lucrurile mici, mai putin
vizibile – Dumnezeu ne va incredinta lucruri
mari! Crede asta!
Pe masura ce te supui tot mai mult conducerii
Duhului Sfant, iti va fi incredintat un procentaj
tot mai mare din puterea lui Dumnezeu.
In ce priveste armata israelita, oricare soldat
din acea armata ar fi putut sa il doboare pe
Goliat insa, David s-a dovedit a fi de incredere in
lucrurile mici care i-au fost incredintate. Astfel,
drumul lui spre tron a fost trasat de Dumnezeu
insusi.
Daca si tu doresti sa faci parte din marea
aventura pe care apostolii au inceput-o, fii
credincios in lucrurile marunte, in chestiunile
neimportante care se ivesc de-a lungul unei zile
ori a unei saptamani si vei vedea apoi ce poate
Dumnezeu sa faca!
Cere-i lui Dumnezeu sa te conduca spre ocazii
care te scot din zona ta de comfort si mentine-ti
atintita atentia spre scopul pentru care te-ai
rugat si pentru ceea ce ai cerut. Daca, pe de
alta parte te lupti cu sentimentul de vinovatie,
ca nu ai profitat de ocazie sau poate ti se pare
ca l-ai dezamagit pe Dumnezeu, aminteste-ti
ca Dumnezeu nu vrea sa porti nici o vinovatie
asupra ta. El vrea ca tu sa porti dragostea Sa
dumnezeiasca pentru cei nemantuiti si nimic mai
mult.
Sa ne amintim ca nimeni nu este perfect. Chiar
si apostolii au gresit in lucrarea care le-a fost
incredintata si cu siguranta au fost momente
oportune pe care le-au ratat din varii motive.
Important este sa nu creezi niste standarde
imposibile de indeplinit, sa nu te lasi robit de
presiunea indeplinirii lor, ci sa apelezi la harul
nemarginit de mare al lui Dumnezeu pentru
noi oamenii. Plecand de la aceasta realitate,
procesul de maturitate va lua amploare in noi si
oportunitatile nu vor intarzia sa apara!
Candva, marele evanghelist D.L Moody a spus:
„Dumnezeu mi-a incredintat o barca mare de
salvare zicandu-mi ... Moody, prinde tot ce poti.’”
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Dragostea ta pentru Dumnezeu se va reflecta
in capacitatea si avantul tau de a vasli in acea
barca de salvare pentru a-i identifica cat mai
rapid pe aceia care se ineaca si striga dupa
ajutor.
Iata trei sugestii practice pentru a identifica
ocaziile de evanghelizare si cum poti fi
credincios in lucrurile mici:

1. TINE UN JURNAL
Exista cateva aspecte pozitive in ce priveste
aceasta sugestie. Scrie oportunitatile care
se ivesc la locul de munca, noteaza-i pe acei
cu care iti petreci majoritatea timpului sau
persoanele pe langa care treci cand pleci de la
munca. Atunci cand notezi pe un caiet/jurnal
astfel de detalii si aspecte dintr-o zi obisnuita
iti va fi mult mai usor sa iti amintesti sa te
rogi pentru aceste persoane dar si sa porti
conversatii care sa conduca spre credinta si
umblarea cu Dumnezeu. De asemenea, poti
face observatii cu privire la parcursul acestor
conversatii si in ce mod s-au dezvoltat relatiile
pe care in mod intentionat le-ai intretinut pe o
anumita perioada de timp.

2 . STABILESTE O TINTA
Daca simti ca adeseori ratezi oportunitatile,
stabileste-ti o tinta personala cum ar fi „in
aceasta sapatamana imi doresc sa vorbesc
cu cel putin o persoana necunoscuta despre
Hristos”. Tinta poate fi practica de asemenea
cum poate fi proclamationala si ar trebui sa fie
suficient de provocatoare pentru tine incat sa te
scoata din rutina.

3. FA DIN LUPTA O AVENTURA
Schimba-ti gandirea si fa din lupta, o aventura!
Da, este adevarat, avem o chemare importanta
si o responsabilitate fata de evanghelizare,
dar lucrand fara dragoste, totul este in zadar!
Haideti sa avem aceeasi anticipare fata de
evanghelizare, aceeasi nerabdare pe care o
au cei mai multi corporatisti fata de weekend!
Daca vom astepta sa apara ocaziile la fel de tare
atunci nu vom mai privi impovarati spre lume si
vom incepe sa facem totul din dragoste asa cum
este normal.
Cum a spus candva Martin Luther: „ Cel cu
credinta, credinciosul adica, nu va putea
fi retinut. Altfel, se tradeaza pe sine. Va

43

izbucni si va duce aceasta Evanghelie
oamenilor indiferent de riscurile la care se
expune.”
MARTIN LUTHER

DISCUTII (20 MINUTE)

Raspundeti la urmatoarele intrebari si discutati
pe marginea citatului dat:

printr-o intentie se poate dezvolta intr-un
comportament firesc pe masura ce trece timpul!
N-ar fi o idee rea sa incepeti un jurnal chiar de
azi!

RUGACIUNE

•

Ai ‚ratat’ vreo ocazie de evanghelizare? Daca
da, ce ai invatat din aceasta experienta?

•

Care sunt provocarile cu care te confrunti
cand vine vorba despre a ’profita’ de ocazie
pentru a evangheliza?

Multumiti Tatalui pentru toate ocaziile in care
ati vestit Evanghelia cu familia, vecinii, prietenii
si colegii. Cereti-i Domnului o ocazie noua, o
patrundere mai adanca acolo unde pare de
nepatruns. Rugati-va unii pentru altii pentru ca
simtul de perceptie sa fie bine antrenat pentru
acele ocazii care ti se ivesc pe parcursul zilei
si adeseori le treci cu vederea crezand ca sunt
neinsemnate.

•

In ce mod creezi oportunitati pentru
evanghelizare care in mod normal nu ar
exista?

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

•

Consideri ca cele trei sugestii practice din
acest capitol (tine un jurnal, stabileste o tinta,
fa din lupta o aventura) sunt de bun augur si
pot fi implementate? Daca da, explica.

Completati formularele de evaluare si
impartasiti raspunsurile cu cei din grupul mic.
Incheiati acest timp de impartasire cu rugaciune
unul pentru altul.

Catherine Booth a spus: „Iata un principiu –
adapteaza masura in functie de nevoia celor
carora le propovaduiesti. Du-le Evanghelia
in asa fel incat sa le fie de folos din prima!”
CATHERINE BOOTH

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

In luna care iti sta in fata stabileste-ti un
scop: acela de a fi atent la oportunitatile de
evanghelizare care ti se ivesc dar si la acele
ocazii pe care in mod normal nu le consideri
oportune. Ai o cunostinta cu care nu ai mai
vorbit demult? Dar cersetorul pe langa care
treci zilnic? Vanzatorul de unde iti cumperi zilnic
cafeaua, n-ar vrea el sa auda despre Isus?
Cu siguranta, cu totii ne putem gandi la cel putin
o persoana pe care o putem aborda si careia
ii putem vorbi despre Domnul. Grupati-va in
perechi si luati-va angajamentul ca veti face
pasi in vederea abordarii acestei persoane
pentru evanghelizare. Nu uitati, suntem aici, in
acest grup avand un scop precis si un termen
fix si cel mai important ... ceea ce incepe timid
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CAPITOLUL 10
ANGAJAMENTUL EVANGHELISTULUI
Biblia este descoperirea
unei invitatii din partea
lui Dumnezeu pentru a
parasi modul de viata traita
in rebeliune fata de el si
acceptarea unei relatii de
dragoste prin credinta cu
domnul Isus Hristos. Cum
putem fi siguri ca ceea ce
propovaduim oamenilor nu
este doar o simpla prezentare
a evangheliei ci este mai
mult, este o chemare careia ei
trebuie intr-un fel sau altul sa
ii raspunda?

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Evanghelistul este acel lucrator al lui Hristos
angajat pentru a duce oamenilor mesajul
de dragoste al lui Dumnezeu intr-un format
complet si netrunchiat – acel mesaj include o
invitatie in urma careia ascultatorii isi pot preda
viata Domnului Isus.

DIN CULISE
Sa ne imaginam urmatoarele: un mire isi
asteapta mireasa la altar in ziua casatoriei lor. El
priveste de jur imprejur si vede cat de frumos
este decorata biserica, cat de frumos sunt
imbracati oaspetii care, la fel ca si ei asteapta
cu incordare momentul in care isi va face
aparitia mireasa. Timpul trece insa mireasa nu
apare. Imediat gandul ca „asa se obisnuieste
ca miresele sa se lase asteptate” isi face loc in
mintea mirelui. Trec alte cateva minute bune
si mireasa tot nu apare iar acum mirele rade
pe fond nervos frecandu-si mainile. Dupa 30
de minute de asteptare fara nici o explicatie
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a faptului ca intarzie, mirele incepe sa intre in
panica iar sala murmura a nemultumire. Timpul
nu sta pe loc. A trecut o ora de asteptare si
mireasa tot nu a aparut.
„Ce o fi?” si „Ce s-a intamplat cu ea?” este tot ce
poate gandi mirele desi in mintea lui creaza zeci
de scenarii care prezinta posibile cauze pentru
intarzierea ei cea mare. Dar deodata, ca lovit
de sageata, mirele realizeaza ca nici macar n-a
cerut-o in casatorie pe aleasa inimii sale!!!
Fratilor, daca aveti oportunitatea de a vorbi
cuiva, este esential sa ii lansati invitatia, sa ii dati
sansa sa raspunda in vreun fel sau altul.
Citim in Marcu 1:15 cea mai scurta invitatie
pe care a facut-o Domnul Isus: „El zicea: “S-a
implinit vremea, si Imparatia lui Dumnezeu este
aproape. Pocaiti-va si credeti in Evanghelie.”
Cuvantul „pocaieste-te” poate genera cateva
impedimente – mai ales datorita faptului
ca oamenii nu ii inteleg cu adevarat sensul.
Adeseori este perceput ca fiind un mesaj radical:
„Daca nu te pocaiesti, vei arde in iad!” Sincer,
cand auzi cuvantul „pocaieste-te” este greu sa
percepi nuanta blanda si plina de dragoste a
mesajului Evangheliei. Totusi, odata inteles acest
cuvant poarta cu el o intreaga noua semnificatie
a adevarului ce se regaseste pe paginile
Scripturii. In mod literar inseamna sa iti schimbi
mentalitatea, sa schimbi cursul vietii. Cu alte
cuvinte, in pasajul scriptural de mai sus, Domnul
Isus spunea: „Vezi ca mergi pe un drum gresit
dar daca vii cu Mine, poti gasi calea cea dreapta
– calea care te duce catre Dumnezeu Tatal”.
Pocainta este in esenta un lucru absolut
minunat! Aceasta ii da posibilitatea oricui sa
treaca de la moarte spre viata. Prin neascultarea
noastra fata de Dumnezeu am atras judecata
Lui asupra noastra, insa prin pocainta suntem
invitati sa descoperim speranta in Isus Hristos.
Dupa cum a fost caracterizata (potrivit lui
Walter A. Elwell si Barry J. Beitzel)

45

pocainta se constituie din urmatoarele
elemente:
„Mai intai, inseamna intoarcere, de la
acele pacate rele precum inchinarea
la idoli sau fata de sine (1 Tesaloniceni
1: 9; Apocalipsa 9: 20, 21 si 16:11) In al
doilea rand, este un schimb pe care din
imensa dragoste Dumnezeu l-a realizat
pentru intreaga omenire (Fapte 11:18,
Romani 2: 4, 2 Corinteni 7: 10, 2 Timotei
2: 25, 2 Petru 3: 9) si in al treilea rand,
este predare catre Cineva, catre Isus,
Domnul nostru si Mantuitorul nostru
(Fapte 14:15, 1 Tesaloniceni 1:9, 1 Petru
2:25). Astfel observam ca pocainta
insemna o reorientare, fie ca este una
spectaculoasa, dramatica, dintr-o data
sau graduala, emotionala sau calma, este
acea transformare a gandirii lui/a ei fata de
Dumnezeu”.
Primii predicatori ai Evangheliei aveau mare
grija ca de fiecare data cand propovaduiau
Cuvantul sa lanseze o chemare spre pocainta,
asa cum au vazut si in exemplul Domnului Isus.
Observam cu atentie momentul cand a fost
lansata inviatia spre pocainta in Fapte 2: 37-39,
3:25-26, 4:12, 5:31, 10:43.

RUGACIUNE

Cereti Domnului sa binecuvanteze timpul pe
care il petreceti laolalta si multumiti-I pentru
toate modurile in care El va foloseste. Rugati-va
in mod personal pentru cei carora ati avut
ocazia sa le vorbiti cat si pentru cei care si-au
predat viata Domnului.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (30-40
MINUTE)
Parcurgeti urmatorul material de studiu dupa
cum simtiti de cuviinta.
„ Dupa ce au auzit aceste cuvinte, ei au
ramas strapunsi in inima si au zis lui Petru si
celorlalti apostoli: “Fratilor, ce sa facem?”
“Pocaiti-va”, le-a zis Petru, “si fiecare din voi
sa fie botezat in Numele lui Isus Hristos, spre
iertarea pacatelor voastre; apoi veti primi
darul Sfantului Duh. Caci fagaduinta aceasta
este pentru voi, pentru copiii vostri si pentru
toti cei ce sunt departe acum, in oricat de
mare numar ii va chema Domnul Dumnezeul
nostru.”
FAPTE 2: 37-39

Cum spuneam, in Evanghelie gasim invitatia
de a ne opri din alergarea noastra din fata lui
Dumnezeu si prin credinta sa ne intoarcem cu
fata spre Dumnezeu. Pe masura ce ne intoarcem
cu fata spre Dumnezeu vom fi transformati la
nivelul mintii noastre si vom vedea ca vietile ne
vor fi transformate prin puterea Duhului Sfant.

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Petreceti acest timp pentru a discuta unii cu
altii, pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului. Cereti unui voluntar sa
impartaseasca din experienta personala despre
oportunitatile de propovaduire si modul concret
in care a actionat. (capitolul 9: Aplicatie)
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A lansa invitatia pentru pocainta este la fel
de important precum propovaduirea despre
cruce. Plin de Duh Sfant, dupa umplerea din
ziua Cincizecimii, Petru a inceput sa vorbeasca
multimii. Datorita lucrarii Duhului Sfant oamenii
ce il ascultau au fost „strapunsi in inima” de
cuvintele sale.
V-ati putea imagina un alt final pentru aceasta
secventa din Fapte? Cum ar fi fost daca, Petru
in incheiere ar fi spus: „Bine, va multumesc ca
m-ati ascultat, sa aveti noapte buna!”
Cum ar fi reactionat multimea care era
„strapunsa” de cuvintele lui? Ar fi plecat cu totii
spre casele lor fiind foarte confuzi, nestiind ce
sa faca cu cele auzite, avand mai multe intrebari
decat raspunsuri si fara oportunitatea de a-si
pune increderea in Isus despre care le-a vorbit
Petru.
Slava Domnului ca asa ceva nu s-a intamplat!
Petru le-a dat ocazia sa se pocaiasca – i-a facut
sa inteleaga cum trebuie sa isi puna nadejdea in
mantuirea garantata prin jertfa de la cruce.
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Pentru acei dintre noi, care adeseori ne
pregatim predicile pentru slujba de duminica
dimineata, cu siguranta stiti cat este de
important sa includem si o aplicatie practica a
mesajului prezentat! Oridecateori Domnul Isus a
dat invatatura multimilor de oameni, El a inclus
invataminte practice pentru viata de zi cu zi
(Matei 11: 28, Ioan 1:39, Matei 4:19, Ioan 7:37, Ioan
21:12).
Oridecateori a vorbit Isus multimilor, El a lansat
invitatia ca oamenii sa vina la El, sa se increada
in El, sa bea apa vie din El iar prin aceasta
nu a facut altceva decat sa se descopere pe
Sine. Ceea ce este de remarcat atunci cand
oferi cuiva o invitatie, este faptul ca invitatia
presupune un raspuns! In acest caz, orice
raspuns primesti, daca nu contine silaba DA,
atunci inseamna ca nu l-ai acceptat de Domnul
si nici binecuvantarea Sa.

Moment de reflectie: Priviti urmatoarele
trei exemple din Biblie si apoi discutati in
grupuri mici.

CHEMAREA UCENICILOR (MARCU 1:17)
Chemarea pe care a facut-o Domnul Isus
ucenicilor este una personala.

CHEMAREA TANARULUI BOGAT (MATEI
19: 16 -22)
Chemarea pe care o face Domnul Isus costa.

CHEMAREA DE LA MOARTE LA VIATA
(IOAN 11:43)
Chemarea pe care o face Domnul Isus este
puternica.
Cand predicam Evanghelia, chemarea la
pocainta este practic cel mai important aspect
al acesteia. Pentru a propovadui Evanghelia
deplina, trebuie intotdeauna sa includem
momentul chemarii la pocainta.
Acest aspect insa, poate fi provocator pentru
unii! Deci cum putem lansa invitatia la pocainta
indiferent de contextul in care ne gasim? In
Biblie nu gasim un ghid specific pentru aceasta
si nici modalitatea in care trebuie facuta, dar
aceste principii pot fi considerate un bun
punctul de plecare:
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PUNE INTREBARI DIRECTE
Pune intrebari directe si succinte. De exemplu, in
urma expemplificarii despre cine era si cine este
persoana Domnului Isus poti adresa urmatoarea
intrebare: „N-ati vrea si voi astazi sa va puneti
increderea in El si sa intrati intr-o relatie de
comuniune cu El?”
Daca te folosesti de pilde sau parabole pentru a
capta audienta, asa cum este pilda fiului risipitor,
poti spre exemplu sa adresezi intrebarea:
„Dumnezeu te asteapta astazi si pe tine. Vrei
tu sa te intorci acasa, sa fii si tu imbratisat de
Tatal?”
Adresand intrebari iti poti da seama cu usurinta
daca ascultatorii sunt pregatiti sa primeasca
invitatia pentru pocainta.

NU TE GRABI
Cand te adresezi unei multimi, nu te grabi si lasa
timpul sa se scurga in voie, atat cat este necesar
pentru ca Duhul Sfant sa lucreze in inima
oamenilor. Indiferent cat de jenant ti se poate
parea (oricum nici nu conteaza) acest aspect
este de-a dreptul irelevant! Ceea ce conteaza cu
adevarat este ca oamenii sa aiba timpul necesar
pentru a reflecta cu privire la invitatia care le-a
fost oferita. Cand situatia este total diferita si
te afli intr-un cadru restrans, unu-la-unu de
exemplu, atunci poate este mai intelept sa
stabilesti o alta intalnire si sa lasi timp acelei
persoane sa reflecte in voie.

STABILESTE ASTEPTARI REALISTE
Asigura-te ca explici clar si concis ce se va
intampla daca cineva din audienta raspunde
afirmativ la chemarea spre pocainta. De
exemplu, poti spune ca va urma un moment de
rugaciune, ori ca i se va oferi o Biblie, un plan de
citire a Bibliei si ca veti dori sa pastrati legatura
cu el/ei sau poate il indrumati spre un grup de
studiu biblic. Asigurati-va ca explicati oamenilor
clar ca, viata lor nu se va schimba radical din
clipa aceea, dar ca prin studiu biblic si prin timp
devotional cu Domnul Isus vor putea ajunge la o
viata implinita, o viata impreuna cu Dumnezeu,
traita pentru Dumnezeu.
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BUCURATI-VA DE RASPUNSURILE
AFIRMATIVE , NU FITI DEZAMAGITI DE
REFUZURI
Atunci cand cineva raspunde afirmativ,
exprimati-va bucuria fara prefacatorie. Si
la fel, daca cineva refuza in mod categoric
si constient de rapunsul sau, fiti smeriti
si acceptati raspunsul lui/ei. Incercati sa
mentineti deschise caile de comunicare cu acea
persoana si rugati-va cu credinta pentru el/
ea astfel incat Dumnezeu sa lucreze cu putere
la inima lui/ei. Incearca sa ii lasi persoanei
respective oportunitiatea de a face o decizie
in mod personal , dupa terminarea intalnirii,
de asemenea , daca este posibil, lasa date de
contact, ale tale sau a unei biserici locale daca
cineva din audienta doreste sa ia legatura cu
cineva pe urma.
Unul dintre cele mai obisnuite motive pentru
care oamenii nu raspund imediat mesajului de
pocainta este pentru ca acest mesaj nici macar
nu a fost propovaduit! Iar unul din cele mai
obisnuite motive pentru care evanghelistii nu
propovaduiesc mesajul pocaintei este pentru ca
le este teama sa nu se faca de rusine! Cu toate
acestea, sa ne amintim, puterea de mantuire
nu este la noi, ci tot ce suntem noi chemati sa
facem este ceea ce cu mare greutate reusim sa
facem, adica sa murim fata de noi insine, sa ne
luam crucea, sa platim pretul in evanghelizare
indiferent ce ne costa!
Isus si ucenicii sai de asemena au facut
o chemare la pocainta oridecateori au
propovaduit multimilor si fratilor, la fel trebuie
sa facem si noi! Indiferent de raspuns, haideti
sa fim mai intai de toate siguri ca suntem si
ramanem credinciosi chemarii din viata noastra
si din nou, haideti sa ne incredem in Dumnezeu
ca El se va ingriji de toate celelalte lucruri.

DISCUTII (15 MINUTE)

Raspundeti intrebarilor de mai jos si discutati pe
marginea citatului dat:
•

Credeti ca poate exista mesajul pocaintei
fara chemarea la pocainta din finalul
mesajului?

•

Ce iti este usor si ce iti vine mai greu sa faci
legat de chemarea de final?
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•

Care sunt unele lucruri cu care v-ati desprins
din lucrarea de evanghelizare de pana acum?

Michael Green a spus: „Evanghelia este
chemarea lui Dumnezeu prin predica iar
ascultatorul raspunde dupa cum crede de
cuviinta, ceea ce il va propulsa intr-o cu totul
alta dimensiune.”

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

In urmatoarele predici, fii determinat pentru a
face chemare la pocainta! Fii dispus sa incerci
si alte abordari si nu iti fie teama ca te vei face
de rusine daca nimeni nu va raspunde mesajului
tau. Daca acesta nu este cazul tau, propune-ti
ca dupa fiecare chemare sa ii inviti pe oameni
la un grup de studiu biblic. Fii indraznet in lunile
care urmeaza si gaseste cel putin o persoana cu
care sa initiezi conversatii care sa conduca spre
mesajul salvarii astfel incat ei sa aiba ocazia sa
isi predea viata lui Isus.

RUGACIUNE

Multumiti Domnului pentru ca ne-a lansat
fiecaruia in parte o invitatie pentru a ne impaca
cu Dumnezeu Tatal. Cereti-I indrazneala in
predica pentru ca meajul pe care il dati mai
departe sa fie unul al milei, dragostei si sperantei
lui Dumnezeu – si nu al condamnarii si pedepsei
vesnice!
Rugati-va si pentru cei care vor asculta aceste
predici, ca inimile lor sa aiba urechi de auzit si sa
raspunda corespunzator la momentul potrivit!

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si
impartasiti raspunsurile cu cei din grupul mic.
Incheiati acest timp de impartasire cu rugaciune
unul pentru altul.
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CAPITOLUL 11
INFLUENTA EVANGHELISTULUI
Ca evanghelisti, slujba
noastra nu este numai aceea
de a predica evanghelia
celor pierduti ci, si aceea
de a misca biserica spre
evanghelizare. In acest capitol
vom descoperi cum putem
atata focul inauntrul bisericii,
cum putem incuraja si echipa
biserica pentru evanghelizare.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
In afara predicarii multimilor de oameni un
evanghelist va avea indatorirea de a inspira
biserica pentru ca fiecare sa lucreze in dreptul
sau, vis-a-vis de chemarea lui Isus fata de
evanghelizare.

DIN CULISE
In capitolul 2 al acestui ghid de mentorare am
explorat impreuna identitatea evanghelistului ca
fiind mesagerul lui Dumnezeu. Tinand cont de
aceasta, sa ne gandim acum, ce responsabilitate
avem noi ca evanghelisti nu doar fata de lume
dar cat fata de familia noastra mare, biserica lui
Hristos?
De cand cu explozia aplicatiilor si a social
media, a aparut un nou model de „influentatori”.
Aceste persoane, fiind urmarite de zeci, sute
si chiar mii de persoane (in special pe canalele
de YouTube), sunt capabile prin discursurile lor
sa influenteze intr-o privinta sau alta o multime
relativ mare de oameni. Nu vom admite ca
este o chestiune nou-nouta, intrucat inainte se
obisnuia ca vedete din sport, actorie, muzica
sa spuna oamenilor si astfel sa ii influenteze in
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privinta imbracamintei, mancarurilor, bauturilor
si asa mai departe.
Pavel ne spune in Romani sa nu ne potrivim
chipului veacului acestuia, ci sa fim transformati
prin innoirea mintii de puterea Duhului cel
Sfant (Romani 12:2). Ca si copii ai Dumnezeului
cel Atotputernic noi suntem adevaratii
„influentatori” avand un mesaj si o speranta
nepieritoare, Amin!
In capitolul 7 ne-am amintit ca sarea fara gust
nu are nici o valoare. Tot asa, un „influentator”
depinde de cati urmaritori poate aduna, iar fara
urmaritori valoarea lui este nula.
Dar, ca biserica, ceea ce ne distinge pe noi ca
trup al lui Hristos este cu atat mai important
iar a „pierde” urmaritorii este un pret pe care
nimeni nu si-l poate permite. Daca biserica
incepe sa isi piarda inflenta si distinctia, lumea
va rata oportunitatile de a vedea si de a-l
cunoaste pe Dumnezeu.
Evanghelistii sunt acei oameni pasionati pentru
a-L prezenta lumii pe Isus Hristos, dar sa nu
uitam ca a lor este si responsabilitatea de
a influenta biserica sa poarte in continuare
mesajul salvarii. In ce priveste Marea Trimitere
suntem ferm convinsi ca nu exista un plan
B iar ucenicii Domnului Isus sunt singurii Sai
ambasadori.
Oridecateori biserica pare ca uita acest lucru,
evanghelistii au raspunderea de a reaprinde
focul pentru evanghelizare in asa fel incat
puterea Evangheliei sa „influenteze” lumea ca
lumea sa il vada pe El, pe Dumnezeu.
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GHIDUL INTALNIRII

incat sa iti doresti sa ajungi ca el/ea? Ce
anume te-a determinat sa iti doresti asta?

MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

In aceasta viata suntem influentati tot timpul si
din diferite domenii, fie ca este vorba de figuri
proeminente ale istoriei, culturii, muzicii, politicii,
din cadrul familiei si lista poate continua. Daca
ne lasam influentati pana si cursul vietii ne
poate lua o alta directie, ca sa nu mai vorbim de
hobby-uri, cariera sau chiar caracterul nostru.
Uneori aceasta influenta insa, ne poate juca
feste atunci cand ajungem sa fim descurajati si
ne gandim ca niciodata nu vom ajunge sa fim ca
el/ea, adica persoanele pe care le admiram.

RUGACIUNE

In Biblie sunt o multime de persoane cu
influenta si este indicat sa privim la eroii Bibliei
atunci cand dorim sa fim inspirati de faptele lor
insa, sa nu uitam ca si acestia au fost oameni
obisnuiti.

Petreceti acest timp pentru a discuta unii cu
altii, pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului. Cereti unui voluntar sa
impartaseasca din experienta personala despre
oportunitatile de propovaduire si modul concret
in care a actionat.

Cereti Domnului sa binecuvanteze timpul pe
care il petreceti laolalta si multumiti-I pentru
toate modurile in care El va foloseste. Rugati-va
in mod personal pentru cei carora ati avut
ocazia sa le vorbiti cat si pentru cei care si-au
predat viata Domnului.

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MINUTE)
Parcurgeti urmatorul material de studiu dupa
cum simtiti de cuviinta.
„Si El a dat pe unii apostoli; pe altii, proroci;
pe altii, evanghelisti; pe altii, pastori si
invatatori, pentru desavarsirea sfintilor, in
vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea
trupului lui Hristos, pana vom ajunge toti
la unirea credintei si a cunostintei Fiului
lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
inaltimea staturii plinatatii lui Hristos;”
EFESENI 4: 11-13

Chiar si acele persoane cunoscute, care dispun
de o platforma vasta, au nevoie de inspiratie
in viata. Actorul Dwayne „The Rock” Johnson
insusi marturiseste: „La varsta de opt ani
am vazut filmul „Raiders of the Lost Ark” in
Charlotte, Carolina de Nord iar cand am iesit de
acolo m-am simtit atat de inspirat si mi-am dorit
sa ajung exact ca tipul acela din rolul principal.”

In fine, este Unul si numai Unul care trebuie sa
ne inspire si influenteze. In Domnul Isus gasim
modelul perfect de urmat, cu El trebuie sa
ne asemanam pe zi ce trece tot mai mult. Pe
masura ce ne lasam inspirati de El in faptele si
gandirea noastra, sa nu uitam ca vom deveni
inspiratie pentru cei din jur.
Apostolul Pavel ii invata pe Efes prin epistola pe
care le-o trimite spunandu-le ca Domnul Isus a
binecuvantat biserica prin felurite daruri care sa
fie de folos intregului trup spre zidirea bisericii.
Alaturi de pastor, invatator, profet, apostol,
evanghelistul este un dar pentru biserica pentru
a ridica, incuraja, zidi si influenta biserica, trupul
lui Hristos.
„... candva, odata s-a nascut ideea asta
intre credinciosi si de atunci a devenit
foarte populara...ca biserica trebuie sa fie
condusa de o oameni profesionisti, pregatiti
in domeniul teologic si platiti de adunare.
Potrivit acestui punct de vedere, toate
lucrarile care se desfasoara intr-o biserica
precum predicarea, slujirea, consilierea
sunt activitati platite de catre enoriasi.
Dar adevaratul motiv pentru care darurile
au fost lasate in biserica este pentru ca,
credinciosii sa fie echipati pentru lucrare.
Biserica ar trebui sa fie o armata in miscare.”
R. C. SPROUL

Timp de reflectie: Te-ai intalnit vreodata
cu cineva care te-a influentat atat de mult
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Daca citim in Efeseni 4 si concluzionam ca
aceste daruri au fost impartite doar unora, fara
indoiala ca suntem pe o pista gresita. Epistola
apostolului Pavel de fapt ne descopra cu
totul altceva. Aceste daruri au fost impartite
in biserica deoarece biserica este iubita de
Dumnezeu, iar Dumnezeu doreste sa lucreze
prin oameni obisnuiti. Prin oameni obisnuiti
Dumnezeu vrea sa conduca biserica spre
maturitate ca un singur trup. In trup fiecare
madular are rolul sau.
Noi toti avem o mare responsabilitate si aceea
este de a ne folosi darul primit, de a inspira
oamenii din jurul nostru si de a avea grija ca
mandria, ego-ul, invidia si abuzul de putere sa
nu se infiripe intre fratii credinciosi pentru a crea
separare in trup.

Moment de reflectie: Cine este acea
persoana cu influenta in biserica din care
faci parte? Care sunt rolurile si slujirile
pe care oamenii si le doresc astazi, in
biserica? Sunt oameni care aspira sa
devina evanghelisti? De ce nu sunt?
Explicati.

Iata patru modalitati prin care putem inspira/
influenta pe cei din jur pentru a propovadui
Evanghelia:

1. PROPOVADUIESTE EVANGHELIA
Cea mai buna modalitate de a influenta
oamenii este de a fi tu insuti un model, asadar
propovaduieste Evanghelia oridecateori ti se
iveste ocazia.
O alta modalitate este a-i invita pe fratii si
surorile de credinta sa participe la evenimentele
in care avem ocazia sa propovaduim Evanghelia.
Pe masura ce slujim in felul acesta este
important sa verbalizam cat de privilegiati
suntem ca putem sa ducem lumii mesajul de
salvare al lui Dumnezeu.

2 . PREGATESTE O MARTURIE
Ajuta-i pe oameni sa isi spuna marturia pentru
a fi la randul lor o sursa de inspiratie pentru altii.
Incurajeaza-i sa spuna in mod specific ce anume
i-a determinat sa ia o hotarare pentru Dumnezeu
si care sunt lucrurile care s-au schimbat in viata
lor.
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3. MARTURIILE DIN CAMPUL DE MISUNE
In adunarile noastre, noi ar trebui sa facem o
obisnuinta din a spune marturii din campul
de misune. Sa ne bucuram cu totii de lucrarea
pe care Dumnezeu o face prin noi si sa fim
incurajati de rodul adus iar adunarea va fi
de asemenea incurajata si increzatoare ca
Dumnezeu poate sa foloseasca pe oricine atata
vreme cat se supune voii Lui.

4. CREEAZA OCAZIA
Cand vorbesti in grupul de prieteni apropiati
ori de la pupitrul amvonului, creeaza ocazia ca
oamenii sa se implice asa cum pot in lucrarea de
evanghelizare. Dati-le date si locatii concrete,
acolo unde veti fi cu evanghelizarea ca ei la
randul lor sa poata participa, ori luati-i cu voi
la o evanghelizare pe strada. Sunt atat de
multe moduri in care poti face lucrul acesta!
Cu trecerea timpului, oamenii se vor obisnui cu
experiente de genul acesta si le va fi mult mai
usor sa aplice acelasi model si in viata lor!
Indiferent de modul in care alegem sa
influentam pe cei din jur, ca si evanghelisti noi
trebuie sa fim convinsi ca rolul nostru este de
a-i inspira pe fratii si surorile noastre de credinta
inspre evanghelizare.

DISCUTII (20 MINUTE)

Raspundeti intrebarilor de mai jos si discutati pe
marginea pasajului dat:
•

Ce semnifica in acceptiunea ta „sa zidesti
biserica” in modul in care apostolul Pavel
descrie darurile impartite in biserica?

•

Ca urmasi ai lui Hristos, cum putem ramane
distincti in societatea noastra asaltata de
„influentatori”?

•

In afara de cele patru modalitati expuse mai
sus, in ce alt mod ii mai putem influenta pe
credinciosi spre lucrarea de evanghelizare?
„ Voi sunteti lumina lumii. O cetate asezata
pe un munte nu poate sa ramana ascunsa.
Si oamenii n-aprind lumina ca s-o puna
sub obroc, ci o pun in sfesnic, si lumineaza
tuturor celor din casa. Tot asa sa lumineze si
lumina voastra inaintea oamenilor, ca ei sa
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vada faptele voastre bune si sa slaveasca pe
Tatal vostru care este in ceruri.”
MATEI 5: 14-16

APLICATIE PRACTICA (10 MINUTE)

Speram ca vei dori sa ramai parte din acest
grup, sa continui sa cresti in credinta dar iata
ca a sosit acel moment in care trebuie sa te
gandesti cand si cum vei porni la drum cu
propriul tau grup de mentorare in evanghelizare.
Unul din principiile de baza ale grupurilor de
mentorare Advance este multiplicarea si aceasta
deoarece dorim ca sa ii incurajam si pe ceilalti sa
primeasca provocarea de a deveni evanghelisti.
Foloseste acest timp pentru a alcatui o lista cu
acele persoane la care te gandesti si care par
a fi interesate sa ti se alature intr-o calatorie pe
care curand o vei incheia. Foloseste experienta
acumulata in aceasta perioada de timp si
planifica, organizeaza si apoi porneste la drum
cu propriul tau grup Advance.

RUGACIUNE

Rugati-va impreuna pentru biserica locala,
rugati-va ca biserica sa ii ramana credincioasa
lui Dumnezeu. Rugati-va pentru oportunitati de
a incuraja, de a inspira si de a trimite in lucrare
pe aceia care decid ca vor sa mearga pe campul
de misiune.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularele de evaluare si
impartasiti raspunsurile cu cei din grupul mic.
Incheiati acest timp de impartasire cu rugaciune
unul pentru altul.
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CAPITOLUL 12
RETREAT
Intalnirea finala a acestui grup
nu putea sa se desfasoare
altfel decat printr-un retreat!
Data si locatia voi le veti
decide insa puteti folosi
materialul de mai jos ca
sugestie pentru timpul care
va sta in fata.

CUM SA CONDUCI UN
GRUP DE MENTORARE IN
EVANGHELIZARE LA ACEST
RETREAT
Ca principiu de baza este acela de a stabili
intalnirile intr-o altfel de locatie decat cea
obisnuita pe care ati folosit-o pana acum iar
intalnirea sa se desfasoare intr-un interval de
timp mai mare decat de obicei.
Iata cateva idei despre cum puteti petrece
timpul impreuna:

VERSETE CHEIE

Urmatorul pasaj din Coloseni poate fi folosit ca
text de baza daca doresti sa ai o tinta clara in
timpul iesirii impreuna ca grup:

sare, ca sa stiti cum trebuie sa raspundeti
fiecaruia.”
COLOSENI 4: 2-6

In pasajul biblic de mai sus sunt 12 lucruri pe
care apostolul Pavel le subliniaza si care sunt de
dorit pentru lucrarea de evanghelizare:
1.

Fii devotat (fii devotat in rugaciune

2.

Incurajeaza partasia frateasca (rugati-va
pentru noi de asemenea)

3.

Bazeaza-te pe Dumnezeu (Dumnezeu
poate deschide o usa)

4.

Fii dedicat propovaduirii Evangheliei
(proclamarii misterului lui Dumnezeu)

5.

Straduieste-te sa fi clar in exprimare ( ca eu
sa vestesc clar Evanghelia)

6.

Accepta jertfirea pentru Evanghelie (pentru
care sunt incatusat)

7.

Bazeaza-te pe intelepciunea venita de sus
(Fii intelept)

8.

Cauta oportunitati (profita la maxim de
fiecare ocazie in parte)

9.

Vorbeste dar si asculta (converseaza)

10. Fii bland si smerit (acorda har tot timpul)
„Staruiti in rugaciune, vegheati in ea cu
multumiri. Rugati-va totodata si pentru noi,
ca Dumnezeu sa ne deschida o usa pentru
Cuvant, ca sa putem vesti taina lui Hristos,
pentru care, iata, ma gasesc in lanturi: ca s-o
fac cunoscut asa cum trebuie sa vorbesc
despre ea. Purtati-va cu intelepciune fata de
cei de afara; rascumparati vremea. Vorbirea
voastra sa fie totdeauna cu har, dreasa cu
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11.

Fii un om influent (ca sarea in bucate)

12. Fii pregatit (sa poti da un raspuns oricui si
oricand)
Aprofundati acest pasaj dupa cum cum
considerati potrivit, tinand cont si de locatia
unde v-ati strans laolalta si aveti in vedere
aceste principii in desfasurarea activitatilor
sugerate in continuare.
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CUVANTUL

Unul dintre scopurile principale ale grupului
Advance a fost acela de a cultiva citirea
Cuvantului lui Dumnezeu in viata noastra.

CITIREA CUVANTULUI SI STUDIU (IN
MOD INDEPENDENT)
A citi Cuvantul lui Dumnezeu in mod
independent nu poate fi considerat un timp
mort. Citirea Evangheliei dupa Marcu este o
sugestie bine-venita pentru a avea o perspectiva
completa asupra activitatii Domnului Isus.
Puteti sa va folositi de acest timp pentru a
citi independent aceasta carte iar apoi sa
impartasiti in grup impresiile si perspectiva
personala cu privire la cele citite.

STUDIU BIBLIC (CITIRE IN GRUP)
Studiul biblic se poate realiza in mai multe feluri.
Poate veti dori sa reveniti asupra vreunui capitol
din acest ghid ori poate veti dori sa puneti in
discutie doar un scurt pasaj, o tema sau un
subiect care a inflacarat spiritele in timpul
intalnirii in grup.

INTALNIRILE EXTRA SI RESURSELE DIN
ACEST MANUAL ADVANCE
Puteti folosi resursele din acest manual sau
puteti alcatui voi insiva un cuprins pentru un
manual de sprijin in viitorul grup Advance. Iata
cateva idei care ar putea sa se regaseasca in
manualul vostru:
•

Trinitatea

•

Imparatia lui Dumnezeu

•

Crucea

•

Invierea

•

Roada Duhului

•

Inchinare si Evanghelizare

IMPARTASIREA CU CEILALTI
O alta sugestie este de a impartasi credinta cu
ceilalti si puteti face acest lucru accesand pagina
web a site-ului Advance (advance2020.org)
Aici veti gasi evanghelisti de pe intreg
mapamondul si veti putea afla cum au inceput
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ei lucrarea de misiune cat si alte informatii
interesante.

NOI RESURSE
In speranta ca veti dori sa continuati modelul
oferit de grupul de mentorare Advance iata
o alta sugestie pe care foarte usor o puteti
implementa in noul vostru grup. Folositi-va de
o carte de studiu biblic pe care fiecare, in mod
individual s-o studieze acasa iar apoi veti putea
disemina in grupul mare ceea ce a prezentat
interes si merita adus in discutie. In finalul
studiului veti gasi o lista de carti recomandate
pentru citire si studiu.

RUGACIUNE

Folositi o parte din timpul in care sunteti
impreuna in acest retreat pentru a va ruga ca si
grup. Sunt multe modalitati de rugaciune insa
cel mai important este sa ramaneti concentrati
pe:

RUGACIUNEA UNUL PENTRU ALTUL
Cand va strangeti laolalta, nu uitati sa va rugati
unul pentru altul. Cereti membrilor grupului sa
impartaseasca domenii din viata lor care pot fi
acoperite in rugaciune. Sa aveti la indemana un
pix si o foaie de hartie caci adeseori Dumnezeu
vorbeste prin frati.

RUGATI-VA PENTRU LOCUL IN CARE
DUMNEZEU V-A ASEZAT CAT SI PENTRU
LUMEA INTREAGA
Impartasiti intregului grup care este dorinta
voastra cea mai arzatoare in ce priveste locul in
care v-a asezat Dumnezeu. Nu uitati sa va rugati
pentru intreaga lucrare de evanghelizare la nivel
mondial. Rugati-va pentru cei plecati pe campul
de misiune, pentru bisericile de acasa, pentru
misionari, familiile lor, pentru situatiile care
necesita sprijin in rugaciune din varii motive.

RUGATI-VA PENTRU VIITORUL GRUP
ADVANCE
Multumiti lui Dumnezeu pentru calatoria alaturi
de fratii de credinta pe parcursul acestui an.
Cereti-i lui Dumnezeu ca acesta lucrare sa
continue, ca oamenii sa fie schimbati si lucrarea
inceputa sa mearga mai departe din glorie in
glorie (2 Corinteni 3: 17-18)
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INCHINARE

Timpul petrecut in citirea Bibliei, partasie si
rugaciune sunt de fapt parte din programul de
inchinare. Folositi-va de cantari si alte exprimari
artistice pentru a-i aduce slava lui Dumnezeu.

INCHINAREA PRIN CANTARI
Cereti unui membru al grupului (care poate) sa
conduca in inchinare adunarea voastra. Daca
acest lucru nu este posibil, folositi-va de aplicatii
precum YouTube pentru a asculta o cantare
preferata si dorita de cei prezenti. Ideal ar fi ca
acel cantec sa aiba versurile titrate astfel incat
toata lumea sa poata canta.

TRIMITEREA IN LUCRARE
O alta modalitate pe care o puteti folosi ca parte
integranta din programul de inchinare este
aceea a trimiterii in lucrarea de misiune a acelora
care au simtit chemarea si povara de a merge
si „a spune lumii” cine este Domnul nostru, Isus
Hristos.
Rugati-va pentru aceia care au hotarat sa
mearga si incurajati-i in lucrarea care le sta in
fata.

PARTASIA

Pe masura ce avem partasie unii cu altii
inevitabil dezvoltam relatii de prietenie
frumoase si roditoare. In speranta ca relatiile pe
care le-ati dezvoltat in cadrul grupului Advance
au fost o binecuvantare pentru voi, luati-va
angajamentul ca veti continua sa va rugati unul
pentru altul si ca veti mentine legatura pentru a
va bucura in continuare de frumoasa prietenie.

TRANSPARENTA IN GRUP
Dupa cum v-ati dat seama, transparenta in grup
a fost parte integranta din intalnirile Advance.
Folositi-va de acest timp pentru a exersa inca o
data transparenta in grup.

POSTUL/OSPATUL
Alegeti una din cele doua modalitati pentru
a incheia ultima intalnire din cadrul grupului
Advance. Nu exista bine sau rau in acest caz.
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ACTIVITATI
Alegeti si alte activitati pentru aceasta ultima
intalnire. Daca sunteti retrasi undeva in natura,
faceti o plimbare in natura si impletiti oricare
din sugestiile de mai sus in aceasta activitate.
Daca sunteti retrasi undeva in oras, rezervati-va
o vizita la un muzeu unde puteti foarte bine sa
petreceti timpul devotional, de exemplu.
De asememnea, puteti alege sa petreceti timp
impreuna in care sa va simtiti bine unii cu ceilalti,
faceti un joc amuzant, un sport sau vizionati un
film. Ceea ce conteaza cel mai mult este timpul
de calitate pe care vi-l puteti oferi unii altora.

PASII URMATORI

Iata acum s-a incheiat primul an pentru grupul
de mentorare Advance. Inainte de a incheia
programul acestui retreat luati in considerare
urmatorii pasi:

ACEST GRUP ADVANCE
Lasati suficient timp pentru ca membrii
grupului sa impartaseasca cum a fost pentru ei
experienta din cadrul acestui grup. Feedback-ul
este important pentru dezvoltarea personala.
Impartasiti celorlalti membrii care a fost cea mai
provocatoare parte a acestor intalniri si care
a fost cea mai importanta lectie din punctul
vostru de vedere.
Daca doriti, intalnirile lunare pot continua in
acest format insa cei care vor sa se retraga este
de la sine de inteles ca este liber. Multumiti lui
Dumnezeu pentru acest an si incredintati in
Mana Lui orice ar urma pe viitor.

GRUPURI NOI
Intrebati membrii grupului daca au intocmit lista
pentru infiintarea unui nou grup Advance (asa
cum a fost stabilit la intalnirea precedenta).
Rugati-va lui Dumnezeu ca alte noi grupuri sa ia
fiinta, ca oamenii sa fie atrasi spre Dumnezeu, sa
isi gaseasca un cadru propice in care sa creasca,
sa se maturizeze si sa il slujeasca cu darul lor pe
Domnul nostru.
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SESIUNE
BONUS SI
ALTE RESURSE
ghid de mentorat
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CAPITOL SUPLIMENTAR I
Evanghelizare unu-la-unu
In aceasta parte suplimentara al capitolului vom
explora importanta fiecarei oportunitati care
se iveste pentru propovaduirea evangheliei, in
special oportunitatea evanghelizarii unu-la-unu.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Cel mai adesea, pe intreg cuprinsul lumii,
evanghelizarea se desfasoara printr-un dialog
interpersonal, de aceea trebuie sa fim pregatiti
sa purtam conversatii eficiente care sa conduca
oamenii spre punctul in care sunt pregatiti
pentru a raspunde DA jertfei Domnului Isus.

DIN CULISE
Purtam conversatii zilnic, unele fiind fata in
fata, altele prin intermediul tehnologiei de care
astazi dispunem. Chiar daca tehnologia nu ofera
acelasi grad personal de interactiune precum
conversatiile fata in fata, ele au devenit un mod
obisnuit de a intra in legatura unii cu altii.
Predicarea de la microfon nu permite dialogul,
este mai degraba un discurs, un monolog pe
care speri ca ascultatorii il recepteaza si mai
mult, ii vor raspunde in vreun fel sau altul. Pe
de alta parte, purtand conversatii si dialogand,
lasi loc pentru a pune intrebari, pentru a crea
legaturi de suflet si pentru ascultare activa.
Unul dintre avantajele evanghelizarii personale
unu-la-unu este acela ca aproape intotdeauna
te poti adresa specific unei probleme sau
incertitudini pe care interlocutorul o are
cu privire la un subiect sau altul. De fapt,
Evangheliile ne relateaza mai multe instante
in care Isus a vorbit direct oamenilor in mod
personal decat vorbind multimilor. In Marcu
10:51 citim ca Isus il intreaba pe orbul Bartimeu:
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„Ce vrei sa iti fac?” iar raspunsul lui a venit
imediat: „Vreau sa vad”. Acest lucru pentru
noi vorbeste despre faptul ca, Domnul Isus se
adreseaza direct nevoii lui, despre faptul ca
Isus s-a folosit de ocazia cand a fost cautat (de
Bartimeu), a raspuns nevoii lui (l-a vindecat) ca
apoi sa il conduca spre credinta in Dumnezeu.
Apoi, vedem exemplul lui Filip, care este instruit
de catre un inger al Domnului sa mearga sa
vorbeasca unui eunuc etiopian (Fapte 8: 26-40).
In majoritatea cazurilor, Isus le spune celor
cu care a purtat dialog sa mearga si sa spuna
familiei, prietenilor ce a facut Dumnezeu pentru
ei.
Mai departe, in lucrarea apostolica a ucenicilor
lui Isus vedem ca acestia erau la fel de pregatiti
sa propovaduiasca multimilor cat si in mod
personal, prin conversatii cu scop evanghelistic.

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Petreceti acest timp pentru a discuta unii cu
altii, pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului. Cereti unui voluntar sa
impartaseasca din experienta personala despre
oportunitatile de propovaduire si modul concret
in care a actionat.

RUGACIUNE

Cereti Domnului sa binecuvanteze timpul
pe care il petreceti laolalta si multumiti-I
pentru toate modurile in care El va foloseste.
Rugati-va in mod personal pentru cei carora
ati avut ocazia sa le vorbiti in mod personal ca
Dumnezeu sa continue sa lucreze in viata lor.

Advance – Miscarea de Evanghelizare

STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MINUTE)
Parcurgeti urmatorul material cititind individual
sau in grup versetele biblice date.
„ Atunci au venit ucenicii Lui si se mirau ca
vorbea cu o femeie. Totusi niciunul nu I-a zis:
“Ce cauti?” sau: “Despre ce vorbesti cu ea?”
Atunci femeia si-a lasat galeata, s-a dus in
cetate si a zis oamenilor: “Veniti de vedeti
un Om care mi-a spus tot ce am facut; nu
cumva este Acesta Hristosul?” Ei au iesit din
cetate si veneau spre El.”
IOAN 4:27-30

Cand a fost ultima data cand ai purtat o
conversatie in scop evanghelistic cu un
membru al familiei sau cu un prieten? Dar cu un
necunoscut? Adeseori, predicatorilor obisnuiti
doar cu predica de la amvon le vine greu sa
poarte o conversatie unu-la-unu. Cand se afla
la microfon ori cand sunt invitati la amvon ar
putea predica ore in sir insa altfel stau lucrurile
atunci cand sunt indemnati de Duhul Sfant spre
evanghelizarea personala!

Timp de reflectie: De ce crezi ca le
vine greu acestor predicatori sa faca
evanghelizare personala? Dar tu, intampini
si tu aceleasi dificultati?

Domnul Isus a fost interesat de indivizi, de
vietile lor. Vedem acest lucru de-a lungul
Evangheliilor care relateaza viata si lucrarea lui
pe pamant. Domnul Isus nu parea a avea nici un
fel de probleme cu evanghelizarea personala,
indiferent ca a avut de-a face cu indivizi bogati,
saraci, barbati, femei, sanatosi, bolnavi, religiosi
sau pacatosi!
In exemplul femeii samaritene din Ioan 4
observam cateva lucruri foarte importante:

1. FII PREGATIT SA INTAMPINI O
SITUATIE PROBLEMA
Pentru femeia samariteana intalnirea cu Isus a
fost total neasteptata - si posibil ca nepotrivitadar pentru Isus, nu a fost o surpriza! Il vedem
conducand discutia inca de la momentul in care
cere sa bea apa. Iata un exemplu practic: cate
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conversatii nu ar putea porni de la o situatie
de acest gen! N-ai putea initia o conversatie cu
instalatorul atunci cand vine sa repare tevile
fisurate? Dar cu vanzatorul de la tejghea? Cu
doctorul atunci cand iti prescrie reteta cu
medicamente?
Sunt o multime de ocazii de-a lungul unei zile
in care poti vorbi despre Hristos si tocmai de
aceea, trebuie sa fim intodeauna pregatiti sa le
vorbim oamenilor despre nadejdea noastra care
este Isus Hristos.

2 . FII PERSONAL , FII OPTIMIST
Unul din cele mai frumoase lucruri pe care il
vedem in exemplul cu femeia samariteana este
modul in care Isus ii vorbeste si se poarta cu
ea. El ii vorbeste direct, pe intelesul ei, ii arata
ca intelege situatia ei, ca stie care este nevoia
ei, creaza o legatura sufleteasca, este plin de
compasiune atunci cand I se reveleaza. Iata
acestea toate sunt exemple practice despre cum
trebuie sa ne purtam atunci cand abordam pe
cineva, indiferent de situatie.

3. ASCULTA ATENT
Inevitabil oamenii vor avea intrebari cu privire
la cele spuse de tine. Fii pregatit intai sa asculti
ce au de spus si apoi sa oferi un raspuns in
masura in care poti. Adeseori, evanghelizarea
prin conversatii unu-la-unu presupune sa pui si
tu intrebari si sa oferi un moment de reflectie
asupra celor auzite. Din exemplul de mai sus
reiese faptul ca Isus era maestru la folosirea
intrebarilor, confruntand oamenii tocmai prin
perspectiva lor asupra lumii.

4. TRECI DE LA NEINTELEGERE LA
REVELATIE
Cand citim pasajul din Ioan 4 observam ca
femeia samariteana nu intelege initial ce vrea
Isus sa spuna. Isus continua conversatia, creand
cadrul potrivit cu situatia ei pe care isi bazeaza
cateva minute mai tarziu, revelatia. Intr-un
dialog este foarte probabil sa te confrunti cu
neintelegeri sau neclaritati, dar nu te panica!
Fii perseverent. Continua sa legi o punte
de legatura cu interlocutorul tau pana cand
lucrurile devin clare – asta e tot ce trebuie sa
faci! Mai departe, este responsabilitatea Duhului
Sfant sa actioneze, adica sa il descopere pe
Dumnezeu!
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5. CEEA CE E IMPORTANT, SA RAMANA
IMPORTANT!
In conversatia data dintre Isus si femeia
samariteana, ar fi fost foarte simplu sa intervina
aspectele culturale si politice, atunci cand
femeia l-a intrebat daca se cuvine ca El, un
israelit sa ii ceara sa bea, ei, o samariteana.
Totusi, Isus nu s-a lasat antrenat in astfel de
subiecte, ci a ramas la ceea ce era important.
Acelasi lucru ti se poate intampla si tie, si
adesea se intampla, dar chiar si asa, ceea ce
este important, si anume jertfa de la cruce,
acest lucru sa ramana subiectul principal intr-o
conversatie de evanghelizare unu-la-unu.

6. RECUNOASTE POTENTIALUL
Persoana cu care discuti are potentialul de a
deveni un ucenic(a) al Domnului Isus si de a
uceniciza la randul lui/ei. Adeseori cei care s-au
intors la Domnul de curand sunt cei mai grozavi
evanghelisti. Acest fapt trebuie sa ne inspire:
sa nu uitam ce bucurie si ce usurare cand stii ca
pacatele ti-au fost iertate si sa ne provoace: cei
pe care ii evanghelizam vor putea foarte curand
deveni chiar ei insisi evanghelisti!

DISCUTII (20 MINUTE)

Raspundeti la intrebarile de mai jos si discutati
pe marginea citatului dat.
•

De ce este important sa asculti pe
interlocutorul tau intr-o conversatie
unu-la-unu?

•

Cum ar putea o conversatie unu-la-unu sa isi
schimbe traiectoria?

•

Ce actiuni poti intreprinde pentru a fi mai
curajos in conversatiile unu-la-unu?

•

In ce mod poti fi o incurajare pentru cei
care prezinta dificultati in conversatiile
unu-la-unu?

inima lui Dumnezeu vom face tot ce ne sta in
putinta sa avansam Imparatia Lui.”
NORMAN & DAVID GEISLER

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

In saptamana care iti sta in fata, propuneti sa
vorbesti cu un prieten, o cunostinta despre
Dumnezeu. Fii natural, poarta o discutie simpla,
care sa izvorasca din lucrurile simple ale vietii,
ofera raspunsuri si pune intrebari in legatura cu
credinta lui/ei.

RUGACIUNE

Roaga-te ca Dumnezeu sa te ajute sa intrevezi
situatiile cu potential evanghelistic din jurul
tau. Multumeste-I pentru ca El te conduce in
situatii in care poti sa-ti impartasesti credinta
si multumeste-I pentru faptul ca te-a chemat
sa fii parte din lucrarea Duhului Sfant pe
pamant. Rugati-va pentru cei carora le vine
greu sa initieze evanghelizarea prin conversatii
unu-la-unu.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Cititi urmatoarea sectiune a acestui ghid,
subcapitolul II intitulat „Apologetica” pentru a
stapani cu atat mai bine cunostintele referitoare
la Biblie, credinta, mantuire.

„In principal, lupta noastra cand vine vorba
de evanghelizare nu este despre ce metode
sa folosim. Avem in noi inima lui Dumnezeu?
Suntem noi interesati de ceea ce este El
interesat? (de cei pierduti) Daca avem in noi
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CAPITOL SUPLIMENTAR II
APOLOGETICA
In acest capitol vom privi la
unele aspecte apologetice
si modul in care putem sa ne
pregatim pentru a face fata
unor subiecte de care lumea
este foarte interesata.

IDEEA CENTRALA A
INTALNIRII
Apologetica este o unealta in mana
evanghelistului. Ea ne ajuta sa raspundem unor
intrebari cu privire la credinta si ne protejeaza
de acele discutii care pot deveni foarte usor
agasante.

DIN CULISE
Atunci cand suntem intrebati ce credinta avem
sau ce mesaj propovaduim, cel mai potrivit
lucru este sa raspundem intocmai! Apologetica
crestina este definita simplu ca fiind, „arma
credintei crestine”. In 1 Petru 3: 15 gasim
termenul de „apologia” cu referire la predica lui
Petru pentru fratii din Atena, relatata in Fapte 17.
Scopul apologeticii nu este de a-l face pe
Dumnezeu plauzibil, ci de a-i ajuta pe oameni
sa inteleaga Adevarul si nadejdea noastra in
credinta pe care o propovaduim. Ne aparam
credinta cu scopul de a-i ajuta pe ceilalti sa se
apropie de Dumnezeu, insa nimeni nu este fortat
sa intre in Imparatia lui Dumnezeu – doar prin
credinta poti beneficia de mantuire.
„Apologetica nu mantuieste, doar Isus
mantuieste. Dar apologetica trebuie – si ar
trebui – sa ne slujeasca ca Ioan Botezatorul,
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inainte-mergatorul nostru, indreptand calea
care duce spre crucea lui Hristos.”
J.W MONTGOMERY

Apologetica poate raspunde incercarilor
intelectuale si spirituale de a-L indeparta pe
Hristos de pe tron. Aceasta se poate constitui
intr-un dialog foarte aprins, insa trebuie sa ne
amintim dupa cum a spus Chris Sinkinson ca:
„nu intentionam sa ofensam pe nimeni, ci mai
degraba sa expunem limitele oricui se opune lui
Hristos”. Este bine sa ne amintim ca apologetica
nu se refera numai la evanghelizare – este
utila tuturor credinciosilor intrucat ne ajuta sa
penetram mai adanc in cunostintele spirituale.

GHIDUL INTALNIRII
MOMENT INTRODUCTIV (10-20 MINUTE)

Petreceti acest timp pentru a discuta unii cu
altii, pentru a impartasi din experienta proprie,
pentru incurajari, ocazii de evanghelizare si orice
altceva care poate aduce o unda de speranta
membrilor grupului. Cereti unui voluntar sa
impartaseasca din experienta personala despre
oportunitatile de propovaduire si modul concret
in care a actionat.

RUGACIUNE

Cereti Domnului sa binecuvanteze timpul
pe care il petreceti laolalta si multumiti-I
pentru toate modurile in care El va foloseste.
Rugati-va in mod personal pentru cei carora
ati avut ocazia sa le vorbiti in mod personal ca
Dumnezeu sa continue sa lucreze in viata lor.
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STUDIU ASUPRA SCRIPTURII (20-30
MINUTE)
Parcurgeti urmatorul material cititind individual
sau in grup versetele biblice date.
„Ci sfintiti in inimile voastre pe Hristos ca
Domn.” Fiti totdeauna gata sa raspundeti
oricui va cere socoteala de nadejdea care
este in voi; dar cu blandete si teama,”
1 PETRU 3:15

In acest verset Petru vorbeste despre faptul ca
trebuie sa fim pregatiti tot timpul sa spunem
lumii care e nadejdea noastra. Este bine sa
fim pregatiti cu raspunsuri potrivite pentru cei
care intreaba ce este si de unde vine aceasta
nadejde a noastra. Sunt anumite intrebari de
ordin filozofic care sunt greu de abordat pentru
majoritatea oamenilor. Intrebari de genul „Cine
suntem?”, „De ce existam?”, „De unde venim?”,
„Care e scopul vietii?”
Adeseori ti se va cere opinia cu privire la
subiecte sensibile precum: identitatea sexuala,
divort, avort si asa mai departe. Te vei gasi pus
in pozitia de a apara credinta tradional crestina –
de exemplu, in ce priveste creationismul versus
evolutionismul. Alte intrebari care au de-a
face cu cu subiectul suferintei- de ce ingaduie
Dumnezeu suferinta.

Moment de reflectie: Ce intrebari de acest
gen ti-au fost adresate si cat de pregatit
consideri ca ai fost pentru a raspunde cat
mai pertinent?

Din fericire, apologetica nu mantuieste pe
nimeni de aceea poti fi eliberat de presiunea si
responsabilitatea mantuirii tuturor!
Apologetica constituie calea prin care poti
ajuta pe un necredincios sa devina credincios.
Cat priveste mantuirea, aceea sarcina survine
Mantuitorului Insusi, Domnul Isus Hristos.
Sa ne imaginam asa: stam pe o margine de
drum vorbind cu un necredincios iar pe partea
cealalta a drumului este crucea lui Hristos.
Drumul este unul intesat de obstacole greu de
traversat: gropi, pietris, cratere si alte piedici.
Crucea pare invaluita de o ceata deasa, desi este
vizibila de la oarece distanta. Acum, apologetica
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este acea modalitate prin care credinciosul
poate traversa alaturi de necredincios pentru a
ajunge la picioarele Crucii. Acesta este scopul
nostru suprem, de a ajunge la Cruce, acolo
unde il poate primi pe Domnul Isus ca Domn si
Mantuitor.
Iata 4 lucruri de care sa tinem cont in
conversatiile noastre despre Hristos:

1. INITIAZA CONVERSATII LA CARE SA
FII BINE PREGATIT
Pentru unii vorbitori ai Evangheliei precum Ravi
Zacharias, William Lane Craig sau John Lennox,
apologetica este modalitatea prin care lucrarea
lor de evanghelizare creste si aduce roade.
Pentru altii, este mai intelept sa ramana angajati
in conversatii la care pot face fata si sa solicite
ajutor acolo unde nu stapanesc foarte bine
subiectul.

2 . NU SUBESTIMA PUTEREA RUGACIUNII
Indiferent de forma pe care o imbraca
evanghelizarea la care te simti chemat, nu
subestima niciodata puterea rugaciunii. Cere-i
lui Dumnezeu abilitatea de a raspunde la
intrebari cu intelepciune, blandete si respect.

3. FII SMERIT
Aroganta si mandria sunt doua atribute extrem
de neatragatoare. Chiar daca raspunzi unei
intrebari intr-un mod foarte convingator, aceasta
nu iti da dreptul de a fi arogant si a manifesta o
atitudine superioara. Fii smerit si accepta faptul
ca nu ai cum sa le stii pe toate. Invata raspunsul
acesta: „Buna intrebare! Inca nu stiu care este
raspunsul, dar...”

4. FOLOSESTE-TE DE INTREBARI
Dialogul este starnit de intrebari iar intrebarile
sunt binevenite, in special de acei carora le
place sa puna intrebari. La randul tau, nu iti
fie frica sa pui intrebari. Si Domnul Isus a pus
multe intrebari oamenilor, a pus chiar mai
multe intrebari fata de cate raspunsuri a dat!
Nimeni nu a pierdut vreodata biletul de intrare
in Imparatia lui Dumnezeu doar pentru ca a
pierdut dezbaterea! Fii sensibil si fii respectuos
iar conversatia apologetica il va conduce pe
necredincios chiar si un pic mai aproape de
Cruce .
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DISCUTII (20 MINUTE)

•

•

RUGACIUNE

Chiar crezi in miracole?

Raspundeti intrebarilor de mai jos si discutati pe
marginea citatului dat:
De ce este important sa tinem cont de
parerile oamenilor?

•

Care sunt limitele apologeticii?

•

Te consideri pregatit pentru a raspunde
oricarui gen de intrebari referitoare la
Evanghelie?
„Apologetica este o resursa; treaba
apologetilor este aceea de a crea legaturile
dintre oameni in epoca moderna in care
traim. Fara aceste legaturi, teoria ramane
teorie, ideile abstracte raman undeva
suspendate in aer neputand fi transpuse in
realitatea vietii.”

Rugati-va pentru intelepciune care sa vina din
cer. Rugati-va pentru intelepciune atunci cand
incercati sa raspundeti la oricare din intrebarile
de mai sus. Rugati-va pentru o minte si o
inima deschisa si multumiti-I lui Dumnezeu ca
mantuirea nu sta in baza raspunsurilor pe care
voi le puteti da.

TRANSPARENTA IN GRUP (15 MINUTE)

Completati formularul de evaluare si discutati-l
in perechi sau in grupuri mici. Rugati-va unul
pentru altul.

ALISTAIR MCGRATH

APLICATIE PRACTICA (5 MINUTE)

Raspundeti la intrebarile de mai jos si
ganditi-va la modul in care ati putea ajuta pe un
necredincios sa parcurga drumul de la prima sa
intrebare pana la crucea lui Hristos:
•

Cine l-a creat pe Dumnezeu?

•

Stiinta nu l-a discreditat deja pe Dumnezeu?

•

Ce crezi despre teoria evolutionismului vs.
teoria creationismului?

•

Daca Dumnezeu este un Dumnezeu bun de
ce permite atata suferinta in lume?

•

De ce sunt atat de multe contradictii si
greseli in Biblie?

•

Daca Dumnezeu e adevarat de ce nu se arata
lumii?

•

Nu exista Adevarul absolut, prin urmare de
ce nu poate fiecare sa creada in ce vrea sa
creada?

•

Sunt o persoana buna ... de ce ar vrea
Dumnezeu sa trimita o persoana buna in iad
doar pentru ca nu crede in EL?

•

De ce crestinismul si nu orice alta religie?

ghid de mentorat
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EPILOG
DOCTRINELE EVANGHELIEI
Tu nu esti aici dintr-o greseala a cuiva. Esti
creatia si imaginea unui Dumnezeu bun si plin de
iubire, cel care sustine viata si micarea (Geneza
1)
Cu totii am pacatuit, mergand fiecare pe
drumul sau, indepartandu-ne prin neascultarea
noastra de Dumnezeu. Din acest motiv, lumea
este zdrobita si zace sub pedeapsa pacatului.
Nedreptatea il manie pe Dumnezeu care nu
poate suporta pacatul (Romani 3:23).
Din cauza pacatului initial, lucrurile nu mai
pot fi cum au fost candva. A-L respinge pe
Dumnezeu inseamna a respinge insasi Viata.
Suntem condamnati la moarte vesnica, aceasta
fiind consecinta faptului ca L-am respins pe
Dumnezeu. (Romani 6:23)
Dumnezeu doreste ca nici unul sa piara
deoarece El este Dragoste si doreste ca noi
sa intram intr-o relatie de dragoste cu El.
Dumnezeu Insusi a alcatuit un plan de a ne
mantui (1 Timotei 2: 4-6)
Dumnezeu L-a trimis pe Singurul lui Fiu, Isus
Hristos pe pamant in chip de om, sa traisca o
viata sfanta. Domnul Isus Hristos a fost jertfit pe
cruce pentru noi, El a devenit pacat pentru noi
luand asupra lui moartea pe care noi o meritam
pentru faptul ca L-am respins pe Dumnezeu
Tatal (Ioan 3:16, Romani 3: 23-25)

Avem acces deplin la Tatal nostru Ceresc.
Suntem impacati cu El si am fost adoptati in
familia Lui. Am murit fata de viata aceasta si
traim pentru cea care ne-a fost promisa (Luca
9:23, COloseni 1:20, Romani 5:1-2, Galateni 4:
4-7).
Isus s-a urcat la Tatal si domneste fiind asezat
in dreapta tronului lui Dumnezeu. El a impartit
Duhul Sfant in mijlocul credinciosilor pentru a ne
imputernici sa ducem o viata vrednica, o viata
de credinta prin care sa aratam lumii ca suntem
ucenici ai lui Hristos – transformati prin lucrarea
Duhului Sfant din noi, pregatiti pentru a aduce
roada sfanta.
Suntem ambasadori ai lui Dumnezeu
reprezentand Imparatia pacii, slujind ca martori
ai lui Isus Hristos prin cuvant si fapta (Mica 6:8,
Fapte 1:8, 2 Corinteni 5: 11-21, Galateni 5: 22-23)
Va veni o zi in care Domnul Isus va reveni si va
judeca pe cei vii si pe cei morti. Imparatia lui
Dumnezeu va fi restabilita iar viata vesnica le
este garantata celor care si-au pus credinta
in Hristos, ca Domn si Mantuitor. Cei care nu
si-au predat viata vor fi judecati si pedepsiti cu
moarte vesnica. Vestea cea buna e ca nici unul
nu trebuie sa piara, calea este deschisa pentru
oricine alege sa se increada in El (1 Corinteni 15,
Apocalipsa 21: 1-8, 22: 1-5)

Dupa trei zile Isus a inviat din morti aratand
astfel ca moartea a fost invinsa. Avem accesul la
Tatal prin jertfa lui Isus avem iertarea pacatelor (
Proverbe 28: 13, Efeseni 2: 1-10, 1 Ioan 1: 7-9)
Moartea si invierea lui Isus a facut posibila
impacarea cu Dumnezeu si infrangerea puterii
celui rau. Domnul Isus a fost facut pacat in locul
nostru iar neprihanirea lui ne-a fost atribuita
noua. Singura noastra responsabiliate ramane sa
avem credinta in Isus Domnul si sa credem ca El
a fost inviat din morti. Numai aceasta ne poate
mantui (Matei 20:28, Romani 10:9, 2 Corinteni 5:
18-21, Ioan 12:31, Coloseni 2:15)
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EPILOG
ISTORIA EVANGHELIEI
Inainte de a exista orice, chiar inainte de tot ce
ne inconjoara, a existat Dumnezeu care traia in
armonie deplina cu Dumnezeu Fiul si Dumnezeu
Duhul Sfant. Dumnezeu a creat lumea si totul
i s-a parut ca este foarte bine in jurul Sau.
Omul traia in legatura directa cu Dumnezeu,
Dumnezeul universului datatorul vietii.
Dumnezeu nu l-a fortat pe om sa il urmeze sau
sa il iubeasca, ci i-a dat voie sa aleaga pentru
sine. Insa aceasta l-a facut pe om sa aleaga raul,
respingandu-l astfel pe Dumnezeu.

Prin faptul ca ne punem increderea in Domnul
Isus, alegem sa murim fata de aceasta viata in
trup si sa fim nascuti din nou pentru Imparatia
lui Dumnezeu. Toti acei ce se incred in El vor trai
vesnic cu El, dar pana atunci sunt manati de o
dragoste dumnezeiasca sa spuna si altora de
nadejdea vietii vesnice care se primeste prin har
si credinta.

A-l respinge pe Dumnezeu este tradare fara
egal, este rebeliune impotriva vietii insasi. In
acel moment, lumea a intrat sub conul mortii,
al suferintei si al durerii. Dumnezeu este un
Dumnezeu al dreptatii de aceea a fost nevoie
de o pedeapsa pentru om. Pedeapsa pentru
neascultare este moartea.
Dar Dumnezeu atat de mult a iubit lumea incat
a intocmit un plan de salvare a umanitatii –
Dumnezeu l-a trimis pe Isus, Singurul lui Fiu sa
traisca pe pamant o viata neprihanita, o viata
prin care niciodata sa nu se lepede (respinga) de
Dumnezeu.
Isus a murit de buna voie pe o cruce luand
asupra lui vina noastra pe care noi o meritam.
Dupa trei zile El a inviat pentru ca El este
Dumnezeu iar moartea nu il poate tine pe
Dumenzeu. In acel moment, El a facut posibil ca
oamenii sa fie impacati cu Tatal, sa primeasca
iertare pentru neascultare, pentru rebeliune
impotriva lui Dumnezeu. Blestemul mortii a fost
infrant.
Tot ce trebuie noi sa facem este sa credem ca
Isus este cine a pretins a fi – Mantuitorul, cel care
a murit si a inviat, Imparatul universului – si apoi
sa il facem Domn si Mantuitor, fiecare in mod
individual. Iertarea si mantuirea sunt la dispozitia
oricaruia care crede in El. Prin Duhul Sfant
suntem imputerniciti sa traim o viata pentru care
am fost creati ca sa traim, o viata prin care sa
reflectam imaginea lui Dumnezeu.
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EPILOG
EXEMPLU DE CONVERSATIE
CU TINERII
1. TU NU ESTI GRESEALA CUIVA!
Atat de multi oameni traiesc crezand ca sunt
un accident, o greseala, ca universul s-a ivit din
nimic si cumva dupa trilioane de ani, hop! am
aparut si noi. Nu numai ca toate acestea nu au
nici un sens dar nici nu ne ofera nici o speranta
pentru o viata linistita si tihnita pe acest pamant!
Biblia spune ca Dumnezeu a existat
dintotdeauna, ca El a creat lumea din dorinta de
a impartasi din dragostea Sa cu noi, oamenii.
Tu nu esti o greseala a cuiva – esti o faptura
creata de Dumnezeu, esti pretios si ai un scop
precis pentru aceasta viata.

2 . NU RATA PUNCTUL PRINCIPAL!
Atunci cand nu cunosti acest adevar, ca ai fost
creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu,
ca esti iubit si pretios si ca ai un scop precis in
viata – da-mi voie sa iti spun ca ai ratat punctul
principal al vietii pe pamant! Sa il cunosti pe
Dumnezeu inseamna sa traiesti viata asa cum
trebuie, in prietenie si armonie cu Creatorul
Insusi care este iubitor (Psalmul 144:2), este bun
(Romani 2:4), milos (Nemia 9.31) plin de har
(Exod 34.6), rabdator (2 Petru 3:15) si intelept (
Romani 16:27) Dumnezeu. In Biblie aflam despre
El ca fiind un tata perfect care isi doreste numai
lucruri bune pentru noi, copiii Lui, adica tu si cu
mine!
A nu-l cunoaste pe Dumnezeu este ca si cum
alergi la maraton de pe margine, fara a avea nici
un scop in sine ... fara o tinta si fara un premiu al
alergarii, atunci care mai e scopul?!

3. POTI AVEA O VIATA IMPLINITA
Problema nu este numai ca ratezi punctul
principal in viata si ca ratezi ceea ce este mai
bun in aceasta viata, ci ca il respingi astfel pe
creatorul universului. Biblia ne mai spune ca,
atunci cand il respingem pe Dumnezeu, drept
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consecinta lucruri groaznice vor invada lumea
intocmai pentru ca ne credem mai importanti
decat este El. Biblia numeste aceasta pacat.
Sau o putem numi egoism. Atunci cand alegem
calea noastra, nu cea trasata de Dumnezeu
practic spunem asa: „Stii ceva, Dumnezeule, de
fapt eu sunt mai bun decat tine, stiu mai bine
decat tine si mai stii ceva, nu am nevoie de tine!”
Daca vom deschide televizorul pe orice canal de
stiri vom fi imediat informati despre cat de mult
a invadat raul lumea noastra.
Sa il respingi pe Dumnezeu este ca si cand
pui o bariera intre tine si Dumnezeu. Cand esti
impotriva Lui, esti lasat in pacat si in moarte.
Dar Dumnezeu nu doreste moartea pentru
tine. In Biblie gasim scris ca El l-a trimis pe Fiul
Sau – pe Dumnezeu in chip de om – sa traiasca o
viata neprihanita ca noi sa avem idee despre ce
inseamna o viata neprihanita (1 Corinteni 11: 1)
Isus a murit pe cruce pentru a lua asupra Lui
moartea care ni se cuvenea noua din cauza
faptului ca l-am respins pe El, prin neascultare.
Dupa ce a stat trei zile in mormant, El a inviat –
moartea nu l-a putut tine – El aratand ca atunci
cand ne pocaim de pacatele noastre, de faptul
ca l-am respins, cand ne punem inctrederea in
El, suntem adusi din nou la viata, la viata deplina.

4. CINE STA PE SCAUNUL SOFERULUI IN
VIATA TA?
Ai vazut serialul „The Big Bang Theory”? In
acest serial, Sheldon are un loc pe canapea pe
care nimeni nu are voie sa se aseze. Este doar al
lui! De multe ori la fel procedam si noi spunand
„Stii ceva, Doamne? Pe scaunul asta doar eu am
voie sa ma asez. Vreau sa detin eu controlul!”
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BONUS:
METODE
EVANGHELISTICE
Dumnezeu insa ne iubeste atat de mult incat
El vrea sa fie Ajutorul, Ghidul nostru si aceasta
pentru ca El cunoaste mai bine drumul.

CELE PATRU LEGI SPIRITUALE

Multi dintre noi nu stim prea bine ce e cu noi si
cu aceasta viata. Ne confruntam adeseori cu
depresia, ganduri de sinucidere, boli de nutritie
si nu suntem multumiti de imaginea pe care o
vedem in oglinda.

Prezentarea clasica a principiilor de baza a
Evangheliei facuta de Bill Bright

Dumnezeu si astazi ne spune: „Vezi ca ratezi
esenta. Intoarce-te la Mine, pocaieste-te de
pacatele tale si Eu te voi ierta. Increde-te in
Mine si iti voi arata ce este viata. Cu Mine nu vei
experimenta nicioadata moartea.”

The4points.com

Tu nu esti aici pentru ca cineva a gresit odata!
Esti iubit de Dumnezeu. El nu te va forta
la nimic, dar tu alege-l pe El, intoarce-te la
Dumnezeu si vei primi viata (Ioan 10:10)

4laws.com

THE4POINTS

O prezentare a celor 4 legi spirituale,
versiunea pentru tineri.

CELE 3 CERCURI

Diferite exemple de pe YouTube
O simpla si scurta explicarea a Evangheliei
care poate fi folosita si pusa in practica
foarte usor de oricine doreste.
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RESURSE RECOMANDATE
EVANGHELIA SI EVANGHELIZAREA

Mark Dever, The Gospel and Personal
Evangelism (Crossway: Wheaton, Illinois, 2007)
Will Metzger, Tell The Truth (IVP: Downers
Grove, Illinois, 4th ed., 2012)
Ben Jack, The Simple Gospel (The Message
Trust: Manchester, 2018)
Rico Tice, Honest Evangelism (The Good Book
Company: London, 2015)
J. I. Packer, Evangelism and the Sovereignty of
God (IVP: London, Reprint Ed., 2012)
Andy Hawthorne, Here I Am: Joining God’s
Adventurous Call To Love The World (David C.
Cook: Colorado Springs, 2019)

BAZELE CREDINTEI CRESTINE SI
INTRODUCERE IN TEOLOGIE
John Stott, Basic Christianity (IVP: London,
2013)
J. I. Packer, Concise Theology: A Guide to
Historic Christian Beliefs (IVP: London, Reissue
Ed., 2011)
Alistair McGrath, Christian Theology: An
Introduction (Blackwell: Chichester, W. Sussex,
Fifth Ed., 2011)
Wayne Grudem, Systematic Theology: An
Introduction To Biblical Theology (IVP: London,
1994)
The Holy Bible

Tom Wright, Simply Good News (SPCK: London,
2015)

Rick Warren, The Purpose Driven Life
(Zondervan, 2002)

R.T. Kendall, Whatever Happened To The
Gospel? (Charisma House: Lake Mary, Florida,
2018)

Oswald Chambers, My Utmost for His Highest
(Oswald Chambers Publications Association,
Ltd, 1935)

Robert E. Coleman, The Masterplan of
Evangelism (Baker: Grand Rapids, MI, 1963)
David Watson, I Believe In Evangelism (Hodder
and Stoughton: London, 1976) (currently out
of print but second-hand copies are available
cheaply through Amazon Marketplace)
Raphael Anzenberger, Rediscovering the
Ministry of the Evangelist (Anzenberger
Ministries, 2014)
Kevin G. Harney, Organic Outreach (Zondervan,
2009)

CRUCEA SI INVIEREA

John Stott, The Cross of Christ (IVP: London,
1986)
D. A. Carson, Scandalous: The Cross and
Resurrection of Jesus (IVP: London, 2010)
Derek Tidball, The Message of the Cross (The
Bible Speaks Today) (IVP: London, 2001)
Paul Beasley-Murray, The Message of the
Resurrection (The Bible Speaks Today) (IVP:
London, 2000)

Luis Palau, Out of the Desert (Two Twenty Press,
2012)

PREDICARE SI COMUNICARE

Tim Keller, Preaching: Communicating Faith in
an Age of Skepticism (Hodder and Stoughton:
London, 2015)
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Carmine Gallo, Talk Like TED: The 9 Public
Speaking Secrets of the World’s Top Minds
(Macmillan: Oxford, 2014)

APOLOGETICA

C.S. Lewis, Mere Christianity (Harper Collins:
London, 1952)
Alistair McGrath, Mere Apologetics: How to Help
Seekers and Skeptics Find Faith (Baker: Grand
Rapids, 2012)
J. Warner Wallace, Cold Case Christianity (David
C. Cook: Colorado Springs, 2013)
Tim Keller, The Reason For God (Hodder &
Stoughton: London, 2008)

DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA

Robert C. Andringa & Ted Engstrom, The
Nonprofit Board Answer Book (Board Source,
2nd Edition, 2007)
Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a
Team (Jossey-Bass, 2005)
James Collins, From Good to Great
(HarperCollins, 2005)
Jim Collins, From Good to Great and the Social
Sectors (HarperCollins2005)

RESURSE ONLINE

reasonablefaith.org
coldcasechristianity.com
apologetics315.com

Tim Keller, Making Sense of God (Hodder &
Stoughton: London, 2016)

DVD/USB RESURSE
CONDUCERE

Peter Scazzero, The Emotionally Healthy Leader
(Zondervan, 2015)

talkingjesus.org
Alpha.org
Dare2Share.org

Ken Blanchard & Phil Hodges, Lead Like Jesus
(W Publishing Group, 2005)
Robert Greenleaf and Larry Spears, The
Power of Servant Leadership (Berrett-Koehler
Publishers, Inc. 1998)
Peter Greer & Chris Horst, Mission Drift (Bethany
House Publishers, 2014)
Hoag, Rodin & Willmer, The Choice (ECFA Press,
2014)

DARNICIE SI GENEROZITATE

Peter Greer & David Weekley, The Giver and
the Gift: Principles of Kingdom Fundraising
(Bethany House, 2015)
Todd Harper, Abundant (Generous Giving, 2016)
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INTREBARI DE AUTOEVALUARE
„Stii cand umblu si cand ma culc, si cunosti toate caile mele.” (Psalmul 139:23)
Primiti-va unii pe altii (Romani 15:7) Marturisiti-va pacatele unii altora (Iacov 5: 16) Incurajati-va unii pe altii
si ziditi-va unii pe altii (1 Tesaloniceni 5:17)
„Voi fiti, dar, desavarsiti, dupa cum si tatal vostru cel ceresc este desavarsit.” (Matei 5:48)

Cat imi este de clara viziunea mea pentru aceasta viata?

Ce pot sa spun despre prieteniile mele?

Cat imi este de clara viziunea mea pentru lucrarea la care am
fost chemat?

Am relatii potrivite si sanatoase cu colegii, coechipierii si cei
de sex opus?

Imi place cu adevarat ceea ce fac?

Care este raspunsul meu vis-a-vis de foamete, suparare,
singuratate sau extenuare fizica?

Simt ca lui Dumnezeu ii face placere de ceea ce fac eu?
Cat sunt de pasionat pentru Domnul?
Caut momentele de devotiune cu Dumnezeu?
Las loc rugaciunii in momentele mele de devotiune?
Petrec suficient timp studiind Cuvantul lui Dumnezeu?
Mi-a vorbit Cuvantul lui Dumnezeu astazi?
Caut sa demostrez puterea lui Dumnezeu prin viata si
lucrarea mea?
Este Domnul Isus viu pentru mine?

Ma las purtat de ganduri si pofte trupesti?
Ma odihnesc suficient?
Am control asupra timpului si programului de lucru?
Petrec timpul liber intr-un mod potrivit?
Mentin un echilibru potrivit intre biserica, serviciu si familie?
Tin la relatiile cu necredinciosii?
Ma expun materialelor pornografice indiferent sub ce forma
vin ele?

Ma las invatat de El? Sunt eu transparent cu viata mea?

Sunt eu invins de gelozie, spirit de critica, iritabilitate, stres in
orice parte a vietii mele?

Sunt disponibil?

Am control asupra banilor?

Sunt un ascultator bun?

Sunt generos?

Sunt vulnerabil fata de cei din jur?

Sunt invidios pe ceea ce au altii?

Conduc lucrarea cu o inima de slujitor?

Ma plang adeseori de situatia mea financiara?

Sunt o persoana de incredere?

Umblu cu integritate in toate aspectele vietii mele?

Imi tin promisiunile?

Sunt un om hotarat?

Am o perspectiva sanatoasa asupra vietii?

Sunt dispus sa imi asum riscuri?

Cum fac fata situatiilor stresante?

Imi fixez tinte si lupt sa le indeplinesc?

Cum stau cu sanatatea?

Sunt dispus sa ma sacrific?

Dorm bine?

Imit in firea sub control?

Mananc sanatos?

Ma las purtat de Duhul Sfant?

Permit eu ca in mintea mea sa rodeasca ganduri
nedumnezeiesti?

Sunt neiertator fata de ceilalti?

Imi amintesc de cei nevoiasi, cei raniti si indurerati?

Caut sa fiu eliberat de orice ar incerca sa puna stapanire
asupra mea?

Este familia mea fericita?

„Sa nu te paraseasca bunatatea si credinciosia: leaga-ti-le la gat, scrie-le pe tablita inimii tale. Si astfel vei
capata trecere si minte sanatoasa, inaintea lui Dumnezeu si inaintea oamenilor. Increde-te in Domnul din toata
inima ta si nu te bizui pe intelepciunea ta! Recunoaste-L in toate caile tale, si El iti va netezi cararile. Nu te socoti
singur intelept; teme-te de Domnul si abate-te de la rau!” (Proverbe 3:5-7)

Evanghelia.
Nu exista plan B.
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